
Kúpna zmluva č. Z202122747_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Sídlo: Cesta k nemocnici 1, 97556 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 00606979
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK9681800000007000138183
Telefón: 0484367788

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Explorea s.r.o.
Sídlo: Masarykova 24, 98401 Lučenec, Slovenská republika
IČO: 35975075
DIČ: 2022117240
IČ DPH: SK2022117240
Bankové spojenie: IBAN: CZ5003000000000249136122
Telefón: +420 234 037 010

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Spotrebný materiál na sekvenáciu vzoriek Covid 19, ver. 2
Kľúčové slová: kit, sekvenácia, covid 19
CPV: 33141624-0 - Aplikačné sady; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. 1. COVIDSeq reagencie pre prípravu sekvenačných knižníc Covidu (3072 vzoriek )

2. 2. Index set UD PCR (384 vzoriek)

3. 3. MiniSeq High Output Reagent Kit (150-cycles)

Položka č. 1: 1. COVIDSeq reagencie pre prípravu sekvenačných knižníc Covidu (3072 vzoriek )

Funkcia

Test na detekciu mutácií a charakterizáciu RNA z vírusu SARS-CoV-2 založený na NGS technológii, využívajúci upravenú 
verziu validovaného, verejne dostupného protokolu ARTIC multiplex PCR s 98 amplikónmi určenými na amplifikáciu 
špecifických sekvencií vírusu SARS-CoV-2 v kombinácii s osvedčenou technológiou sekvenovania Illumina. Súčasťou testu je 
interná kontrola pozostávajúca z ľudských 11 mRNA targetov. Test umožňujúci detekciu až 3072 vzoriek.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kit 3072 vzoriek ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Interná kontrola 11 mRNA ľudských targetov

Položka č. 2: 2. Index set UD PCR (384 vzoriek)

Funkcia
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Sety PCR indexov nevyhnutných pre prípravu sekvenačnej knižnice. Balenie obsahuje sety 1-4 po 96 indexov.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Set ks 8

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 3: 3. MiniSeq High Output Reagent Kit (150-cycles)

Funkcia

Reagencie na sekvenovanie kompatibilné s nízkokapacitným sekvenátorom MiniSeq s maximálnou dĺžkou čítaní 150 bp a 
výstupom 3,75 Gb. Balenie obsahuje cartridge s reagenciami, buffer cartridge a flow cell.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kit ks 35

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Obstarávateľ si vyhradzuje právo neobjednať celý počet kitov resp. setov, ktoré sú predmetom tejto zákazky.

Zákazka bude čerpaná čiastkovými objednávkami obstarávateľa do plného vyčerpania obstarávaného množstva tovarov.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré eviduje poskytovateľ voči objednávateľovi nie je možné v zmysle §
525ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného 
súhlasuobjednávateľa

Dodávateľ tovarov je povinný vystaviť faktúru za poskytnutie služby do 14 pracovných dní od poskytnutia služby, avšak 
najneskôrdo piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni poskytnutia služby

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako„nižšia cena“) za 
rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ užpreukázateľne v minulosti za takúto nižšiu 
cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdielmedzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5 
% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy,

zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejtoskutočnosti dodatočnú 
zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšoucenou

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Cesta k nemocnici, 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.12.2021 13:14:00 - 31.12.2021 13:14:00
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3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Komplet zákazka v zmysle špecifikácie
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: 90 909,09 EUR

4.2 Sadzba DPH: 10,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 100 000,00 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 Z202122747

V Bratislave, dňa 30.11.2021 13:52:01

Objednávateľ:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Explorea s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122747


Zákazka


Identifikátor Z202122747


Názov zákazky Spotrebný materiál na sekvenáciu vzoriek Covid 19, ver. 2


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316504


Dodávateľ


Obchodný názov Explorea s.r.o.


IČO 35975075


Sídlo Masarykova 24, Lučenec, 98401, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 29.11.2021 7:50:32


Hash obsahu návrhu plnenia plm/VKoB8WvKk1WqP3DAlkFD6VxoySBX+Iy00s4H4Cw=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Vlastné plnenie_Explorea.pdf










Položka Produkt



1



COVIDSeq reagencie pre prípravu 



sekvenačných knižníc Covidu (3072 



vzoriek )



2 Index set UD PCR  (384 vzoriek)



3
MiniSeq High Output Reagent Kit 



(150-cycles)











Špecifikácia Predkladaná ponuka Ks



Test na detekciu mutácií a charakterizáciu RNA z vírusu SARS-



CoV-2 založený na NGS technológii, využívajúci upravenú 



verziu validovaného, verejne dostupného protokolu ARTIC 



multiplex PCR s 98 amplikónmi určenými na amplifikáciu 



špecifických sekvencií vírusu SARS-CoV-2 v kombinácii s 



osvedčenou technológiou sekvenovania Illumina. Súčasťou 



testu je interná kontrola pozostávajúca z ľudských 11 mRNA 



targetov. Test umožňujúci detekciu až 3072 vzoriek.



spĺňa špecifikáciu 1



Sety PCR indexov nevyhnutných pre prípravu sekvenačnej 



knižnice. Balenie obsahuje sety 1-4 po 96 indexov.
spĺňa špecifikáciu 8



Reagencie na sekvenovanie kompatibilné s nízkokapacitným 



sekvenátorom MiniSeq s maximálnou dĺžkou čítaní 150 bp a 



výstupom 3,75 Gb. Balenie obsahuje cartridge s reagenciami, 



buffer cartridge a flow cell.



spĺňa špecifikáciu 35











€/ks € bez DPH DPH € s DPH



43 759,93 43 759,93 10% 48 135,92



1 685,00 13 480,00 10% 14 828,00



1 229,85 43 044,75 10% 47 349,23
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