
KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá podra príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 
513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. 

ZMLUVN~ STRANY 

1.1. Kupujúci : Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 
So sídlom: Hlinkova 3, 040 01 Košice 
Zastúpený a oprávnený 
jednať vo veciach zmluvy : doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc. 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000345190/8180, 7000345473/8180, 7000345481/818 
IČO: OO 586 951 
Tel.: 0556334455 
Fax: 0556331414 
E-mail: petko@saske.sk 

Ďalej len Kupujúci 

1.2. Predávajúci : BIOTECH s.r.o. 
So sídlom: Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava 
Zastúpený: RNDr.Petr Kvapil 
Oprávnení rokovať: 
Vo veciach zmluvných: RNDr.Petr Kvapil 
Vo veciach technických: Mgr.Miloš Čebík 
Bankové spojenie: ČSOB Bratislava 
Číslo účtu: 802152823/7500 
IČO: 35768444 
DiČ: 2020221797 
IČDPH: SK2020221797 
Tel: 02/54774488 
Fax: 02/54774488 
E-mail: biotech@biotech.sk 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, v oddieli: Sro, vo vložke číslo: 19240/B 

Ďalej len Predávajúci 

Článok I. 
Predmet plnenia zmluvy 

Predmetom plnenia Kúpnej zmluvy je dodanie "Zariadení na PCR a inkubátorov" podra špecifikácie, ktorá tvorí 
neoddeliternú súčasť tejto zmluvy 

Článok II. 
Cena za predmet plnenia zmluvy 

Cena za predmet plnenia Kúpnej zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podra zákona NR SR č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR Č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR Č. 
18/1996 Z. z. o cenách. 
Navrhovaná cena bez DPH v EUR je 168033,61 
Navrhovaná cena s DPH v EUR je 201 640,33 
Výška 20% DPH je 33 606,72 EUR 
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Článok III. 
Termín dodania predmetu plnenia zmluvy 

Predmet plnenia Kúpnej zmluvy dodá zhotoviter objednávaterovi na miesto: Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 
3,04001 Košice najneskôr do 12 týždňov od podpisu Kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

Článok IV. 

Platobné podmienky a fakturácia 


Úhrada za poskytnutie kompletného predmetu plnenia Kúpnej zmluvy sa uskutoční bezhotovostným 
platobným stykom na účet zhotovitera na základe doručenej faktúry, súčasťou ktorej bude objednávaterom 
potvrdený odovzdávací protokol po dodávke jednotlivých tovarov. Zmluvné strany sa dohodli na lehote 
splatnosti faktúr min. 90 dní od jej doručenia objednávaterovi. 

Vlastnícke právo predávaného Tovaru prechádza na Kupujúceho úplným zaplatením ceny Tovaru podra článku 
II. tejto zmluvy, vrátane DPH. 

Riziká na Tovare prechádzajú z Predávajúceho na Kupujúceho okamžikom protokolárneho prevzatia Tovaru do 

prevádzky zástupcom Kupujúceho. 


Článok V. 
Zodpovednosť za vady 

Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu protokolárneho odovzdania Tovaru do prevádzky Kupujúcemu. Až do 
uplynutia tejto lehoty Predávajúci preberá zodpovednosť za všetky vady spôsobené výrobcom. 

Pre opravené časti Tovaru platí šesťmesačná záručná doba a podmienky záruky ako pre pôvodne dodaný Tovar. 
U ostatných častí Tovaru sa záručná doba predlžuje iba o dobu, počas ktorej tieto časti Tovaru museli byť mimo 
prevádzku v dôsledku odstraňovania vady. Pokiar sa strany nedohodli inak, končí záručná doba vždy najskôr 12 
mesiacov od dátumu protokolárneho odovzdania Tovaru do prevádzky Kupujúcemu. 

Kupujúci je povinný písomne oznámiť Predávajúcemu všetky vady Tovaru. Vady Tovaru, ktoré môžu spôsobiť 
škodu je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu okamžite s následným písomným potvrdením. Písomné 
oznámenie vady Tovaru musí obsahovať popis vady. 

Po doručení oznámenia vady Tovaru podl'a článku V. je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu najneskôr 
do 2 pracovných dní a na svoje náklady tieto vady Tovaru odstrániť. Vadné časti Tovaru, ktoré boli vymenené 
zostávajú majetkom Predávajúceho. 

Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebovanie Tovaru pri jeho obvyklom použití, ďalej na vady 
Tovaru spôsobené neodborným zásahom Kupujúceho alebo tretej osoby, a vady Tovaru u ktorých sa nedá 
dokázať, že vznikli použitím vadného materiálu, chybnou konštrukciou alebo neúplným spracovaním, hlavne 
vady Tovaru vzniknuté chybnou údržbou, nedodržaním návodu k použitiu, jeho preťažovaním alebo 
nadmerným namáhaním, použitím nevhodných prevádzkových prostriedkov, atmosférickou elektrinou, 
chemickými a elektrolytickými vplyvmi a ďalšími príčinami bez zavinenia Predávajúceho. 

Zmluvné strany sa dohodli na poskytovaní pozáručného servisu predávajúcim. Pozáručný servis sa zaväzuje 
Predávajúci poskytnúť v prípade písomného oznámenia vady Kupujúcim - po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia 
záručnej doby. 
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Článok VI. 

Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy 


Predávajúci sa zaväzuje Kupujl.Jcemu uhradiť v prípade omeškania s dodávkou Tovaru zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % z hodnoty nedodaného Tovaru za každý kalendárny deň omeškania spôsobeného predávajúcim, 
maximálne však 7% z hodnoty nedodaného Tovaru. 

Kupujúci sa zavazuJe uhradiť Predávajúcemu v prípade omeškania s úhradou faktúry úroky z omeškania, 
ktorých výška je určená nariadením vlády č.586/2008 Z.z. vo výške o 8 percentuálnych bodov výššia ako 
základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného 
dlhu. 

Kupujúci i Predávajúci sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy druhou 
zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu 
kúpy dlhšie ako 60 dní a omeškanie Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny dlhšie ako 60 dní po splatnosti faktúry. 
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, pričom zmluva zaniká od 
počiatku a strany sú povinné si vrátiť všetko, čo si doteraz na jej základe plnili. 

V prípade, že Kupujúci resp. Predávajúci odstúpi od zmluvy, zaväzuje sa uhradiť preukázaterné náklady, ktoré 
vznikli Predávajúcemu resp. Kupujúcemu z dôvodu odstúpenia od zmluvy. 

Článok VII. 

Ďalšie zmluvné podmienky 


Dodávater je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi kedykorvek 
počas platnosti a účinnosti zmluvy č.023/2009/2.1/0PVaV, č.039/2009/2.2/0PVaV, č.012/2009/2.1/0PVaV, 
č.028/2009/2.1/0PVaV [ITMS kód: 26220120022, 26220220018, 26220120002, 26220120008], a to 
oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovater a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, 
príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho 
spolupracujúce orgányanimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho 
dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Predávajúci sa zavazuJe bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, resp. 
auditom overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly, resp. auditu 
overovania na mieste. Predávajúci sa súčasne zaväzuje zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly, resp. 
auditu overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov 
bezodkladne po ich splnení. 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 


Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia právnym poriadkom platným v 
Slovenskej republike, najmä zákonom Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, v platnom znení, 513/1991 Zb.
Obchodným zákonníkom v platnom znení a súvisiacimi predpismi. Zmeny a doplnky zmluvy (pokiar tieto 
nevyplývajú priamo z platných právnych predpisov) je možné vykonať na základe dOhody zmluvných strán 
formou písomných dodatkov, poradovo očíslovaných. 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov ojej platnosť, výklad 
alebo zrušenie budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v 
Bratislave podra jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu, 
jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. 
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V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich 
jednania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá zo spomenutých 
zmien týka, túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu. 

Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci dostane 4 
výtlačky, predávajúci dostane 2 výtlačky. 

Všetky strany tejto zmluvy sú parafované oboma stranami. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v súlade so zákonom Č. 546/2010 Z.z. 

Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú riešené formou číslovaných dodatkov. 

Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola napísaná na základe 
pravdivých údajov, ich dobrej a slobodnej vôle a nebola uzavretá v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných 
podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

Táto zmluva je povinne zverejňovaná podra § Sa zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov / zákon o slobode informácií / v znení neskorších predpisov. 

Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom 
registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 
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Kupujúci: Predávajúci : 'OTECH s.r.o. 
Rovnicami 2, 84104 Bratislava 
tel./fax:02/54 77 44 88 

5768444 It preDPH: SK2020221797 

Doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc. RNDr.Petr Kva 

riaditer konater 
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Ponuka 

Real-Time PCR + HRM systém CFX96 Biorad 

• 	 Kapacita 96 vzoriek 
• 	 otvorený systém pre plasty - možnosť využívania stripov resp. 96 jamkovej platničky od rôznych 

výrobcov 
• 	 Objem vzorky: 5- 50 JlI , 
• 	 Teplotný rozsah: O-100°C s možnosťou chladenia po skončení analýzy 
• 	 Možnosť nastavenia teplotného gradientu v rozsahu teplôt 30 - 100°C 
• 	 Teplotný rozsah gradientu 1 - 24°C 
• 	 Software: Absolútna kvantifikácia, ~~Ct, Allele-specific, Genotyping-End point, Melt curves, 
• 	 Software pre aplikáciu HRM (high resolution melting) 
• 	 Filtre - päť nezávislých optických kanálov 
• 	 Detekcia pomocou 6 filtrovaných fotodiód 
• 	 Fluorescenčné reagencie: SYBR green, FAM, HEX, ROX, CyS, TAMRA 
• 	 Excitačné rozmedzie (450 - 684 nm) 
• 	 "Protocoi autowriter" - umožnuje navrhnúť optimálny protokol 
• 	 Rýchlosť zmeny teploty (chladenie) : 2-2.5°C/ sekunda 
• 	 Rýchlosť zmeny teploty (ohrev) : SOCI sekunda 
• 	 Teplotná presnosť ±O,2°C pri teplote bloku 90°C 
• 	 "Stand alone mode" - možnosť priebehu Real-Time PCR aj bez 

použitia riadiaceho počítača 
• 	 Rýchle servisné zabezpečenie na Slovensku 
• 	 Licencia pre PCR a real-time PCR 

Termocyklér MyCycler Biorad - 6 ks 

• 	 Kapacita vzoriek: 96 jamkový na 0,2 ml skúmavky, stripy alebo platničky 
• 	 Vel'ký 12 cm displej s možnosťou sledovania prebiehajúceho programu 
• 	 Teplotné rozhranie: 4-1000 C 
• 	 Rýchlosť zmeny teploty: 2,5 cC/sek 
• 	 Pamäť: 99 programov 
• 	 Intuitívne ovládanie 
• 	 Pripojenie: USB 

www.biotech.sk 	 biotech@biotech.sk 

~~Ji4. 


mailto:biotech@biotech.sk
http:www.biotech.sk


Ponuka 

Termocyklér gradientový - Cl000 48/48 Biorad - 3ks 

• Termocyklér s dvoma nezávislými blokmi 
• Celková vzorková kapacita 2x48 vzoriek 
• Možnosť použitia samostatných skúmaviek, stripov alebo platničiek s kapacitou 0,2ml 
• Celkový teplotný rozsah v rozmedzí O-100°C 
• Termálny gradient nezávislý pre oba bloky 
• Gradientové teplotné rozpätie: 30-1000 C 
• Vymenitel'né bloky s možnosťou upgradovať na real-time PCR 
• Teplotná presnosť: ± 0,2°C, teplotná uniformita: ± 0,4°C 
• Nastavitel'ná výška veka 
• Rýchlosť zmeny teploty: 3-4 °C/sek 
• Pamäť: 1000 programov 
• USB port s možnosťou ovládania prístroja cez počítač alebo USB 

Horizontálna elektroforéza - Wide Mini-Sub Celi GT Systém Biorad 

• Vel'kosť gélu od 12,8 x 15 cm 
• UV transparentná nalievacia platnička 
• 2 ks hrebeňov 
• Farebné stripy a necirkulačný port 
• Zdroj napätia od 300 V 

