
 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 
CENTRUM PRE PODPORU VEDY, VÝSKUMU A VÝVOJA 

Malá Hora 4A, 036 01 Martin 
 

 

Telefón: 043/2633210 E-mail: katarina.bace@jfmed.uniba.sk 

IČO: 00397865           IČ DPH: SK2020845332 

Internet: http://www.jfmed.uniba.sk 
 

                                                                                                                                                                                           
 

      

    

 oslovení uchádzači 

 

 

 

 

 

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky – zákazka podľa §117 ZVO 

 

Jesseniova lekárska fakulta, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. 1. ods. d) 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 

ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 

„Výskumný materiál na realizáciu ex vivo skúšok “ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO:   

Názov verejného obstarávateľa: 

Univerzita Komenského v Bratislave  

Jesseniova lekárska fakulta   

Sídlo:    Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin 

Štatutárny zástupca:   prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD. 

IČO:         00397865  

DIČ:           2020845332  

IČ DPH:     SK2020845332 

Tel.:           043/2633210 

E-mail:       katarina.bace@uniba.sk 

Internetová stránka:  www.jfmed.uniba.sk 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu.:                 SK53 8180 0000 0070 0034 4112 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/kontakt Martin 

 JLF UK MT _329_ZNH/2020 Mgr. Katarína Bačé 7. 5. 2020 
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2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Jesseniova lekárska fakulta, Malá Hora 

10701/4A, 036 01 Martin 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Katarína Bačé 

4. Predmet obstarávania: výskumný materiál na realizáciu ex vivo skúšok  

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o dodávke tovaru 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. Zákazka nie je rozdelená na časti. Cena musí zahŕňať cenu 

všetkých položiek tvoriacich predmet zákazky.  

7. Predpokladaná hodnota zákazky:   

42.754,33 EUR bez DPH 

 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  Univerzita Komenského v Bratislave, 

Jesseniova lekárska fakulta, Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin, 6/2020  - 07/2020 

(predpoklad do 30. 7. 2020) 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

6 týždňov od účinnosti zmluvy  

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou výzvy 

11. Financovanie predmetu zákazky: Interreg V – A Slovenská republika – Česká 

republika 2014 – 2020 

12. Lehota na predloženie ponuky:     20. 5. 2020, do 10:00 hod.  

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou/osobne/emailom  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   

ponúk: najnižšia cena v EUR s DPH 

15. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO). 

b. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. 

uskutočňovať stavebné práce.  (fotokópia výpisu z obchodného 

registra/fotokópia výpisu zo živnostenského registra a pod.) pokiaľ spoločnosť 

nie je zapísaná v zozname hospodárskych subjektov vedenom ÚVO.  

c. Vyplnený návrh na plnenie kritérií – príloha č. 2. 

 d. Vyplnený návrh Zmluvy o dodávke tovaru  - príloha č. 3.  

 

16. Verejný obstarávateľ neuzavrie obchodný vzťah s uchádzačom, ktorý nespĺňa 

podmienku účasti podľa §32 ods.1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod 

na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. f) ZVO. 

17.  Otváranie ponúk:            20. 5. 2020, o 10:00 hod. Jesseniova lekárska fakulta, 

Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin,  



   

 

  

18.  Postup pri otváraní ponúk: Účasť na otváraní ponúk bude umožnená uchádzačom 

(štatutárny zástupca alebo ním splnomocnená osoba) súťaže v zmysle sprístupnenia 

údajov týkajúcich sa obchodného mena, sídla uchádzača a návrhu na plnenie kritéria.  

