
 

 

  

 
 

Výzva na predloženie ponuky 
 

Univerzita Komenského v Bratislave                                                                                                          
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin 

 

  
 

oslovení uchádzači 
 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, ako verejný obstarávateľ 
v zmysle § 7 ods. 1 písm. 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 týmto žiada o predloženie ponuky v zmysle § 
117 písm. ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 
„material potrebný k testovaniu SARS – CoV 2”                                                                          

(na diagnostiku SARS – CoV 2 a na novú metódu diagnostiky SARS – CoV 2) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

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

Názov verejného obstarávateľa: Univerzita Komenského v Bratislave 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine 

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

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

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.:                    SK10 8180 0000 0070 0024 4103 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Jessseniova lekárska fakulta, Malá Hora 10701/4A, 036 
01 Martin 

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

4. Predmet obstarávania: materiál potrebný k testovaniu SARS – CoV 2 v zmysle prílohy č.1 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: objednávka prípadne zmluva 
o dodávke tovaru (ak cena presiahne sumu 3.319 EUR bez DPH). Uchádzač môže predložiť ponuku 
na jednu alebo viacero častí zákazky. Verejný obstarávateľ uzatvorí samostatný obchodný vzťah na 
základe predložených cenových ponúk v zmysle kritérií na vyhodnotenie ponúk. V prípade, že jeden 
uchádzač bude úspešný vo viacerých častiach zákazky, môže uzatvoriť jeden obchodný vzťah pre 
viac položiek zákazky.  

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy  

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  48.316,30 EUR bez DPH  

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


 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martinské 
centrum pre biomedicínu, Malá Hora 4C a 4D, 036 01 Martin; predpokladaný termín dodania: do 
31. 10. 2020  

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 4 týždne od 
účinnosti zmluvy 

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

11. Financovanie predmetu zákazky: OP Kvalita životného prostredia  

12. Lehota na predloženie ponuky: do 28. 8. 2020 

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou/osobne/e-mailom 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 
najnižia cena v EUR bez DPH na každú časť zákazky samostatne 

15. Pokyny na zostavenie ponuky: rovnaké pre všetky časti zákazky  

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

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

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk príloha č. 2 

c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar. Fotokópia výpisu z Obchodného 
registra SR/fotokópia výpisu zo Živnostenského registra SR a pod.) pokiaľ spoločnosť nie 
je zapísaná v zozname hospodárskych subjektov vedenom ÚVO. 

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

16. Otváranie ponúk: 31. 8. 2020 o 10,00 hod. na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, 
kancelárií CEVEDu 

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. 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. 

18. Lehota viazanosti ponúk: do 31. 12. 2020  

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Katarína Bačé, 043/2633210, 
katarina.bace@uniba.sk 

20. 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, zasielajte 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, obálku 
označiť textom „NEOTVÁRAŤ - SÚŤAŽ“ a „JLF UK MT 581/ZNH/2020“.  

 
 

Za predloženie cenovej ponuky Vám vopred ďakujem.  
 

S pozdravom 
 
 

V Martine, dňa 18. 8. 2020 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská DrSr. v. r.  

                       dekanka 
 
Prílohy:  
Príloha č.1  -- Špecifikácia materiálu potrebného k testovaniu SARS – CoV 2 
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 3 – Návrh zmluvy o dodávke tovaru 

mailto:katarina.bace@uniba.sk


  

  

Príloha č. 1 – špecifikácia materiálu potrebného k testovaniu SARS – CoV 2  
viď tabuľka excel – príloha č. 1 
 
 
CPV kódy 
18424000-7 Rukavice; 35113400-3 Ochranné a bezpečnostné odevy; 38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie; 33192500-7 Skúmavky; 
38437000-7 Laboratórne pipety a príslušenstvo; 42931100-2 Laboratórne odstredivky a príslušenstvo; 42671100-1 Stojany na laboratórne náradie; 38437000-7 
Laboratórne pipety a príslušenstvo 
 
 