Termocyklér gradientový - Cl000 48/48 Biorad - lks 

• Termocyklér s dvoma nezávislými blokmi 
• Celková vzorková kapacita 2x48 vzoriek 
• Možnosť použitia samostatných skúmaviek, stripov alebo platničiek s kapacitou 0,2ml 
• Celkový teplotný rozsah v rozmedzí O-100°C 
• Termálny gradient nezávislý pre oba bloky 
• Gradientové teplotné rozpätie: 30-100°C 
• Vymenitel'né bloky s možnosťou upgradovať na real-time PCR 
• Teplotná presnosť: ± 0,2°C, teplotná uniformita: ± 0,4°C 
• Nastavitel'ná výška veka 
• Rýchlosť zmeny teploty: 3-4 °C/sek 
• Pamäť: 1000 programov 
• USB port s možnosťou ovládania prístroja cez počítač alebo USB 

www.biotech.sk biotech@biotech.sk 
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Ponuka 

Horizontálna elektroforéza - Wide Mini-Sub Celi GT Systém Biorad 

• Vel'kosť gélu od 12,8 x 15 cm 
• uv transparentná nalievacia platnička 
• 2 ks hrebeňov 
• Farebné stripy a necirkulačný port 
• Zdroj napätia od 300 V 

Termomixer TS-l00C Biosan 

• Rýchlosť v rozsahu 250-1400 RPM 
• Teplota nastavitel'ná 15°C pod RT až do + 100°C 

• Možný rozsah nastavenia from +4°e to +100oe (O.l°e) 

• časovač 
• adaptér na 96xO,2 ml. Skúmavky 
• vymenitel'né bloky - vel'ký výber 

Suchý termostat TDB-120 Biosan 

• Teplotný rozsah RT +120oe 
• Teplotná stabilita O.l°e 
• blok pre skúmavky 21 x 0.5 ml + 32 x 1.5 ml + 50 x 0.2 ml 
• kryt bloku na skúmavky 
• časovač 

www.biotech.sk biotech@biotech.sk 
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Ponuka 

Termostat BDS3 Binder - 2 ks 

• mikroprocesorové riadenie teploty 
• elektronická ochrana proti prehriatiu s optickým a akustickým alarmom 
• časovač O - 99 hod 
• LED displej 
• vnútorný povrch z nerezovej ocele 
• ventilačný otvor s nastavitel'nou záklopkou 
• použitel'ný objem 53 litrov 
• vnútorné rozmery 400x400x330 mm (šxvxh) 
• 2 police v základnej výbave 
• rozsah pracovnej teploty: RT +5 °C až 100°C 
• kolísanie teploty časové: < ± 0,1 °C pri 37°C 
• RS422 interface 
• 230V/50 Hz 

Termostat KBl15 Binder - 6 ks 

• Tepelný rozsah nastavitel'ný od -10°C do 100°C 
• Vnútorný objem 110 I 
• Mikroprocesorová regulácia a digitálny displej. 
• časový rozsah: od 1 min do 100 hod bez prerušenia, 
• Integrovaný týždňový program 
• Nútená cirkulácia vzduchu 
• Vnútorné dvere: sklenené 
• S vnútorným osvetlením komory 
• Vnútorný priestor nerezový 
• Varovný systém proti prehriatiu komory s automatickým 
• Dvojplášťový s priamym ohrevom v stenách prístroja 
• S policami: 3 ks 

www.biotech.sk biotech@biotech.sk 
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Ponuka 

CO2 inkubátor CB1S0 Binder - 1 ks 

• 	 APT Line mikroprocesorové multifunkčné riadenie teploty, chladenia, vlhkosti a obsahu C02 
• 	 multifunkčný digitálny LED displej 
• 	 teplotná ochrana podl'a DIN 12880 
• 	 použitel'ný objem 150 lit 
• 	 3 police v základnej výbave 
• 	 rozsah pracovnej teploty: 7°C nad teplotu okolia až 60°C 
• 	 kolísanie teploty priestorové: ± 0,3% 
• 	 kolísanie teploty časové: ±0,1 °C ,( 

max. vlhkosť: 96 % rH"",;,• 
• 	 čas návratu k pôvodným podmienkam po 30 s. otvorení dvier: 6 min 
• 	 rozsah nastavenia obsahu C02: 0-20 % 

• 	 presnosť nastavenia obsahu C02: O,l°C 
• 	 infračervený senzor C02 
• 	 horúcovzdušná sterilizácia pre 180°C 
• 	 220V/50Hz/260W 