19.  Lehota viazanosti ponúk: do 31. 07. 2020 

20.  Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Katarína Bačé 

043/2633210, katarina.bace@uniba.sk 

21.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Každý uchádzač bude vyrozumený o úspešnosti alebo neúspešnosti. Voči 

rozhodnutiu verejného obstarávateľa nie je možné odvolanie. Cenovú ponuku je 

možné zaslať elektronicky alebo listinne. V prípade zaslania cenovej ponuky 

elektronicky zaslať ponuku v predpísaných formátoch .pdf, .xls, prípadne .jpg, .jpeg 

na e-mailovú adresu katarina.bace@uniba.sk tejto výzvy. V prípade zaslania cenovej 

ponuky poštou označiť obálku textom „NEOTVÁRAŤ - SÚŤAŽ“ a „JLF UK MT 

329_ZHN/2020“.  

 

 

 

Za predloženie cenovej ponuky Vám vopred ďakujem. 

 

S pozdravom  

 

 

  

 

 

 

 

       prof. RNDr. Erika Halašová, PhD., v. r.  

        riaditeľka BioMed 
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Príloha č. 1  - špecifikácia výskumného materiálu  

Kód CPV: 38437100-7 – Pipety, 24327000-2 rôzne organické chemikálie, 73100000-3 Výskum a experimentálny vývoj, 7312000-9 

experimentálny vývoj, 33694000-1 Diagnostické činidlá  

 
Výskumný materiál Počet Veľkosť 

balenia 
opis položky 

DMEM-F12 Glutamax 15 500 ml 

napr. 10565018  
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Knock out serum replacement 2 500 ml 

napr. 10828028  
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

FBS, Embryonic Stem cells tested 3 500 ml 

napr. FB-1280S 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Penicilin/ Streptomycin 5 100 ml 

napr. A4122/100 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

TrypL/E 6 100 ml 

napr. 12604-013 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

1xDPBS; 10x500mL 3 10x500 ml 

napr. 14190-144 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Antibiotic-Antimycotic 100X - 100ml 2 100 ml 

napr. XC-A4100/100 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

bFGF 2 1 mg 

napr. 300-805P 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 



   

 

  

EGF 2 1 mg 

napr. 300-110P 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Cultrex Reduced Growth Factor 2 5 ml 

napr. 3433-005-01 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Growth factor reduced matrigel 5 10ml 

napr. 354230 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Ultra low  attachment surface culture plates, 
24 well 6 

24ks/balenie napr. 3473 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Ultra low  attachment surface culture plates, 6 
well 

6 24ks/balenie napr. 3471 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Špičky 10µl, sterile with filter 7 
10 racks/ 
balenie 

napr. S1120-3810 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Špičky 200µl, sterile with filter 7 10 racks/ 
balenie 

napr. S1120-8810 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Špičky 1000µl, sterile with filter 5 10 racks/ 
balenie 

napr. S1122-1830 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Protilatky povrchové CD markery 8 

rôzne objemy 

napr. CD9 (312104); CD24 (311106); 
CD73 (344004); CD90 (328114); 

CD105 (323206); CD133 (372806); 
CD166 (343904); CD326 (324206) 



   

 

  

Protilátky Primárne 4 

100 ul 

napr. Alpha tubulin (3873); ALPP 
(8681S); keratin7 (4465S); keratin20 
(13063S) alebo ekvivalentné produkty 
spĺňajúce všetky parametre 

Protilátky Primárne 4 

100 ul 

napr. Anti Osteocalcin (ab13418); anti 
DMP1 (ab103203); Ecadherin 

(ab40772); PanCadherin (ab51034) 
alebo ekvivalentné produkty 
spĺňajúce všetky parametre 

Protilátky sekundárne 2 

1 ml 

Antirabbit HRP IgG H&L (ab205718);  
alebo ekvivalentné produkty 
spĺňajúce všetky parametre 

Protilátky sekundárne fluorescenčné 2 

1 ml 

napr. AntiRabbit IgG AF488 
(ab150077); Antirabbit IgG AF555 

(ab150078) 
alebo ekvivalentné produkty 
spĺňajúce všetky parametre 

16% Paraformaldehyd, bez metanolu 1 

50 ml 

napr. 12606S 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Mouse Serum 1 

10 ml 

napr. M5905 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Compete Protease inhibitor coctail, 60 tabliet 3 