  

P.č. Názov položky MJ Množstvo Opis položky 
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1 Rukavice dlhé, S 160 párov 1 
rukavice dlhé S, 160 párov, SHIELDskin Orange Nitrile 300 

S;  160pairs napr. kat. č. 676352 alebo ekvivalent v rovnakej 

kvalite 

2 Rukavice dlhé, M 160 párov 1 
rukavice dlhé M, 160 párov, SHIELDskin Orange Nitrile 300 

M;  160pairs napr. kat. č. 676353 alebo ekvivalent v rovnakej 

kvalite 

3 Rukavice dlhé XL 160 párov 1 
rukavice dlhé XL, 160 párov, SHIELDskin Orange Nitrile 300 

XL;  160pairs napr. kat. č. 676355 alebo ekvivalent v rovnakej 

kvalite 

4 Rukavice štandardné L 10x200ks 5 
rukavice štandardné L, 10 x 200 ks, 5 balení, NitriSense 

Nitrilhandschuhe, indigo, 24 cm, large, 10x200ks napr.  kat. č. 

51 NE040-L-K alebo ekvivalent v rovnakej kvalite 

5 Ochrana rukávov 100 KS 1 ochrana rukávov, 100 ks, Sleeve protectors, LDPE/LLDPE 

napr. kat. č. 113-8256 alebo ekvivalent v rovnakej kvalite 



 

6 Návleky na nohy 200 ks 1 návleky na nohy alebo náhradná pracovná obuv; 200 ks, Boot 

covers, Tyvek® 500, models POBA/POB0 napr. kat. č. 113-

0489 alebo ekvivalent v rovnakej kvalite 

7 Jednorázové rúška 50 ks 10 jednorazové rúška, 50 ks x 10 balení, Jednorázové rúško typ 

M02 (high quality) 50ks bal. napr. kat. č. M02 alebo ekvivalent 

v rovnakej kvalite 

8 Očná sprcha 1 ks 1 Presnosná očná sprcha so zásobníkom na vodu; 1ks, Mobilná 

očná sprcha so zásobníkom na vodu napr. TOF 1100/250  kat. 

č. 8009.1100250 alebo ekvivalent v rovnakej kvalite 
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9 Autokláv ks 1 

Autokláv, 1ks - prístroj vhodný na deštrukciu a autoklávovanie 

pre infekčné materiály 

napr. AUT26/II 

prístroj s automatickou reguláciou nastaveného tlaku a 

manuálnym ovládaním ventilov, čo umožňuje úplné riadenie 

priebehu sterilizačného cyklu podľa požiadaviek obsluhy. 

Predpokladá sa  deštrukcia jednorazového materiálu aj 

biologických vzoriek.  Dostupný servis aj max do 24 hodín 

alebo ekvivalent spĺňajúci všetky technické požiadavky  
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10 Vertikálny autokláv ks 1 

Vertikálny autokláv, 1ks.  

Min. technické parametre: Objem 40 l; Komora: 320 × 520 mm 

(priemer × hlbka); Teplotný rozsah +105 °C do + 135 °C;  

Teplotná sonda pre roztoky a médiá; 5 preddefinovaných 

programov; 3 užívateľské programy; 2 testovacie programy; 

Interná pamäť na posledných 25 cyklov; Funkcia oneskoreného 

štartu; Možnosť pripojenia k PC a k tlačiarni; Komora z 

nehrdzavejúcej ocele; Mechanické a elektronické ochranné 

prvky; Vrátane nerezových košov; Napájanie 230 V; Vonkajšie 

rozmery: 560 × 600 × 990 mm  /napr. Nüve NC40M alebo 

ekvivalent spĺňajúci všetky technické požiadavky  
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11 
Zariadenie umožňujúce rýchlu a 
špecifickú kvantifikáciu DNA a RNA 
pomocou spektrofotometrickej metódy 

ks 1 

Zariadenie umožňujúce rýchlu a špecifickú kvantifikáciu 

DNA a RNA pomocou spektrofotometrickej metódy, 1 ks. 

