
Kúpna zmluva č. Z202123533_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
Sídlo: Záhorie 266, 90524 Záhorie, Slovenská republika
IČO: 00800902
DIČ: 2020656715
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK6281800000007000273625
Telefón: +421 346970258

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Hermes LabSystems, s.r.o.
Sídlo: Púchovská 12, 831 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35693487
DIČ: SK2020310083
IČ DPH: 2020310083
Bankové spojenie: IBAN: SK9111000000002626040775
Telefón: +421 2 49206938

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Analytické váhy QUINTIX224-1S alebo ekvivalent
Kľúčové slová: váhy, vzorky
CPV: 38540000-2 - Testovacie a meracie stroje a prístroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Analytické váhy QUINTIX224-1S alebo ekvivalent

Funkcia

Príprava vzoriek energetických materiálov  pri stanovovaní ich zloženia.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

rozsah váživosti g 220

odčítateľnosť mg 0,1

reprodukovateľnosť mg ± 0,1

linearita mg ± 0,2

priemer vážiacej plochy mm, cm2 90,65

prípustná teplota okolia °C +10 +30

výška priestoru na váženie mm 209

stabilizačný čas s 1,5

minimálna návažka mg 82

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

váha sa automaticky kalibruje pri prekročení 
prednastavenej teploty a času áno
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farebný dotykový displej áno

jednoduché čistenie vážiaceho pracovného priestoru áno

ochrana heslom a zámok správcu na ochranu pred 
neúmyselnými zmenami áno

"Plug and Work" pripojenie k tlačiarni alebo k počítaču 
cez USB port pre jednoduché zaznamenávanie v súlade 
s GLP, priamy prenos údajov do programov Microsoft 
Windows bez ďalšieho softvéru

áno

dátové rozhranie Mini USB áno

vnútorná kalibrácia IsoCAL áno

generovanie protokolov pre dátový prenos SBI áno

regulačné požiadavky GLP, GMP

napájanie: 100 - 240V, 50/60Hz áno

extra veľké nastaviteľné nožičky pre jednoduché 
vyrovnanie áno

intuitívne ovládanie aplikácií a spustenie aplikácií iba 
jedným stlačením klávesu áno

požadujeme, aby dodávateľ prepojil reporty s existujúcim
softvérom OpenLAB áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Vrátane inštalácie na mieste plnenia.

Vrátane zaškolenia.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

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..

Požadujeme návody na použitie v slovenskom alebo českom jazyku.

Požadujeme preskúšanie funkčnosti zariadenia vyškoleným servisným technikom.

Požadujeme kalibračný certifikát.

Ako vlastný návrh plnenia požadujeme predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu, vrátane technických listov preukazujúcich 
splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presného názvu (obchodnej značky) 
zariadenia.

Budeme akceptovať aj iné zariadenie (ekvivalent) za predpokladu splnenia všetkých požadovaných technických vlastností a 
pri dodržaní kompatibility. V prípade pochybností si  vyhradzujeme právo praktického preverenia ponúkaných parametrov 
zariadenia buď v priestoroch verejného obstarávateľa alebo dodávateľa.

Ekvivalentným riešením sa rozumie plnenie kompatibilné, rovnakých alebo lepších technických vlastností (kvality) ako 
navrhované. Vhodnosť ekvivalentného riešenia dodávateľ musí preukázať do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
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Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Obec: Záhorie (vojenský obvod)
Ulica: Záhorie 266

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.12.2021 07:00:00 - 14.12.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
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: 3 289,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 947,00 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 Z202123533

V Bratislave, dňa 25.11.2021 09:38:01

Objednávateľ:
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Hermes LabSystems, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123533


Zákazka


Identifikátor Z202123533


Názov zákazky Analytické váhy QUINTIX224-1S alebo ekvivalent


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317290


Dodávateľ


Obchodný názov Hermes LabSystems, s.r.o.


IČO 35693487


Sídlo Púchovská 12, Bratislava, 831 06, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 23.11.2021 12:47:46


Hash obsahu návrhu plnenia RwDWlJwbett18uni579/ZRkpF0xIegVFrbgTsUqq+oo=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
technicke parametre.xlsx







Hárok1


			Analytické váhy QUINTIX224-1S alebo ekvivalent


			Príprava vzoriek energetických materiálov  pri stanovovaní ich zloženia.





			Technické vlastnosti			Presná hodnota


			rozsah váživosti			220 g


			odčítateľnosť			0.1 mg


			reprodukovateľnosť			± 0,1 mg


			linearita			± 0,2 mg


			priemer vážiacej plochy			90 mm, ,65 cm2


			prípustná teplota okolia			10-30°C


			výška priestoru na váženie			209 mm


			stabilizačný čas			1.5 s


			minimálna návažka			82 mg





			Technické vlastnosti			Áno/Nie


			váha sa automaticky kalibruje pri prekročení prednastavenej teploty a času			Áno


			farebný dotykový displej			Áno


			jednoduché čistenie vážiaceho pracovného priestoru			Áno


			ochrana heslom a zámok správcu na ochranu pred neúmyselnými zmenami			Áno


			"Plug and Work" pripojenie k tlačiarni alebo k počítaču cez USB port pre jednoduché zaznamenávanie v súlade s GLP, priamy prenos údajov do programov Microsoft Windows bez ďalšieho softvéru			Áno


			dátové rozhranie Mini USB			Áno


			vnútorná kalibrácia IsoCAL			Áno


			generovanie protokolov pre dátový prenos SBI			Áno


			regulačné požiadavky			GLP, GMP


			napájanie: 100 - 240V, 50/60Hz			Áno


			extra veľké nastaviteľné nožičky pre jednoduché vyrovnanie			Áno


			intuitívne ovládanie aplikácií a spustenie aplikácií iba jedným stlačením klávesu			Áno


			požadujeme, aby dodávateľ prepojil reporty s existujúcim softvérom OpenLAB			Áno
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