
Kúpna zmluva č. Z20228252_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Sídlo: Mlynská dolina 1, 81704 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 31753604
DIČ: 2020719646
IČ DPH: SK2020719646
Bankové spojenie: IBAN: SK37 8180 0000 0070 0039 0960
Telefón: 0949471021

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka
Sídlo: Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31363237
DIČ: 31363237
IČ DPH: SK2020296300
Bankové spojenie: IBAN: SK93 1111 0000 0016 9879 6008  
Telefón: 0248200081

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia
Kľúčové slová: špeciálny spotrebný materiál, výrobky, inštalácia
CPV: 39230000-3 - Špeciálne výrobky; 31711000-3 - Elektronický spotrebný materiál; 

31731000-9 - Elektrotechnický spotrebný materiál; 38433000-9 - Spektrometre; 
38432200-4 - Chromatografy; 38434560-9 - Chemické analyzátory; 51540000-9 - Inštalácia
špeciálnych strojov a zariadení; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia

Funkcia

Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho spotrebného materiálu vrátane jeho inštalácie do prístroja , ktorý je vo vlastníctve
verejného obstarávateľa/objednávateľa, pre potreby projektov /Projekt 1, Projekt 2/.

Predmet zákazky pozostáva z dodania špeciálneho spotrebného materiálu podľa špecifikácie verejného 
obstarávateľa/objednávateľa v požadovanom množstve vrátane jeho inštalácie.

Požiadavky na špeciálny spotrebný materiál sú stanovené všeobecne s ohľadom a s odkazom na prístroj, do ktorého sú 
určené. Nie je možná iná špecifikácia z dôvodu potreby kompatibility s prístrojom, ktorý je vo vlastníctve verejného 
obstarávateľa/objednávateľa.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Špeciálny spotrebný materiál  do prístroja: Analyzátor 
foriem uhlíka TOC-L, Shimadzu: súbor 1

1.1 Reakčná cela (CELL PIPE ASSY, L) vrátane 
inštalácie ks 1

1.2 Prietoková cela (TANDEM CELL NDIR)  vrátane 
inštalácie ks 1
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1.3 Komunikačná doska detektora (PCBA NDIR) vrátane
inštalácie ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Požaduje sa dodanie a použitie originálneho, doposiaľ nepoužitého tovaru.

2. Špeciálny spotrebný materiál musí byť kompatibilný k uvedenému prístroju, ktorý je vlastníctve verejného 
obstarávateľa/objednávateľa (ďalej ak ako iba "Verejný obstarávateľ" alebo "Objednávateľ").

3. Súčasťou ceny predmetu zákazky bude cena za dodávku tovaru a jeho inštaláciu vrátane všetkých nákladov súvisiacich s 
predmetom plnenia (dopravné náklady na miesto dodania, cestovné náhrady, balné , poštovné, iné súvisiace náklady).

4. Verejný obstarávateľ požaduje dopravu tovaru a jeho inštaláciu na miesto dodania, ktorým je Regionálne centrum verejného
obstarávateľa v Spišskej Novej Vsi.

5. Dodávateľ musí predložiť vlastný návrh na plnenie zákazky pri predkladaní ponuky. Predložený návrh plnenia zákazky 
víťazným dodávateľom sa pri zazmluvnení zverejní a stane sa súčasťou zmluvy zákazky.

6. Vo vlastnom návrhu na plnenie zákazky dodávateľ uvedie výrobcu/obchodný názov a typ (ak je uplatniteľné) a špecifikáciu 
ponúkaného tovaru tak, aby bolo preukázané splnenie všetkých požadovaných parametrov. Predložený návrh verejný 
obstarávateľ posúdi do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.

7. Ak daná špecifikácia nebude v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní 
od vyzvania predložiť špecifikáciu, ktorá bude požiadavky spĺňať. Ak ani táto špecifikácia nebude zodpovedať zadanej 
špecifikácii, vyhradzujeme si právo tovar nedobrať a od zmluvy odstúpiť.