Min. technické parametre:  

rýchla a špecifická kvantifikácia DNA a RNA pomocou 

spektrofotometrickej metódy 

meranie: mikroobjemy (podstavec) aj kyvety, zdroj: xenónová 

lampa, spektrálne rozlíšenie: <1.8 nm, rozsah absorbancie: 

0.002 - 300, detekčný limit: 0.4 ng/μl (dsDNA), minimálny 

objem vzorky 0.5 µl, microarray aplikácia na meranie Cy3 a 

Cy5 modifikácií oligonukleotidových sekvencií 

vyhodnocovací a zobrazovací softvér oddelený od meracej 

jednotky (softvér inštalovaný v NB súčasťou dodávky) 

aplikácia Oligo Calc na výpočet molekulárnych vlastností 

oligonukleotidov 

napr. Nanodrop 2000 s laptopom alebo ekvivalent spĺňajúci 

všetky technické požiadavky  
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12 Termoblok ks 2 Termoblok, 2ks.  

napr. TDB-120-53, s blokom na 21x0,5 a 32x1,5 ml skúmaviek 

kat. číslo BS-010401-PAA 

alebo ekvivalent spĺňajúci všetky technické požiadavky 

13 Centrifúga ks 2 

Centrifúga, 2ks 

napr. Microlitre Centrifuge Z 207 M, 230V / 50-60Hz inc. 

Angle rotor 221.59 V01,  

kat. číslo 328.00 P01 

alebo ekvivalent spĺňajúci všetky technické požiadavky  

14 Vortex ks 2 

Vortex, 2ks 

V-32, Multi-vortex, vortex s dotykovým alebo kontinuálnym 

chodom, vrátane nádstavca PV-32 na 32 skúmaviek (0,2 ml, 0,5 

ml, 1,5 ml) a  PL-1 na 1 skúmavku (max. 50 ml). 

Kat. číslo: BS-010207-AAG 

alebo ekvivalent spĺňajúci všetky technické požiadavky 

15 Záložný zdroj ks 1 
Záložný zdroj, 1ks 

napr. APC SMT3000I APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V 

APC Smart-UPS Tower/2700W/3000VA LCD 230V 

SMT3000I alebo ekvivalent spĺňajúci všetky technické 

požiadavky 
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16 
throat swab - individualy packed (just 
swab, no medium) dakronove 

100 ks 1 

throat swab - individualy packed (just swab, no medium) 

dakronove, 100 ks,  

DAKRÓNOVÝ STERILNÝ TAMPÓN PLASTOVÁ 

TYČINKA BALENIE INDIVIDUÁLNE napr. D 1672 alebo 

ekvivalent v rovnakej kvalite 



 

17 

sáčky do autoklávy veľké, 

200 ks 1 
sáčky do autoklávy veľké, 200 ks 

Autoclave disposal bags, W × L × thickness 610 mm × 810 mm 

× 2.0 mm, transparent polypropylene (with blue biohazard 

labeling ) napr. HS1002C alebo ekvivalent v rovnakej kvalite 

18 

Multi-Safe vario 2000, 

1 ks 10 
Multi-Safe vario 2000, 10 ks 

Multi-Safe vario 2000 napr. 77.3893.020 alebo ekvivalent v 

rovnakej kvalite 

19 

Multi-Safe eco 50, 

1 ks 3 
Multi-Safe eco 50, 3 ks 

Multi-Safe eco 50 napr. 77.3899.050 alebo ekvivalent v 

rovnakej kvalite 

20 

Mikroskúm. 1,5ml; PCR-PT 

500 ks 3 
Mikroskúm. 1,5ml; PCR-PT, 3x 500 ks 

Mikroskúm. 1,5ml; PCR-PT napr. 72.692.405 alebo ekvivalent 

v rovnakej kvalite 

21 

Mikroskúm. 2ml; PCR-PT 

500 ks 3 
Mikroskúm. 2ml; PCR-PT, 3 x 500 ks 

Mikroskúm. 2ml; PCR-PT napr. 72.693.465 alebo ekvivalent v 

rovnakej kvalite 

22 Safe-Seal 1,5ml reag.nádoba Biosphere, 
sterilná 

250 ks 10 
Safe-Seal 1,5ml reag.nádoba Biosphere, sterilná, 10 x 250 ks 

Safe-Seal 1,5ml reag.nádoba Biosphere, sterilná napr. 