20 tabliet 

napr. 4693132001 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Sep-Pak light C18 50BX columns 1 

50 kolóniek 

napr. WAT023501 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 



   

 

  

Maxima Reverse Transcriptase, 10 000U 2 

kit 

napr. EP0742 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Accutase, 100 ml 2 

100 ml 

napr. 7920 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Dispasse, 5U/mL 2 

100 ml 

napr. 7913 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Falcon Cell Strainer, 50 ks/ bal 5 

50ks/balenie 

napr. 431715 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

GelRed 10 000X 1 

0,5 ml 

napr. 41003 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Mikroflex rukavice laboratórne, veľ. S 15 

100 ks/ 
krabičku 

napr. 93-843 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Mikroflex rukavice laboratórne, veľ. L 15 

100 ks/ 
krabičku 

napr. 93-843 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

TC Flask T25  20 

10ks/ balenie 

napr. 83.3910.002 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Lunox 96 jamkové platne, tmavé 5 

4 ks/ balenie 

napr. 94.6000.024 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 



   

 

  

1.5 ml TubeOne Mikrocentrifugačné tuby 5 

500 ks/ 
balenie 

napr. S1616-5500 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Metanol 1 

2,5 L 

napr. 45631.02 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Trizma base 2 

500 g 

napr. 93362-500G 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Glycine for mol. biology 2 

250g 

napr. 50046-250G 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Pipette tip 20µl, neutral 3 1000 ks/ sáčok 

napr. 70.1116 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Biosphere® Fil. Tip 20 neutral 10 96 ks/ krabičku 

napr. 70.1116.210 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Pipette tip 200µl yellow 5 500 ks/ sáčok 

napr. 70.760.012 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Biosphere® Fil.Tip 200 neutral 10 96 ks/ krabičku 

napr. 70.760.211 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

Pipette tip 1000µl, blue 10 250 ks/sáčok 

napr. 70.762.010 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 



   

 

  

Biosphere® Fil. Tip 1000 10 
100 ks/ 
krabičku 

napr. 70.762.211 
alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci 

všetky parametre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  

 

Príloha č. 2 - návrh na plnenie kritérií  

 

Predmet zákazky:    Výskumný materiál na realizáciu ex vivo skúšok   

názov/obchodné meno uchádzača:  

sídlo uchádzača: 

IČO:  

 

 

Výskumný materiál Počet Veľkosť balenia Sadzba DPH Jednotková cena 
bez DPH 

Celková 
cena bez 

DPH 

Celková cena s DPH 

DMEM-F12 Glutamax 15 500 ml         

Knock out serum replacement 2 500 ml         

FBS, Embryonic Stem cells tested 3 500 ml         

Penicilin/ Streptomycin 5 100 ml         

TrypL/E 6 100 ml         

1xDPBS; 10x500mL 3 10x500 ml         

Antibiotic-Antimycotic 100X - 100ml 2 100 ml         

bFGF 2 1 mg         

EGF 2 1 mg         

Cultrex Reduced Growth Factor 2 5 ml         

Growth factor reduced matrigel 5 10ml         

Ultra low  attachment surface culture 
plates, 24 well 6 

24ks/balenie 
  

      

Ultra low  attachment surface culture 
plates, 6 well 

6 24ks/balenie         

Špičky 10µl, sterile with filter 7 
10 racks/ 
balenie         



   

 

  

Špičky 200µl, sterile with filter 7 10 racks/ 
balenie 

        

Špičky 1000µl, sterile with filter 5 10 racks/ 
balenie 

        

Protilatky povrchové CD markery 8 rôzne objemy         

Protilátky Primárne 4 100 ul         

Protilátky Primárne 4 100 ul         

Protilátky sekundárne 2 1 ml         

Protilátky sekundárne fluorescenčné 2 1 ml         

16% Paraformaldehyd, bez metanolu 1 50 ml         

Mouse Serum 1 10 ml         

Compete Protease inhibitor coctail, 60 
tabliet 

3 
20 tabliet 

        

