
Kúpna zmluva č. Z202123437_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Sídlo: Limbová 12, 83303 Bratislava , Slovenská republika
IČO: 00165361
DIČ: 2020341895
IČ DPH:
Telefón: +421259370681

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o.
Sídlo: Karadžičova 8A, 82108 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 45597481
DIČ: 2023050348
IČ DPH: SK2023050348
Telefón: 0917329226

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Diagnostický kit
Kľúčové slová: diagnostický kit
CPV: 33141625-7 - Diagnostické súpravy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Diagnostický kit

Funkcia

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

Komponenty budú použité vo vedeckom výskume, pričom ich špecifikácia vyplýva z dlhoročnej kontinuity, štatistickej 
opakovateľnosti a interpretácii experimentov. 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.

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.

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

Alere HIV Combo 100 test - Alere HIV1/2 Ag/Ab Combo 
(100tests) bal 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Doba exspirácie 12 mesiacov vyžaduje sa

kat. č. 7D2313
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávateľ doručí e-mailom, poštou alebo osobne kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 5 pracovných dní od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy:

- zoznam tovarov podľa jednotlivých položiek s uvedením názvu výrobcu tovaru, katalógového čísla tovaru, a v prípade 
ekvivalentných tovarov aj špecifikáciu, príp. ďalšie informácie a dokumenty v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť, či 
ekvivalentné tovary spĺňajú požadované funkčné a technické špecifikácie (u ekvivalentných tovarov dodávateľ v zozname 
uvedie aj poznámku, že ide o ekvivalentný tovar);

- rozpis jednotkových cien bez DPH zaokrúhlených na 2 desatinné miesta (rovnaký rozpis cien je dodávateľ povinný uviesť aj 
vo faktúre, ceny sú platné ako maximálne);

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

- prepočet celkovej zmluvnej ceny bez DPH aj s DPH podľa rozpisu jednotkových cien,

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

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

Objednávateľ požaduje rozdelenie zákazky na 2 faktúry.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky voči objednávateľovi podľa § 
524 Občianskeho zákonníka plynúce z tejto zmluvy alebo súvisiace s touto zmluvu na tretí subjekt bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa. Právny úkon, na základe ktorého dodávateľ postúpi svoje pohľadávky bez 
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa na tretiu osobu, je podľa Občianskeho zákonníka neplatný. Akýkoľvek súhlas 
objednávateľa s postúpením pohľadávok je platný iba v prípade, ak naň bol udelený predchádzajúci písomný súhlas 
Ministerstva zdravotníctva SR.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava
Obec: Bratislava
Ulica: Limbová 14

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.12.2021 10:00:00 - 15.12.2021 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: sada
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: 289,00 EUR
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4.2 Sadzba DPH: 10,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 317,90 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 Z202123437

V Bratislave, dňa 29.11.2021 10:04:01

Objednávateľ:
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123437


Zákazka


Identifikátor Z202123437


Názov zákazky Diagnostický kit


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317194


Dodávateľ


Obchodný názov Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o.


IČO 45597481


Sídlo Karadžičova 8A, Bratislava, 82108, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 26.11.2021 17:37:09


Hash obsahu návrhu plnenia gw43fpj0UXYGtlMXxFrKit4wAvhhlbPsJ42kJ/eaXQM=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
200 KS combo test HIV 1/2


Prílohy:
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