72.706.200 alebo ekvivalent v rovnakej kvalite 

23 

Zberná skúmavka, 2ml, kónická, 

500 ks 1 
Zberná skúmavka, 2ml, kónická, 500 ks 

Zberná skúmavka, 2ml, kónická napr. 72.708 alebo ekvivalent v 

rovnakej kvalite 

24 Pipetové špice Biosph. s filtrom 20ul, 
steril 

480 ks 10 
Pipetové špice Biosph. S filtrom 20ul, steril, 10 x 48 ks 

Pipetové špice Biosph. S filtrom 20ul, steril napr. 70.1116.210 

alebo ekvivalent v rovnakej kvalite 



 

25 Pipetové špice Biosph. s filtrom 200ul, 
steril 

480 ks 15 
Pipetové špice Biosph. S filtrom 200ul, steril, 15 x 480 ks 

Pipetové špice Biosph. S filtrom 200ul, steril napr. 70.760.211 

alebo ekvivalent v rovnakej kvalite 

26 Pipetové špice Biosph. s filtrom 1000ul, 
steril, 

500 ks 20 
Pipetové špice Biosph. S filtrom 1000ul, steril, 20 x 500 ks 

Pipetové špice Biosph. S filtrom 1000ul, steril napr. 70.762.211 

alebo ekvivalent v rovnakej kvalite 

27 Pipetové špice Biosph. s filtrom 1250ul, 
steril,  768 ks 3 

Pipetové špice Biosph. S filtrom 1250ul, steril, 3x 768 ks 

Pipetové špice Biosph. S filtrom 1250ul, steril napr. 

70.1186.210 alebo ekvivalent v rovnakej kvalite 

28 

Uskladňovací box 13x13cm, PP, oranžový, 

5 ks 3 
Uskladňovací box 13x13cm, PP, oranžový, 3x 5 ks 

Uskladňovací box 13x13cm, PP, oranžový napr. 93.876.381 

alebo ekvivalent v rovnakej kvalite 

29 

Uskladňovací box 13x13cm, PP, zelený 

5 ks 3 
Uskladňovací box 13x13cm, PP, zelený, 3 x 5 ks 

Uskladňovací box 13x13cm, PP, zelený napr. 93.876.581 alebo 

ekvivalent v rovnakej kvalite 

30 

Uskladňovací box papierový 

1 ks 20 
Uskladňovací box papierový, 20 ks 

Uskladňovací box papierový napr. 95.064.997 alebo ekvivalent 

v rovnakej kvalite 

31 

Felt-Pen alcohol resistant, 

10 ks 1 

Felt-Pen alcohol resistant, 10 ks 

 Felt pen, black, waterproof, e.g. for writing on plastic tubes and 

reaction tubes, 10 pcs./inner box napr. 95.954 alebo ekvivalent 

v rovnakej kvalite 

32 

Stojan na mikroskúmavky 2ml, 18 otvorov 

1 ks 6 
Stojan na mikroskúmavky 2ml, 18 otvorov, 6ks 

Stojan na mikroskúmavky 2ml, 18 otvorov napr. 93.870 alebo 

ekvivalent v rovnakej kvalite 



 

