
Kúpna zmluva č. Z20228284_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

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: Laboratórne diagnostické pomôcky a materiál
Kľúčové slová: Elektróda sklenená kombinovaná, kábel SC
CPV: 33793000-5 - Sklenené výrobky pre laboratóriá; 38000000-5 - Laboratórne, optické a 

presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel); 60000000-8 - Dopravné služby (bez 
prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Elektróda kombinovaná sklenená DGi113-SC

2. Kábel k elektróde SC LEMO

Položka č. 1: Elektróda kombinovaná sklenená DGi113-SC

Funkcia

elektróda je súčasťou Prístroja na potenciometrické titrácie DL 50 Graphix. Kombinovaná sklenená pH elektróda má pohyblivú 
objímku s nenáročným čistením pre priame meranie pH a acidobázickej titrácie v nevodnom prostredí. Prístrojom sa vykonáva 
akreditovaná skúška "Stanovenie čísla celkovej alkality v ropných produktoch potenciometrickou titráciou" podľa normy ASTM 
D 2896. Táto akreditovaná skúška je kontrolovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS).

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Elektróda kombinovaná sklenená DGi113-SC ks 2

Dĺžka elektródy mm 149,5

Rozsah merania pH 0-12

Priemer plášťa mm 12

Teplotný rozsah °C 0-60

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Testovacia metóda ASTM D 2896 áno

Sklo membránové cylindrické A41 áno

Čip zabudovaný, senzorový áno

Pohyblivá objímka s nenáročným čístením áno

Aplikácia - Acidobázická nevodná áno

Položka č. 2: Kábel k elektróde SC LEMO

Funkcia

Kábel bez elektrostatických vplyvov na prenos meraného referenčného signálu a dát je súčasťou Prístroja na potenciometrické
titrácie DL 50 Graphix. Prístrojom sa vykonáva akreditovaná skúška "Stanovenie čísla celkovej alkality v ropných produktoch 
potenciometrickou titráciou" podľa normy ASTM D 2896. Táto akreditovaná skúška je kontrolovaná Slovenskou národnou 
akreditačnou službou (SNAS).

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kábel k elektróde SC LEMO ks 1

Dĺžka cm 60

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Bez elektrostatických vplyvov na prenos meraného 
referenčného signálu a dát áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia a poistenia.

Zmluvná cena musí byť konečná a musia byť v nej započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním predmetu 
zákazky.

Objednávateľ požaduje dodať spolu s tovarom návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku.

Dodávateľ  sa zaväzuje do 3 pracovných dní po uzavretí zmluvy doručiť objednávateľovi podrobnú technickú špecifikáciu a 
podrobnú cenovú špecifikáciu (jednotkové ceny bez DPH, výška DPH, jednotkové ceny s DPH, celková zmluvná cena bez 
DPH a celková zmluvná cena s DPH) potvrdenú pečiatkou a podpisom.

Kontaktná osoba objednávateľa do 3 pracovných dní od doručenia podrobnej technickej a cenovej špecifikácie ponuku 
dodávateľa odsúhlasí, príp. odmietne, ak táto nebude spĺňať požiadavky objednávateľa.

Dodávateľ oznámi presný termín plnenia minimálne tri pracovné dni vopred kontaktnej osobe v mieste plnenia.

Tovar bude objednávateľom prevzatý na základe dodacieho listu poverenou osobou v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod.
do 13:00 hod. Dodací list musí obsahovať dátum odovzdania a prevzatia tovaru, dodané množstvo tovaru, označenie miesta 
dodania a podpisy oprávnených osôb za odovzdanie/ prevzatie tovaru s otlačkom pečiatky preberajúceho.

Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov, číslo a názov kúpnej zmluvy. Objednávateľ žiada 
zasielať originál faktúru s originál podpisom a pečiatkou (nie s elektronickým podpisom) spolu s dodacím listom potvrdeným 
oboma zmluvnými stranami.

Splatnosť faktúry je minimálne 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi na adresu určenú kontaktnou osobou, nie na 
adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

Objednávateľ požaduje dodať nový, nepoužitý, nevystavovaný tovar v originálnom balení prvej akostnej triedy.

Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti podľa tejto technickej špecifikácie. Objednávateľ je oprávnený pri 
dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru alebo nekompletnosti dodávky túto zásielku 
neprevziať.

Záručná doba na tovar je v trvaní 24 mesiacov odo dňa podpísania dodacieho listu preberajúceho v mieste plnenia.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávkovom, resp. opisnom formulári sa 
bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s výhradou objednávateľa odstúpiť od zmluvného vzťahu z 
dôvodu porušenia zmluvných podmienok s následným vyhotovením negatívnej referencie na dodávateľa.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Strana 2 z 3 



Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Rajecká cesta 18

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.08.2022 12:00:00 - 31.08.2022 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Súbor podľa technickej špecifikácie
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.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 287,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 544,40 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.

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 Z20228284

V Bratislave, dňa 05.08.2022 10:38:04

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
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 Z20228284


Zákazka


Identifikátor Z20228284


Názov zákazky Laboratórne diagnostické pomôcky a materiál


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/327382


Dodávateľ


Obchodný názov Hermes LabSystems, s.r.o.


IČO 35693487


Sídlo Púchovská 12, Bratislava, 831 06, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 3.8.2022 12:50:40


Hash obsahu návrhu plnenia 7iZJmQfTTFL2fwk9U50TRPh3p5Y2BDkUy3dD0gfXLk4=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Vlastný návrh plnenia zákazky č.Z20228284.pdf










Objednávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ: Hermes LabSystems, s.r.o.



P.č. Výrobca Obchodný názov (značka, typ) Technické parametre Množstvo
1



Mettler-Toledo GmbH
Elektróda kombinovaná sklenená 
DGi113-SC



Elektróda kombinovaná sklenená DGi113-SC elektróda je súčasťou 
Prístroja na potenciometrické titrácie DL 50 Graphix. Kombinovaná 
sklenená pH elektróda má pohyblivú objímku s nenáročným čistením 
pre priame meranie pH a acidobázickej titrácie v nevodnom 
prostredí. Prístrojom sa vykonáva akreditovaná skúška "Stanovenie 
čísla celkovej alkality v ropných produktoch potenciometrickou 
titráciou" podľa normy ASTM D 2896. Táto akreditovaná skúška je 
kontrolovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS).



2



2



Mettler-Toledo GmbH  Kábel k elektróde SC LEMO



Kábel k elektróde SC LEMO 60cm Kábel bez elektrostatických 
vplyvov na prenos meraného referenčného signálu a dát je súčasťou 
Prístroja na potenciometrické titrácie DL 50 Graphix. Prístrojom sa 
vykonáva akreditovaná skúška "Stanovenie čísla celkovej alkality v 
ropných produktoch potenciometrickou titráciou" podľa normy 
ASTM D 2896. Táto akreditovaná skúška je kontrolovaná Slovenskou 
národnou akreditačnou službou (SNAS).



1



Vlastný návrh plnenia zákazky č.Z20228284








				2022-08-03T14:50:41+0200

		EKS PDF PODPIS









		2022-08-05T10:38:05+0200
	EKS PDF PODPIS