Sep-Pak light C18 50BX columns 1 50 kolóniek         

Maxima Reverse Transcriptase, 10 000U 2 kit         

Accutase, 100 ml 2 100 ml         

Dispasse, 5U/mL 2 100 ml         

Falcon Cell Strainer, 50 ks/ bal 5 50ks/balenie         

GelRed 10 000X 1 0,5 ml         

Mikroflex rukavice laboratórne, veľ. S 15 100 ks/ 
krabičku         

Mikroflex rukavice laboratórne, veľ. L 15 100 ks/ 
krabičku         

TC Flask T25  20 10ks/ balenie         

Lunox 96 jamkové platne, tmavé 5 4 ks/ balenie         

1.5 ml TubeOne Mikrocentrifugačné 
tuby 

5 
500 ks/ balenie         

Metanol 1 2,5 L         

Trizma base 2 500 g         



   

 

  

Glycine for mol. biology 2 250g         

Pipette tip 20µl, neutral 3 1000 ks/ sáčok         

Biosphere® Fil. Tip 20 neutral 10 96 ks/ krabičku         

Pipette tip 200µl yellow 5 500 ks/ sáčok         

Biosphere® Fil.Tip 200 neutral 10 96 ks/ krabičku         

Pipette tip 1000µl, blue 10 250 ks/sáčok         

Biosphere® Fil. Tip 1000 10 
100 ks/ 

krabičku         

Spolu N/A N/A N/A N/A     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miesto a dátum vyhotovenia        odtlačok pečiatky   meno a podpis štatutárneho       

                                                                                                                zástupcu uchádzača 

 

 

 



   

 

  

Príloha č. 3.  - návrh Zmluvy o dodávke tovaru   

 

Zmluva o dodávke tovaru č. ................. 

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  

 (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení  

(ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Článok I -  Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ: Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine (ďalej len „JLF UK“) 

  Malá Hora 4A 

  036 01 Martin 

  Zastúpený: prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka fakulty 

         Pracovisko:           BioMed Martin, oddelenie bunkových štruktúr a tkanivová banka    

  Osoby oprávnené konať v súlade s touto zmluvou vo veciach: 

  a) zmluvných  prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

  b) realizácie zmluvy prof. RNDr. Erika Halašová, PhD. 

  IČO:  00397865  

  IČ DPH:  SK2020845332 

 (v ďalšom len „objednávateľ“) 

 

 

1.2 Dodávateľ:  

   

  Zastúpený:    

 Osoba oprávnená k vecnému konaniu v súlade s touto zmluvou:  

   

 IČO:  

 IČ DPH:  

 Bankové spojenie:  

 Zapísaný v obchodnom registri:  

 Tel.:   

 Fax:  

      E-mail:   

     (v ďalšom len „dodávateľ“)  

 

Článok II - Predmet plnenia zmluvy  

 

2.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok dodávateľa spočívajúci v dodaní výskumného 

materiálu na realizáciu ex vivo skúšok, tak ako je špecifikované v prílohe 1 tejto zmluvy.  

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. 

 

Článok III - Cena tovaru 

 

3.1 Kúpna cena pokrýva všetky ekonomicky oprávnené náklady dodávateľa vynaložené 

v súvislosti s dodávkou predmetu plnenia zmluvy napr. náklady za tovar, na obstaranie 

tovaru, clo, obeh, dopravu na miesto dodania, poistenie do času prechodu nebezpečenstva 



   

 

  

škody na tovare na odberateľa, obaly, ako aj všetky ďalšie súvisiace služby uvedené 

v kúpnej zmluve, iné súvisiace platby a primeraný zisk. 