33 Stojan na mikroskúmavky 1,5/2ml, 20 
otvorov 

1 ks 4 
Stojan na mikroskúmavky 1,5/2ml, 20 otvorov, 4 ks 

Stojan na mikroskúmavky 1,5/2ml, 20 otvorov napr. 93.849.100 

alebo ekvivalent v rovnakej kvalite 

34 Stojan na mikroskúmavky 1,5/2ml, 48 
otvorov, 

1 ks 4 
Stojan na mikroskúmavky 1,5/2ml, 48 otvorov, 4 ks 

Stojan na mikroskúmavky 1,5/2ml, 48 otvorov napr. 93.868 

alebo ekvivalent v rovnakej kvalite 

35 Stojan D13 na odberové skúmavky, 
oranžový, 

1 ks 2 
Stojan D13 na odberové skúmavky, oranžový, 2ks 

Stojan D13 na odberové skúmavky, oranžový napr. 93.853.135 

alebo ekvivalent v rovnakej kvalite 

36 Stojan D17 na odberové skúmavky, 
modrý, 

1 ks 2 
Stojan D17 na odberové skúmavky, modrý, 2 ks 

Stojan D17 na odberové skúmavky, modrý napr. 93.852.174 

alebo ekvivalent v rovnakej kvalite 

37 

CoolRack XT M24,  

1 ks 2 
CoolRack XT M24, 2ks 

CoolRack XT M24 napr. 479-1935 alebo ekvivalent v rovnakej 

kvalite 

38 

CoolRack M96 na 96ks 1.5/2ml skúmavky, 

1 ks 2 
CoolRack M96 na 96ks 1.5/2ml skúmavky, 2 ks 

CoolRack M96 na 96ks 1.5/2ml skúmavky napr. 479-1855 

alebo ekvivalent v rovnakej kvalite 

39 

PCR box/rack,  

5 ks 1 

PCR box/rack, 5ks 

PCR Box/Rack, for storing 0,2 ml vessels, PP, sorted by color, 

5 racks/carton napr. BRND781362 alebo ekvivalent v rovnakej 

kvalite 

40 

Tissue wipes, 3 vrstvové,  

90 ks 2 
Tissue wipes, 3 vrstvové, 2x 90 ks 

Tissue wipes, 3 vrstvové napr. 115-0204 alebo ekvivalent v 

rovnakej kvalite 



 

41 

Eppendorf Research plus 3-pack, single 
channel, 0,5-10ul, 10-100ul, 100-1000ul 1 pack 3 

