
Kúpna zmluva č. Z20193830_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Sídlo: Ipeľská 1, 04011 Košice, Slovenská republika
IČO: 00606723
DIČ: 2020928052
IČ DPH: sk2020928052
Číslo účtu: sk6481800000007000134588
Telefón: 0557860101

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ITES Vranov, s. r. o.
Sídlo: Čemernianska 137, 09303 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 31680259
DIČ: 2020527817
IČ DPH: SK2020527817
Číslo účtu: SK6509000000000107890672
Telefón: +421574462139

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Chemikálie čistoty p.a 2019
Kľúčové slová: Chemikálie anorganické a organické, chemikálie čistoty p.a, laboratórne činidlá,anorganické

kyseliny a zlúčeniny,kyseliny
CPV: 24300000-7 - Základné anorganické a organické chemikálie; 24310000-0 - Základné 

anorganické chemikálie; 24311000-7 - Chemické prvky, anorganické kyseliny a zlúčeniny; 
24320000-3 - Základné organické chemikálie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Chemikálie čistoty p.a 2019

Funkcia

Chemikálie čistoty p.a 2019

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1-naftylethyléndiamín dihydrochlorid 98% gram 50

Acetón p.a. liter 6

Alizarinred, bal 100g bal 1

Amoniak p.a 26% liter 5

Amylalkohol p.a. liter 1

Benzínalkohol p.a (Etylalkohol 96% denaturovaný 
vrát.spotr.dane) liter 32

Brómfenolová modrá ind gram 10

Brómová voda, nasýtený roztok brómuvo 
vode,bal.500ml ks 1
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Citrónan trisodný.2H2O, p.a. kg 2

Colchicine 95% gram 1

Creatinine zinc chloride salt p. a. (C4H7N3O)2.ZnCl2 gram 10

Cyklohexán, p.a liter 2

Dextran FP 40-Serva, bal.500g ks 1

Dietyléter p.a. liter 8

Dihydrogenfosforečnan draselný p.a. gram 500

Dichroman draselný p.a gram 1500

Etanol p.a. 96% nedenaturovaný,(vrát.spotr.dane) liter 3

Etylalkohol  96% ,  1% denaturovaný lek.benzínom 
(vrát.spotr.dane) liter 10

Formaldehyd p.a liter 2

Glukóza Čsl.4 kg 2

Glycerol p.a. liter 1

Hexakaynoželeznatan tetradraselný  trihydrát = 
ferokyanid draselný p.a. kg 1

Hydrogenfosforecnan didrasely p.a. kg 1

Hydroxid draselný p.a. gram 1500

Chelaton 3 p.a. kg 2

Chlorid draselný p.a. gram 500

Chlorid horečnatý 6H2O p.a. kg 1

Chlorid manganatý tetrahydrát p.a. kg 1

Chlorid ortuťnatý p.a. gram 250

Chlorid sodný p.a. kg 3

Chloroform p.a., mr 119,38 liter 1

Chroman barnatý p.a. gram 100

Chroman draselný p.a. gram 100

Jód sublimovaný p.a. gram 100

Jodičnan draselný p.a. gram 500

Jodid draselný p.a. gram 2000

Karbol fuchsín – zriedený roztok Gram IV., 100 ml ks 2

Kryšťáľ violeť- roztok Gram I.,100 ml ks 2

Kyselina askorbová p.a. gram 100

Kyselina boritá p.a. gram 500

Kyselina citronová bezvodá p.a. gram 1000

Kyselina dusičná p.a. liter 1

Kyselina dusičná 65% p.a., liter 7

Kyselina fosforečná 84-86 % liter 1

Kyselina chlorovodíková p.a liter 13

Kyselina mravčia p.a. liter 1

Kyselina octová liter 1

Kyselina octová 99-100% ľadová liter 3

Kyselina sírová  96% p.a. liter 28

Kyselina sírová  Trace Select Ultra > 95%, Fluka, 10ml ks 1

Kyselina sulfanilová gram 100

Kyselina trichlóroctová kg 7

Kyselina vinná p.a. gram 1500
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Manganistan draselný gram 100

Manit p. a. liter 1

Metanol min. 99,5 % liter 6

Metylčerveň gram 10

Metylénová modrá ml 100

Nitroprusid sodný p.a. gram 100

Octan amónny kg 1

Oxid ortuťnatý gram 100

Oxichlorid zirkoničitý oktahydrát p.a. gram 200

Polyethylenglycol PEG 6000 Serva 500 g ks 3

Salycilan sodný p.a. gram 2000

Síran draselný kg 1

Síran vápenatý bezvodý kg 1

Síran zinočnatý gram 500

Síran železito-amónny dodekahydrát  p.a. gram 500

Síran železnato-amónny hexahydrát p.a gram 1000

Šťavelan sodný p.a. gram 500

Tiosíran sodný pentahydrát p.a. gram 1500

TPCR Trypsín- Sigma Aldrich, T8802-100Mg ks 1

Uhličitan vápenatý p.a.- nie zrážaný gram 1000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Creatinine zinc chloride salt p. a. (C4H7N3O)2.ZnCl2 Mr=362,53g/mol, 98%, solubility=33,3mg/1ml 1N hydrochlorid acid

