
Kúpna zmluva č. Z202122368_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Sídlo: Trieda Andreja Hlinku 1, 94974 Nitra, Slovenská republika
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK2021246590
Bankové spojenie: IBAN: SK84 8180 0000 0070 0024 0831
Telefón: 0376408056

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: METTLER-TOLEDO, s.r.o.
Sídlo: Hattalova 12 , 83103 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31354211
DIČ: 2020326000
IČ DPH: SK2020326000
Bankové spojenie: IBAN: Sk1011110000000001320006
Telefón: +421244441220

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Hliníkové kelímky do DSC Mettler-Toledo
Kľúčové slová: laboratórny materiál, hliníkové kelímky
CPV: 38000000-5 - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Hliníkové kelímky do DSC Mettler-Toledo

Funkcia

1. Nákup nových, nepoužívaných hliníkových kelímkov vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko uvedené 
v objednávke a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.

2. Požadujú sa špecifické vlastnosti tovarov, aby výsledky experimentov mohli byť porovnateľné s predchádzajúcimi 
analýzami, aby mohli byť využité rovnaké analytické testy, ako v predchádzajúcich analýzach a aby sa zachovala kontinuita 
dlhodobých experimentov.

3. Objednávateľ u tovarov identifikovaných konkrétnym výrobcom, značkou, alebo typom pripúšťa dodanie ekvivalentných 
tovarov s plnohodnotnými vlastnosťami na identické použitie v zmysle funkčnej a technickej špecifikácie a obvyklej praxe a 
zároveň so zabezpečením bezpodmienečnej kompatibility s laboratórnymi produktami, použitie ktorých je nevyhnutné s 
požadovanými tovarmi, a to bez nutnosti ďalších nákladov na strane objednávateľa.

4. V prípade ekvivalentných tovarov objednávateľ požaduje predložiť u každej ekvivalentnej položky bezplatnú vzorku, ktorá 
bude vyskúšaná pracoviskom objednávateľa pri práci v laboratóriu.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Hliníkové kelímky s pinom, objem 40 μl.  Max. teplota 
640 °C, (1 bal = 200 ks) bal. 2

2. Hliníkové kelímky bez pinu, objem 100 μl. Max. 
teplota 640 °C, (1 bal = 100 ks) bal. 1
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3. Hliníkové viečka pre 25/40/100 a 160 μl hliníkové 
kelímky, (1 bal = 400 ks) bal. 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1. Ak sa v opise uvádzajú údaje alebo odkazy na 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, 
obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa 
dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným 
riešením s porovnateľnými resp. lepšími parametrami.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Po schválení vlastného návrhu plnenia zo strany objednávateľa, dodávateľ predloží e-mailom, poštou alebo osobne 
kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia schválenia vlastného návrhu plnenia:

1.1. pre všetky položky rozpis jednotkových cien bez DPH aj s DPH, ktoré musia byť zaokrúhlené na 2 desatinné miesta 
(rovnaký rozpis cien je dodávateľ povinný uvádzať aj vo faktúrach, ceny sú platné ako maximálne počas trvania zmluvného 
vzťahu),

1.2. rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne 
sadzby DPH,

1.3. prepočet celkovej zmluvnej ceny bez DPH aj s DPH podľa rozpisu jednotkových cien. Prepočet celkovej ceny bez DPH aj 
s DPH musí byť v súlade s cenami uvedenými v zmluve,

1.4. vzorku z každého tovaru, ktorý dodávateľ ponúka ako ekvivalentný k požadovaným druhom tovarov (každá vzorka 
ekvivalentného tovaru bude vyskúšaná pracoviskom objednávateľa pri práci v laboratóriu).

2. Objednávateľ posúdi dodávateľom predložené údaje a informácie, príp. vzorky ekvivalentných tovarov.

2.1. V prípade, že vlastný návrh je ekvivalentom požadovaného tovaru, lehota na skúšku vzorky a posúdenie vhodnosti 
ekvivalentného riešenia sa primerane predĺži podľa prevádzkových možností objednávateľa, ale najviac na 10 pracovných dní.