- ~ 

Inkubátor KBS3 Binder - 1 ks 

• 	 Objem 53 litrov 
• 	 Vonkajšie rozmery: V(837 mm) x Híbka ( 634 mm) x Š (576 mm) 
• 	 ROZSAH Teplôt: -10 do + 100°C 
• 	 Výchylka nastavenej teploty pri zohrievaní: ± 0.1°C.(. :,, }Pj 

Mikroprocesorová regulácia a Digitálny displej. \>;,<;IFď~"h .• 
• 	 časovač: 1min - 100 h, možnosť oneskoreného zapnutia a vypnutia (delay~~~Z~IJt~ 
• 	 Bezpečnostný termostat. 
• 	 Vnútorné osvetlenie s automatickým zapínaním pri otvorení dverí. 
• 	 Nerezový interiér. 
• 	 Nútená cirkulácia vzduchu 
• 	 Možnosť nastavenia alarmu neštandardných stavov (napr. pri nezatvo 
• 	 Možnosť pripojenia RS 232. 

www.biotech.sk 	 biotech@biotech.sk 
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Ponuka 

Termoblok MC-01N Major Science - 1 ks 

• 	 Digitálne ovládaný termoblok s vymenitel'ným blokmi pre prácu s platničkami aj mikroskúmavkami 
rôzneho objemu (1.5, 0.5 a 0,2 ml) 

• 	 Možnosť použitia ako mini-kúpel' 
• 	 Rozsah teplôt od -10°C do 100°C, nastavitel'nosť po 0.1 °C 
• 	 LCD displej 
• 	 časovač od 1 min do 15 hodín 
• 	 Možnosť pripojenia na PC 
• 	 Príslušenstvo: Bloky pre mikrotitračné platničky, 96 jamkové platničky, 

zmiešaný dvojblok pre 1.5 ml,0.5 ml a 0.2 ml 

Termostat vzdušný BDS3 Binder - 1 ks 

• 	 mikroprocesorové riadenie teploty 
• 	 elektronická ochrana proti prehriatiu s optickým a akustickým alarmom 
• 	 časovač O - 99 hod 
• 	 LED displej 
• 	 vnútorný povrch z nerezovej ocele 
• 	 ventilačný otvor s nastavitel'nou záklopkou 
• 	 použitel'ný objem 53 litrov 
• 	 vnútorné rozmery 400x400x330 mm (šxvxh) 
• 	 2 police v základnej výbave 
• 	 rozsah pracovnej teploty: RT +5 °C až 100°C 
• 	 kolísanie teploty časové: < ± 0,1 °C pri 37°C 
• 	 RS422 interface 
• 	 230V/50 Hz 

Termostat s riadenou atmosférou KBS3 Binder - 1 ks 

• 	 Objem 53 litrov 
• 	 Rozsah teplôt: -10 do + 100°C 
• 	 Výchylka nastavenej teploty pri zohrievaní: ± O.l°C 
• 	 Mikroprocesorová regulácia a digitálny displej. 
• 	 časovač: 1min - 100 h, možnosť oneskoreného zapnutia a vypnutia (dela 
• 	 Bezpečnostný termostat. 
• 	 Vnútorné osvetlenie s automatickým zapínaním pri otvorení dverí. 
• 	 Nerezový interiér. 
• 	 Nútená cirkulácia vzduchu 
• 	 Možnosť nastavenia alarmu neštandardných stavov (napr. pri nezatvo 
• 	 Možnosť pripojenia RS 232. 
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lnkubátor KBS3 Binder - 1 ks 

• Objem 53 litrov 

• Rozsah teplôt: -10 do + 100°C 

• Výchylka nastavenej teploty pri zohrievaní: ± O.l°C 

• Mikroprocesorová regulácia a digitálny displej. 

• časovač: lmin - 100 h, možnosť oneskoreného zapnutia a vypnutia ( 

• Bezpečnostný termostat. 

• Vnútorné osvetlenie s automatickým zapínaním pri otvorení dverí. 

• Nerezový interiér. 
• Nútená cirkulácia vzduchu 

• Možnosť nastavenia alarmu neštandardných stavov (napr. pri nezatvo 

• Možnosť pripojenia RS 232. 
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