 

3.2 Celková kúpna cena za predmet plnenia zmluvy je: 

a. celková cena bez DPH:                                                                                     EUR 

b. sadzba DPH a výška DPH: …...  % EUR 

c. sadzba DPH a výška DPH: .......  %                                                                    EUR 

d. celková zmluvná cena vrátane DPH: EUR 

 

3.3 Kúpna cena je cenou konečnou v súlade s § 3 zákona č.18/1996 Z .z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, t. j. nebude sa navyšovať o ďalšie náklady, ktoré sú v súlade s touto 

zmluvou v zmluvnej cene zahrnuté. Kúpna cena je výsledkom verejného obstarávania.  

 

Článok IV - Podmienky dodania a preberania tovaru 

 

4.1 Za dodávateľa je za riadne odovzdanie tovaru zodpovedný 

 

4.2 Tovar za odberateľa preberá: Mgr. Henrieta Škovierová, PhD. 

 

4.3 Lehota dodania tovaru je 6 týždňov od podpisu tejto zmluvy.  

 

4.4 Tovar sa považuje za dodaný po podpísaní dodacieho listu s uvedením množstva a druhu 

dodaných tovarov, dátumom, pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby odberateľa 

a dodávateľa. 

 

4.5 Odberateľ je oprávnený odmietnuť dodávku predmetu tejto zmluvy v prípade, ak táto bola 

dodaná po lehote na dodanie tovaru, ak má viditeľné vady (najmä poškodené obaly), nebolo 

dodržané zmluvne dohodnuté množstvo a druh tovaru. V takomto prípade sa bude 

postupovať akoby tovar ani nebol dodaný.  

 

Článok V -  Miesto dodania, vyloženia a preberania tovaru 

 

5.1 Miestom dodania, vyloženia a prevzatia tovaru je: BioMed Martin, Malá Hora 4C, 036 01 

Martin.  

 

Článok VI - Platobné podmienky 

 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu podľa tejto 

zmluvy na základe faktúry vystavenej dodávateľom po riadnom dodaní tovaru. Faktúra 

bude v minimálne 2 vyhotoveniach. Objednávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok na 

zrealizovanie predmetu plnenia zmluvy. 

 

6.2 Každá faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu podľa osobitného predpisu a podľa 

zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou 

faktúry bude originál dodacieho listu.  

 

6.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry 

objednávateľom. Ak predložená faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa tejto zmluvy alebo 



   

 

  

nebude vystavená v súlade s touto zmluvou, objednávateľ ju vráti v lehote splatnosti 

dodávateľovi na dopracovanie. Opravená faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľom. Faktúry budú uhrádzané výhradne bezhotovostným prevodom na bankový 

účet dodávateľa. 
 

6.4 Zhotoviteľ je povinný na faktúre, okrem povinných náležitostí účtovných dokladov v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, 

uvádzať aj názov projektu: „Posilnenie výskumno vývojovej kapacity Slovensko – českého 

prihraničia v oblasti plazmových technológií pre medicínske využitie“, kód projektu v 

ITMS2014+: 304011P709 a názov programu: Interreg V-A Slovenská republika Česká 

republika 2014 - 2020. 

 

Článok VII – Sankcie 

 

7.1 V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodávateľa s dodaním tovaru, je objednávateľ oprávnený 

požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny objednaného tovaru bez 

DPH za každý deň omeškania.  

 

7.2 V prípade, že objednávateľ neuhradí riadne vystavenú a doručenú faktúru v lehote 

splatnosti, je dodávateľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 

% z fakturovanej ceny bez DPH za každý deň omeškania. 

 

Článok VIII – Záruka a nároky z vád tovaru 

 

8.1 Dodávateľ poskytuje záruku na kvalitu a parametre dodaného tovaru v trvaní 24 mesiacov 

od odovzdania tovaru objednávateľovi. 

  

8.2 Objednávateľ je povinný podať o vadách tovaru správu dodávateľovi bez zbytočného 

odkladu po tom, čo objednávateľ vadu zistil.  

 

8.3 Objednávateľ je oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť nároky:  

- výmena vadného tovaru za tovar bez vád,  

- dodanie chýbajúceho množstva tovaru,  

- zľava z kúpnej ceny.  