2.2. Ak vzorky nebudú preukazovať vlastnosti uvedené v požiadavkách objednávateľa špecifikované v tejto zmluve, 
objednávateľ vyzve dodávateľa na ich doplnenie, resp. opravu alebo nahradenie a zároveň určí dodatočnú lehotu na ich 
doručenie.

3. Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie údajov a informácií, príp. vzoriek, alebo ani v dodatočnej lehote 
nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, alebo v prípade ekvivalentu 
neponúkne tovar, ktorý spĺňa požiadavky objednávateľa, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a 
vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy.

4. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

5. Jednotková cena je konečná, zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou zákazky (balné, doprava, vyloženie 
na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke a iné náklady potrebné na realizáciu zákazky).

6. Ceny sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 
87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7. Objednávateľ je oprávnený neodobrať druh tovaru, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa špecifikácie predmetu zmluvy.

8. Tovar, ktorý spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa bude odobratý na základe predloženej objednávky.

9. Plnenie sa uskutoční na základe samostatnej objednávky, v ktorej bude uvedený požadovaný termín a miesto plnenia. 
Vyžaduje sa dodávka na miesto plnenia, t.j. pracovisko uvedené v objednávke. Presný termín plnenia je dodávateľ povinný 
dohodnúť s kontaktnou osobou objednávateľa.

10. Ak sa v opise uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent 
alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými resp. lepšími 
parametrami.

11. Tovar bude dodaný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia objednávky (aj mailovou formou) dodávateľovi.

12. V zmysle obchodných podmienok elektronického trhoviska je splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi.

13. Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za 
následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.

14. Uvedené podmienky plnenia majú prednosť pred obchodnými podmienkami elektronického trhoviska, obchodnými 
podmienkami dodávateľa a cenníkmi dodávateľa.

Strana 2 z 4 



Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra
Ulica: Tr. A. Hlinku 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.12.2021 08:00:00 - 20.12.2021 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 117,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 340,40 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122368

V Bratislave, dňa 25.11.2021 11:38:01

Objednávateľ:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
METTLER-TOLEDO, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122368


Zákazka


Identifikátor Z202122368


Názov zákazky Hliníkové kelímky do DSC Mettler-Toledo


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316125


Dodávateľ


Obchodný názov METTLER-TOLEDO, s.r.o.


IČO 31354211


Sídlo Hattalova 12 , Bratislava, 83103, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 16.11.2021 13:56:40


Hash obsahu návrhu plnenia oZiSMKIz5j02IQVn5myOfmqzqtoL3kV7qQYiveYudBg=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
2210039806-UKF.pdf (Cenová ponuka, specifikace)










 
 



 
 



Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 



Fakulta prírodných vied 



Doc. RNDr. Anton Trník , PhD. 



Fakulta prírodných vied 



Tr. A. Hlinku 1 



949 74 Nitra 



 



 



Dátum 16. 11. 2021 



Telefon +421 +421907342863 



E-mail atrnik@ukf.sk 



 



 
 



 



Cenová ponuka 2000–2210039806 
 
 
Vážený pán Trník, 
 
posielam Vám požadovanú ponuku spolu s informáciami o termínoch dodania, platobných 
podmienkach a záručnej dobe. 
 
V prípade akýchkoľvek otázok alebo ďalších požiadaviek ma prosím kontaktujte.  
 
 
S pozdravom 
 
Ing. Josef Šmahlík  
tel. +420 603 558 776  
Josef.Smahlik@mt.com  
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Položka Obj. číslo Popis tovaru Množstvo Jed. cena € Zľava  Cena € 



 



 
 



 



010 00027331 Crucible 40 uL, Al, 100 pcs, pin  2 270,00 5,00% 513,00 
 
 Materiál: Hliník Objem: 40 µL 
 Technika merania: DSC Automation: Nie 
 Maximálna teplota: 640 °C Maximálny tlak: 0,2 MPa 
 



 Štandardné hliníkové tégliky s pinom 



Štandardný téglik DSC 



Nádoby možno hermeticky uzavrieť alebo viečk manuálne 
prepichnúť. 