8. Požaduje sa, aby predložená cenová ponuka uchádzača ako neplatiteľa DPH bola konečná a nemenná aj v prípade jeho 
zmeny postavenia na platiteľa DPH a bude považovaná na úrovni s DPH.

9. Požaduje sa, aby dokumenty (ako napr. aktualizovaný rozpočet, faktúra a dodací list), predložené dodávateľom obsahovali 
aj uvedenie čísla zmluvy, čísla a názvu súvisiaceho projektu /Projekt1, Projekt2/ v rámci ITMS k danej položke, ktoré budú 
dodávateľovi elektronicky oznámené poverenou osobou verejného obstarávateľa.

10. Dodávateľ sa zaväzuje:

10.1 že bude zodpovedný za kvalitu plnenia predmetu zmluvy a to aj v prípade, že bude určitú oblasť predmetu zmluvy 
realizovať subdodávkou.

10.2 že v rámci plnenia predmetu zmluvy bude dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a zabezpečí, aby 
plnením predmetu zmluvy nedošlo k ohrozeniu zdravia a to aj v tom prípade, ak bude určitú oblasť predmetu zmluvy realizovať
subdodávkou.

11. Požaduje sa, aby dodávateľ zodpovedal za to, že predmet zmluvy v čase jeho dodania spĺňa všetky platné normy a 
ustanovenia vyplývajúce zo súvisiacich noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných pre predmet zmluvy a 
danú oblasť. Poručenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné poručenie zmluvných podmienok.

12. Dodávateľ je povinný do 7 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením zmluvy, predložiť verejnému 
obstarávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien jednotlivých položiek predmetu zmluvy podľa 
technickej špecifikácie v zložení: jednotkové ceny v EUR bez DPH, celková cena v EUR bez DPH, sadzba DPH, celková cena 
s DPH. Požaduje sa, aby výsledné ceny jednotlivých položiek v aktualizovanom rozpočte boli zaokrúhlené na dve (2) 
desatinné miesta.

13. Dodávateľ je povinný do 7 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotný plnením zmluvy, zaslať pre potreby plnenia 
zmluvy verejnému obstarávateľovi meno a priezvisko kontaktnej osoby, kontaktný e-mail a kontaktný telefón.

14. Verejný obstarávateľ zašle dodávateľovi do 7 dní od uzatvorenia zmluvy meno a priezvisko kontaktnej osoby 
objednávateľa, kontaktný e-mail a kontaktný telefón zodpovedného za plnenie predmetu zmluvy (preberanie predmetu 
plnenia).

15. Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokumentov alebo dokumenty nepreukazujú splnenie všetkých 
požiadaviek objednávateľa uvedené v zmluve a ani v dodatočnej lehote určenej objednávateľom nepreukáže splnenie 
všetkých požiadaviek uvedených v tejto zmluve, objednávateľ to bude považovať za závažné porušenie zmluvy a vyhradzuje 
si právo odstúpiť od zmluvy.

16. Platba za plnenie predmetu zmluvy sa uskutoční na základe dodávateľom vystavenej faktúry doručenej objednávateľovi, 
pričom súčasťou faktúry bude aj odovzdávací a preberací protokol/dodací list podpísaný oboma zmluvnými stranami.

17. Faktúry musia obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej 
položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku. Faktúry sú splatné 60 
dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu.

18. Objednávateľ preddavky ani zálohy neposkytuje.
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19. Ak sa v opisnom formulári v špecifikácii špeciálneho spotrebného materiálu 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, respektíve lepšími parametrami za podmienky dodržania kompatibility so 
zariadením pre ktorý je špeciálny spotrebný materiál určený.

20. Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy ako aj osobitných požiadaviek na plnenie je 
podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy.

21. Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

22. 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..

23. Požadovaná lehota dodania je 30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zmluva nadobudne účinnosť po
kontrole riadiacim orgánom.