Eppendorf Research plus 3-pack, single channel, 0,5-10ul, 

10-100ul, 100-1000ul, 3 balenia 

Eppendorf Research plus 3-pack, single channel, 0,5-10ul, 10-

100ul, 100-1000ul napr. 3123000900 alebo ekvivalent v 

rovnakej kvalite 

42 

CoolRack XT PCR 96,  1ks 2 

CoolRack XT PCR 96, 2 ks 

CoolRack XT PCR 96 napr. 479-1942 alebo ekvivalent v 

rovnakej kvalite 

43 
Multiplate™ 96-Well PCR Plates, low 
profile, unskirted, clear, 25 ks 2 

Multiplate™ 96-Well PCR Plates, low profile, unskirted, 

clear, 25ks/bal, 2x 25 ks 

Multiplate™ 96-Well PCR Plates, low profile, unskirted, clear, 

25ks/bal napr. MLP9601 alebo ekvivalent v rovnakej kvalite 

44 Microseal 'B' PCR Plate Sealing Film, 
adhesive, optical, 100ks 1 

Microseal 'B' PCR Plate Sealing Film, adhesive, optical, 

100ks/bal,100 ks 

Microseal 'B' PCR Plate Sealing Film, adhesive, optical, 

100ks/bal napr. MSB1001 alebo ekvivalent v rovnakej kvalite 

45 

Film Sealing Roller for PCR Plates 1 ks 1 

Film Sealing Roller for PCR Plates, 1ks 

Film Sealing Roller for PCR Plates, 1ks napr. MSR0001 alebo 

ekvivalent v rovnakej kvalite 

46 0.2 ml Flat PCR Tube 8-Cap Strips, optical, 
ultraclear 120 ks 2 

0.2 ml Flat PCR Tube 8-Cap Strips, optical, ultraclear, 

120ks/bal, 2 x 120 ks 

0.2 ml Flat PCR Tube 8-Cap Strips, optical, ultraclear, 

120ks/bal napr. TCS0803 alebo ekvivalent v rovnakej kvalite 

47 

0.2 ml 8-Tube PCR Strips without Caps, 
low profile, clear 120 ks 2 

0.2 ml 8-Tube PCR Strips without Caps, low profile, clear, 

120ks/bal, 2 x 120 ks 

0.2 ml 8-Tube PCR Strips without Caps, low profile, clear, 

120ks/bal napr. TLS0801 alebo ekvivalent v rovnakej kvalite 



 

48 

Light Cycler 480II Block Kit, 96 1 kit 1 

Light Cycler 480II Block Kit, 96, 1 kit 

Light Cycler 480II Block Kit, 96 napr. 5015219001 alebo 

ekvivalent v rovnakej kvalite 



  

  

Príloha č. 2 – návrh na plnenie kritérií 
 
Predmet zákazky:  materiál potrebný k testovaniu SARS – CoV 2 (na diagnostiku SARS – CoV 2 a na novú metódu diagnostiky SARS – CoV 2) 
názov/obchodné meno uchádzača                                                                                                                                                                                                                                      
sídlo uchádzača                                                                                                                                                                                                                                                                   
IČO 

Cenová ponuka uchádzača 
 

por. č.  názov položky cenová ponuka 
v EUR bez DPH 

spolu 

sadzba DPH 
v % 

cenová ponuka  
v EUR s DPH 

spolu 

časť 1 
Ochranné pomôcky 
položky 1 -8       

časť 2 

Laboratórne prístroje 
autokláv 
položka 9       

časť 3 

Laboratórne prístroje 
vertikálny autokláv 
položka 10       

časť 4 

Laboratórne prístroje 
zariadenie na rýchlu špecifikáciu DNA a RNA 
pomocou spektrofotometrickej metódy 
položka 11       

časť 5 
Laboratórne prístroje 
položka 12 -15       

časť 6 
Materiál a drobné laboratórne vybavenie 
položka 16 - 48       

 
 
 
 
 
 
miesto a datum vyhotovenia  odtlačok pečiatky    meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 
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Príloha č. 3 – návrh zmluvy o dodávke tovaru 
 

Zmluva o dodávke tovaru 

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:              Martinské centrum pre biomedicínu 
     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 
  Bankové spojenie:  Štátna pokladnica Bratislava 
  IBAN:  SK10 8180 0000 0070 0024 4103  
 (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:  
 (v ďalšom len „dodávateľ“)     

 
Článok II - Predmet plnenia zmluvy 

 
2.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok dodávateľa spočívajúci v dodaní nasledovného tovaru 

resp. tovaru špecifikovaného v prílohe č. 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 
objednávateľa, 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. celková zmluvná cena vrátane DPH: ............................ EUR 
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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 objednávateľa preberá doc. Danková a doc. Nováková.  
 
4.3 Lehota dodania tovaru je 4 týždne od účinnosti 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 objednávateľa a dodávateľa. 
 

4.5 Objednávateľ 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 Martinské centrum pre biomedicínu, Malá Hora 

4C a 4D, 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 v 
dvoch 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. 

 
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. 
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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,  
- dodaníe chýbajúceho množstva tovaru,  
- zľava z kúpnej ceny.  

 
Článok IX - Záverečné ustanovenia 

8.1 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.  

8.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že všetky prípadné spory, ktoré vyplynú z tejto zmluvy, budú 
prednostne riešiť vzájomnou dohodou.  

8.3 Zmluva môže byť zmenená a doplňovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní formou 
číslovaného písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. 

8.4 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

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. 
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri rovnopisy a 
dodávateľ dostane jeden rovnopis.  

8.6 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a s ním 
súhlasili, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

Príloha č. 1: zoznam objednaného tovaru  

 

Za dodávateľa:  Za objednávateľa: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