Excelentná tepelná vodivosť 



Zabezpečuje homogénne rozloženie teploty 



 



 



 
Pre viac informácií: www.mt.com/ta-crucibles 



 
 
 
 
 



030 51143092 Al tégliky 100 µl (bez viečka), 100 ks, 
bez pinu 



1 274,00  274,00 



 
 Materiál: Hliník Technika merania: DSC/TGA 
 Automation: Áno Maximálna teplota: 640 °C 
 Maximálny tlak: 0,0 MPa Počet kusov: 100 
 



 Hliníkové misky 



Veľká nádoba DSC 



Umožňuje merania DSC s vyššou citlivosťou 



 



 



 
Pre viac informácií: www.mt.com/ta-crucibles 



 





https://www.mt.com/content/global/en/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/TA_Family_Browse/Crucibles/Aluminum/00027331.html


http://www.mt.com/global/en/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/TA_Family_Browse/Crucibles.html?cmp=als_ta-crucibles
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Položka Obj. číslo Popis tovaru Množstvo Jed. cena € Zľava  Cena € 



 



 
 



 



040 51119871 Lid, Al, 400 pcs  1 280,00  280,00 
 
 Materiál: Hliník Technika merania: DSC 
 Automation: Áno Maximálna teplota: 640 °C 
 Maximálny tlak: 0,0 MPa Počet kusov: 400 
 



 Hliníkové viečka 



Viečka pre 25/40/100 a 160 μl hliníkové misky 



Nádobky možno hermeticky uzavrieť alebo viečka 
manuálne prepichnúť. 



Viečka možno ľahko prederaviť 



Prederavenie viečok umožňuje používateľoví pracovať 
pod rovnakou atmosférou, pod akou sa nachádza prístroj. 
Substancie sú chránené pred vyliatím sa z misky. 



 
 



 
Pre viac informácií: www.mt.com/ta-crucibles 



 
 
 
 
 



995 TANA Doprava, manipulácia, poistenie 
(paušál)  



1 50,00  50,00 



       



 
 
Cena celkom, bez voliteľného príslušenstva 
  



Cena celkom (€) 1 117,00 



 
 
 
 





http://www.mt.com/global/en/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/TA_Family_Browse/Crucibles.html?cmp=als_ta-crucibles
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Obchodné podmienky 



 



Ceny Ceny sú uvádzané bez DPH (20,00%).  
Dodacia lehota 6-8 týždňov  
Záruka 12 mesiacov 



Platobné podmienky Zálohová platba 



Platnosť ponuky do 16. 12. 2021 



 
 
Uvedená doba dodania tovaru sa môže líšiť v závislosti od dostupnosti komponentov. 
 
Pri dodávkach tovaru, ktoré nezahŕňajú inštalačné služby, bude faktúra vystavená v okamihu dodania tovaru 
objednávateľovi. Pri dodávkach tovaru, ktoré zahŕňajú inštalačné služby, bude faktúra za dodaný tovar a služby 
vystavená po dokončení inštalácie. V prípade omeškania inštalácie z dôvodov, za ktoré nezodpovedá 
predávajúci , bude faktúra za dodaný tovar vystavená do 14 dní od dátumu dodania tovaru objednávateľovi. 
Inštalačné služby budú fakturované samostatne po ich dokončení. 
 
Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis technikmi METTLER TOLEDO zo stredísk Bratislava, Banská 
Bystrica, Košice. 
 
Táto ponuka sa riadi našimi Všeobecnými obchodnými a servisnými podmienkami, ktoré sú Vám k dispozícii na 
www.mt.com/terms.  
 





http://www.mt.com/terms
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