 

Článok IX - Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu. 

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a súvisiacimi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

8.3 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že všetky prípadné spory, ktoré vyplynú z tejto zmluvy, 

budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou.  

8.4 Zmluva môže byť zmenená a doplňovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 

formou číslovaného písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. 



   

 

  

8.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády Slovenskej republiky. Dodávateľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto 

zmluvy v plnom rozsahu. Je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 

3 rovnopisy a dodávateľ dostane 1 rovnopis.  

8.6 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a 

s ním súhlasili, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

Príloha 1 Návrh na plnenie kritérií 

 

 

 

Za objednávateľa: 

 

 

 

 Za dodávateľa: 

V Martine, dňa: .................................  V ......................dňa: ............................... 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



   

 

  

Príloha 1 Návrh na plnenie kritérií  

          

Výskumný materiál Počet Veľkosť balenia Sadzba DPH Jednotková cena 
bez DPH 

Celková 
cena bez 

DPH 

Celková cena s DPH 

DMEM-F12 Glutamax 15 500 ml         

Knock out serum replacement 2 500 ml         

FBS, Embryonic Stem cells tested 3 500 ml         

Penicilin/ Streptomycin 5 100 ml         

TrypL/E 6 100 ml         

1xDPBS; 10x500mL 3 10x500 ml         

Antibiotic-Antimycotic 100X - 100ml 2 100 ml         

bFGF 2 1 mg         

EGF 2 1 mg         

Cultrex Reduced Growth Factor 2 5 ml         

Growth factor reduced matrigel 5 10ml         

Ultra low  attachment surface culture 
plates, 24 well 6 

24ks/balenie 
  

      

Ultra low  attachment surface culture 
plates, 6 well 

6 24ks/balenie         

Špičky 10µl, sterile with filter 7 
10 racks/ 
balenie         

Špičky 200µl, sterile with filter 7 10 racks/ 
balenie 

        

Špičky 1000µl, sterile with filter 5 10 racks/ 
balenie 

        

Protilatky povrchové CD markery 8 rôzne objemy         

Protilátky Primárne 4 100 ul         

Protilátky Primárne 4 100 ul         



   

 

  

Protilátky sekundárne 2 1 ml         

Protilátky sekundárne fluorescenčné 2 1 ml         

16% Paraformaldehyd, bez metanolu 1 50 ml         

Mouse Serum 1 10 ml         

Compete Protease inhibitor coctail, 60 
tabliet 

3 
20 tabliet 

        

Sep-Pak light C18 50BX columns 1 50 kolóniek         

Maxima Reverse Transcriptase, 10 000U 2 kit         

Accutase, 100 ml 2 100 ml         

Dispasse, 5U/mL 2 100 ml         

Falcon Cell Strainer, 50 ks/ bal 5 50ks/balenie         

GelRed 10 000X 1 0,5 ml         

Mikroflex rukavice laboratórne, veľ. S 15 100 ks/ 
krabičku         

Mikroflex rukavice laboratórne, veľ. L 15 100 ks/ 
krabičku         

TC Flask T25  20 10ks/ balenie         

Lunox 96 jamkové platne, tmavé 5 4 ks/ balenie         

1.5 ml TubeOne Mikrocentrifugačné 
tuby 

5 
500 ks/ balenie         

Metanol 1 2,5 L         

Trizma base 2 500 g         

Glycine for mol. biology 2 250g         

Pipette tip 20µl, neutral 3 1000 ks/ sáčok         

Biosphere® Fil. Tip 20 neutral 10 96 ks/ krabičku         

Pipette tip 200µl yellow 5 500 ks/ sáčok         

Biosphere® Fil.Tip 200 neutral 10 96 ks/ krabičku         

Pipette tip 1000µl, blue 10 250 ks/sáčok         



   

 

  

Biosphere® Fil. Tip 1000 10 
100 ks/ 

krabičku         

Spolu N/A N/A N/A N/A     
 