24. Zákazka je financovaná z fondov EÚ, a bude predmetom kontroly zo strany príslušného oprávneného orgánu. Na 
nadobudnutie účinnosti zmluvy verejný obstarávateľ/objednávateľ uplatňuje odkladný účinok. Ak výsledok predmetnej kontroly 
nebude kladný, alebo oprávnené orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, verejný obstarávateľ/objednávateľ si vyhradzuje 
právo od Zmluvy odstúpiť.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Obec: Spišská Nová Ves
Ulica: Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová ves

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.08.2022 10:00:00 - 30.12.2022 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné 
ustanovenia Obchodných podmienok elektronickej platformy pre Zákazky financované z fondov EÚ. 

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 556,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 068,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228252

V Bratislave, dňa 05.08.2022 09:38:02

Objednávateľ:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228252


Zákazka


Identifikátor Z20228252


Názov zákazky Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/327350


Dodávateľ


Obchodný názov SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka


IČO 31363237


Sídlo Röntgenova 28, Bratislava, 851 01, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 28.7.2022 8:42:06


Hash obsahu návrhu plnenia FoPsaLQwf8lCBeIU9iqrfNcJ/7lCiGX7c5/q0vnMKOU=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
výrobca Shimadzu, cena s DPH 3.069,30€


Prílohy:
4300005609.pdf










Ponuka
SHIMADZU SLOVAKIA, org. zl., Röntgenova 28, SK-851 01  Bratislava



Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava 11



Informácia
Číslo dokladu 4300005609 Dátum vystavenia 28.07.2022
Referent Pani Gonosova Telefón 02 48200081
Číslo zákazníka 1221121 IČ DPH SK2020719646
Incoterms Náklady, poistenie a prepravné Platob.podm. 60 dní od vystavenia faktúry
Dodacie podmienky Express Dod.lehota viď poznámka
Platné do 28.08.2022



Položka Materiál/Popis/Podmienka Množstvo Cena/MJ Hodnota
    30 638-65383-02 CELL PIPE ASSY,L



náhradný diel s inštaláciou (cena dielu včítane dopravy a
servisných hodín)



1,00  KS 781,72 781,72 



    40 638-65383 TANDEM CELL NDIR
náhradný diel s inštaláciou (cena dielu včítane dopravy a
servisných hodín)



1,00  KS 1.142,68 1.142,68 



    50 638-79037-43 PCBA NDIR A
náhradný diel s inštaláciou (cena dielu včítane dopravy a
servisných hodín)



1,00  KS 633,35 633,35 



Cena bez DPH 2.557,75 
Výstupná DPH     20,00 % 511,55 



Cena s DPH EUR 3.069,30 



tel +421 2 48200080-84, fax +421 2 48200085, sk@shimadzu.eu.com, www.shimadzu.sk



IČO 31363237, IČ DPH SK2020296300, zápis v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel PO, vložka číslo 306/B
Unicredit Bank Czech Republick and Slovakia, a.s., č. účtu 1698796008/1111, IBAN SK93 1111 0000 0016 9879 6008, SWIFT:UNCRSKBX
Číslo registrácie v Registri výrobcov elektrozariadení: EZ 0000035
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Ponuka
4300005609



SHIMADZU SLOVAKIA organizačná zložka



V objednávke sa vždy odvolajte na číslo cenovej ponuky



Objednávky posielajte na sk@shimadzu.eu.com



tel +421 2 48200080-84, fax +421 2 48200085, sk@shimadzu.eu.com, www.shimadzu.sk



IČO 31363237, IČ DPH SK2020296300, zápis v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel PO, vložka číslo 306/B
Unicredit Bank Czech Republick and Slovakia, a.s., č. účtu 1698796008/1111, IBAN SK93 1111 0000 0016 9879 6008, SWIFT:UNCRSKBX
Číslo registrácie v Registri výrobcov elektrozariadení: EZ 0000035
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