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

*V prípade ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže,že na relevantnom trhu existuje cena za rovnaké alebo porovnateľné 
plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti  za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, 
resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi 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 tejto 
skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním a poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

*Dodávateľ nepostúpi pohľadávku z toho zmluvného vzťahu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. 
Písomná zmluva o postúpení pohľadávky dodávateľa inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je podľa §
39 Občianskeho zákonníka neplatná.

*Cena za predmet zákazky musí zahŕňať náklady spojené s dopravou, naložením a vyložením a všetky ďalšie možné náklady 
spojené s dodávkou predmetu zákazky na miesto určenia.

*Objednávateľ požaduje ako predmet zákazky tovar nový, doposiaľ nepoužitý.

*Objednávateľ požaduje na predmet zákazky naceniť maximálne udávané množstvá.

*Objednávateľ požaduje predmet zákazky zložiť, uložiť podľa pokynov pracovníka povereného objednávateľom na prebratie 
predmetu zákazky.

*Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zákazky, riadne a včas do sídla objednávateľa alebo na miesto určené v objednávke.

*Objednávateľ požaduje aby dodávateľ kontaktoval objednávateľa do 3 dní od uzavretia zmluvy za účelom dohodnutia 
termínov a rozpisov pred prvou dodávkou.

*Objednávateľ požaduje dodanie tovaru realizovať podľa jednotlivých objednávok v súlade s potrebami objednávateľa.

*Objednávateľ vyžaduje dodávku predmetu zákazky najneskôr do 5 dní (120 hodín) od doručenia objednávky.

*Objednávateľ požaduje predmet zákazky dodať podľa rozpisu objednávateľa, poverenej osobe proti podpisu na dodacom 
liste, ktorý bude súčasťou faktúry.

*Objednávateľ požaduje do 3 dní od uzavretia zmluvy, najneskôr však pred prvou objednávkou, analýzu výslednej vysúťaženej
ceny predmetu zákazky (všetkých jej položiek), v podobe merná jednotka, cena bez DPH za mernú jednotku, DPH za mernú 
jednotku, cena s DPH za mernú jednotku.

*Každá dodávka bude fakturovaná samostatne na základe odberateľom podpísaného dodacieho listu.
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*Objednávateľ požaduje, aby faktúra za dodanú časť predmetu plnenia obsahovala jednotkovú cenu každej položky bez DPH, 
sadzbu DPH a s DPH danej položky a celkovú cenu dodanej položky.

*Objednávateľ si vyhradzuje právo čiastočne meniť množstvá jednotlivých položiek predmetu zákazky podľa prevádzkových 
potrieb.

*Objednávateľ si vyhradzuje právo meniť množstvá jednotlivých položiek predmetu zákazky v závislosti od balení dodávaných 
od výrobcu resp predajcu.

*Fakturácia bude realizovaná na základe objednávok skutočného objemu predmetu zákazky resp. skutočného dodania 
predmetu zákazky alebo služieb.

*Fakturácia sa bude uskutočňovať priebežne za dodané množstvo predmetu zákazky podľa čiastkových objednávok.

*Objednávateľ požaduje od dodávateľa aby s tovarom boli zaslané aj certifikáty kvality a najneskoršie doby expirácie v 
prípade, že tovar má doby expirácie.

*Objednávateľ  si vyhradzuje právo na základe vlastných prevádzkový potrieb a po vzájomnej dohode s dodávateľom možnosť
zámeny, výmeny tovaru.

*Dodávateľ poskytne na predmet plnenia zmluvy záručnú dobu podľa Obchodného zákonníka.

*Za predmet reklamácie sa môžu považovať poškodené obaly prevozom, iné ako dohodnuté množstvá, samotné poškodenia 
tovarov.

*Reklamácia bude prebiehať písomnou formou alebo mailom, ktoré vyplní odberateľom poverená osoba. Tovar na reklamáciu 
bude osobitne zabalený a označený ako reklamácia a pripravený na prevzatie dodávateľom.

*Dodávateľ je povinný reklamáciu vybaviť max. do 3 pracovných dní, v prípade nevybavenia reklamácie v stanovenom termíne
bude objednávateľ služby požadovať finančnú náhradu zo strany dodávateľa.

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: Košice II
Obec: Košice - mestská časť Západ
Ulica: Ipeľská 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.02.2019 07:00:00 - 31.12.2019 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: cena celkom
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 579,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 495,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 07.02.2019 10:38:01

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

Dodávateľ:
ITES Vranov, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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