Kúpna zmluva č. 2332
I.
Zmluvné strany
Kupujúci:
Obchodné meno

McCartrer a.s.

Sídlo

Bajkalská 25, 821 01 Bratislava

Právna forma

Akciová spoločnosť

Zastúpený

Ing.Radoslav Prepík – podpredseda predstavenstva

IČO

35846011

IČ DPH

SK2020263113

DIČ

2020263113

Zapísaný

Obchodný register Okresného súdu Bratislava ,
oddiel: Sa, vložka č. 3032/B

Bankové spojenie

TATRA BANKA

Číslo účtu

SK8711000000002949048907

e-mail

durec@mccarter.sk

(ďalej len kupujúci)
a
predávajúci:
Obchodné meno

FISHER Slovakia, spol. s r.o.

Sídlo

Mäsiarska 13, 054 01 Levoča

Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zastúpený

Ing. Roman Piatrik, konateľ

IČO

36483095

IČ DPH

SK2020035919

DIČ

2020035919

Zapísaný

Obchodný register Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka č. 15954/V

Bankové spojenie

UniCredit Bank a.s.

Číslo účtu

SK34 1111 0000 0066 2391 6004

e-mail

info@fisherww.sk

(ďalej len predávajúci)
Predávajúci a kupujúci uzavreli nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka kúpnu zmluvu na základe výsledku
zadávania zákazky s nízkou hodnotou: “Laboratórny spotrebný materiál", v nasledovnom znení:

II.
Predmet plnenia zmluvy
1. Kupujúci týmto u predávajúceho objednáva a predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu na základe
vvýsledku verejného obstarávania a v zmysle podmienok súťaže na zákazku " Laboratórny
spotrebný materiál“ súpis tovaru je uvedený v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky tejto zmluvy.
(ďalej tiež len tovar)

III.
Kúpna cena
1. Zmluvná cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1966 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1966 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Za dodanie predmetu plnenia zmluvy podľa článku II. zaplatí kupujúci predávajúcemu dohodnutú
cenu celkom vo výške:
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH

58 911,00,-€
11 782,20,-€
70 693,20,-€

K dohodnutej cene bude fakturovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.
3.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je cenová ponuka (aj v tlačenej aj v elektronickej podobe na CD
vo formáte MS Excel) podľa cenovej ponuky – príloha č. 2.

IV.
Dodací termín a dodacia podmienka
1. Dodací termín predmetu plnenia/ zmluvy: 24 mesiacov od zadania zákazky (účinnosti zmluvy),
pričom predávajúci bude dodávať predmet plnenia na základe jednotlivých objednávok kupujúceho.
Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu prvú písomnú objednávku do 30 dní od nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy. Objednávka bude obsahovať množstvo a špecifikáciu predmetu, miesto jeho
dodania, ako aj lehotu, v ktorej má byť predmet dodaný kupujúcemu. Táto lehota bude v
rozmedzí 30 až 60 dní, podľa charakteru plnenia. Posledná objednávka bude zadaná tak, aby jej
predmet mohol byť doručený pred uplynutím termínu predmetu plnenia zmluvy. Objednávku môže
kupujúci doručiť predávajúcemu osobne, poštou, alebo elektronicky, a to na adresu uvedenú v
záhlaví tejto dohody
2. Ak je predávajúci v omeškaní s odovzdaním tovaru o viac ako 3 dni, má kupujúci právo od zmluvy
odstúpiť.

V. Platobné podmienky
1. Platba za tovar/predmet plnenia bude uskutočnená po dodaní tovaru v zmysle jednotlivej objednávky
podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.

2.

Splatnosť faktúr je 60 dní od doručenia kupujúcemu. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti
faktúry neplynie v prípade, ak dôjde k pozastaveniu realizácie aktivít projektu v častiach, resp. ako
celku zo strany poskytovateľa NFP v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o
poskytnutí NFP.
Faktúra vystavená Predávajúcim musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Za správne
vyčíslenie výšky DPH zodpovedá v plnom rozsahu Predávajúci .

3.

Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:
o označenie ,,faktúra“ a jej číslo,
o názov a sídlo Kupujúceho a Predávajúceho,
o označenie zmluvy a deň jej podpisu,
o Tovar a deň jeho dodania,
o dohodnutú cenu za Tovar,
o deň odoslania faktúry a lehotu splatnosti,
o označenie banky a číslo účtu Predávajúceho,
o celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
o faktúra bude vyhotovovaná presne v súlade s prílohou 1 a 2 tejto zmluvy, t.j. budú
dodržané všetky špecifikácie tovaru uvádzané v týchto prílohách, pokiaľ sa bude
dodaný a fakturovaný tovar odlišovať od týchto špecifikácií, Kupujúci takýto tovar
neprevezme

4.

Predávajúci zodpovedá za to, že faktúra bude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, v opačnom
prípade má Kupujúci právo takúto faktúru vrátiť späť s uvedením nedostatkov, a následne je
Predávajúci povinný vystaviť novú faktúru.

VI. Záručná lehota
Predávajúci poskytuje záruku na predmet zmluvy zmysle platnej právnej legislatívy .
Dodaním tovaru sa rozumie:
a) Dodanie predmetu zmluvy bez vád, ktoré by bránili riadnemu užívaniu.
b) Predmet plnenia bude dodaný : Budovateľská 1247/7, 921 01 Dunajská Streda
VII.
Ostatné ustanovenia
1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou,
sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky a všeobecne právnymi predpismi.
2. Zmeny, alebo doplnky k tejto zmluve môžu byť uskutočnené len písomnou formou ako dodatok k
tejto zmluve.
3. Predávajúci, ak má v záujme zadať časť diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto zmluvy
uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Uvedení
subdodávatelia pri tom musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
a neexistencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom
obstarávaní. Preukázanie splnenia uvedených podmienok u jednotlivých subdodávateľoch
zabezpečí Predávajúci k podpisu zmluvy. V prípade nesplnenia podmienok účasti osobného
postavenia u subdodávateľa je Predávajúci povinný do 5 dní od podpisu zmluvy nahradiť
subdodávateľa subdodávateľom spĺňajúcim podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona. Zoznam
subdodávateľov zadefinovaných pri podpise tejto zmluvy, s uvedením predmetu a rozsahu
subdodávok, sa stane prílohou tejto zmluvy

4.
5.

Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch
najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny.
Predávajúci, ak bude mať záujem zadať určitý podiel predmetu zmluvy ďalšiemu subdodávateľovi,
ktorý nebol definovaný v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť
subdodávateľa, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, počas plnenia predmetu tejto zmluvy,
môže tak urobiť až po odsúhlasení Kupujúcim. Zmenu subdodávateľa oznámi Kupujúcemu
najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny. Nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky
uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Doplnenie subdodávateľa,
resp. zmena dodávateľa sa po odsúhlasení kupujúcim zapíše do zoznamu subdodávateľov, ktorý je
prílohou tejto zmluvy.

6.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, keď ešte
nedošlo k plneniu z tejto Zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác
alebo iných postupov.

VIII.
Sankcie
1.

2.
3.

V prípade, ak Predávajúci nedodrží termín plnenia, ku ktorému sa zaviazal v čl. IV. Bod 1 tejto
zmluvy, a nedodá Kupujúcemu Tovar, kupujúci má právo fakturovať predávajúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny Tovaru bez DPH za každý čo aj začatý deň omeškania.
V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením dohodnutej ceny vzniká Predávajúcemu právo
účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.
Zmluvné pokuty dojednané touto Zmluvou sa nedotýkajú náhrady skutočnej škody, ktorá
vznikne druhej strane z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou
zabezpečené.

IX.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po dva rovnopisy.
2. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci
po dni doručenia výsledkov kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa pomoci bez
negatívnych zistení (následná finančná kontrola postupov verejného obstraávania) v súlade so
zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Kupujúci bezodkladne oznámi výsledky
finančnej kontroly postupov verejného obstarávania Predávajúcemu. Nevyhnutným predpokladom
výkonu kontroly postupov verejného obstarávania zo strany poskytovateľa prostriedkov, z ktorých
je financovaná zákazka je platná a účinná zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
ktorá oprávňuje Kupujúceho na realizáciu projektu.
3. Táto zmluva je uzatváraná v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, čo
Predávajúci berie na vedomie. Kupujúci a predávajúci sa súčasne zaväzujú umožniť riadiacemu
orgánu vykonávanie kontroly a použitia dodaného predmetu zmluvy.
4. Z dôvodu, že predmet zakázky bude financovaný z prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o
NFP, bude zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou
predmetu zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami
v zmysle čl. 12 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o NFP. Za osoby oprávnené sa
považujú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

5.

6.

7.

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR
a právnymi aktmi EÚ.
Kupujúci je povinný byť prítomný na mieste dodávky predmetu zmluvy pri výkone
kontroly/auditu/overovania, poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní kontroly/auditu/overovania, počas
výkonu kontroly/auditu/overovania je povinný na požiadanie predložiť dokumenty súvisiace s
dodávkou predmetu zmluvy a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh
výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste dodávky predmetu zmluvy.
Predávajúci je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených pri výkone
kontroly/auditu/overovania v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania v lehote stanovenej
oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania, pokiaľ sa na neho nedostatky vzťahujú
a o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne informovať
Kupujúceho.
Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: Príloha č.1 - Opis predmetu zákazky , príloha č. 2 cenová ponuka,
príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov.

V ......, dňa.................

Za predávajúceho:

......................................................

V ......, dňa................

Za kupujúceho:

......................................................

Príloha č. 3 k zmluve
Zoznam subdodávateľov
P.č.

Názov firmy a sídlo
subdodávateľa, IČO

V .......................................... dňa:

Predávajúci
..........................................
(vyplní uchádzač)

Údaje o osobe
oprávnenej konať
za subdodávateľa
(meno a
priezvisko ,
adresa pobytu,
dátum narodenia)

Predmet
dodávok, prác
alebo služieb

V ..................... dňa:

Kupujúci:
..........................................

Podiel na
celkovom objeme
dodávky (%)

Opis predmetu zákazky
položka

m.j.

kadička nízka s výlevkou 100ml

ks

350

kadička nízka s výlevkou 250 ml

ks

350

kadička nízka s výlevkou 400 ml

ks

350

kadička nízka s výlevkou 800 ml

ks

350

kadička nízka s výlevkou 1000 ml

ks

350

kadička vysoká s výlevkou 100 ml

ks

350

kadička vysoká s výlevkou 250 ml

ks

350

kadička vysoká s výlevkou 400 ml

ks

350

kadička vysoká s výlevkou 600 ml

ks

350

kadička vysoká s výlevkou 1000 ml

ks

350

vzorková fľaša guľatá s modrým uzáverom číra 250 ml

ks

300

vzorková fľaša guľatá s modrým uzáverom číra 500 ml

ks

200

vzorková fľaša guľatá s modrým uzáverom číra 1000 ml

ks

200

vzorková fľaša guľatá s modrým uzáverom hnedá 100 ml

ks

200

vzorková fľaša guľatá s modrým uzáverom hnedá 250 ml

ks

200

vzorková fľaša guľatá s modrým uzáverom hnedá 500 ml

ks

148

vzorková fľaša guľatá s modrým uzáverom hnedá 1000 ml ks

148

Odmerný valec vysoký trieda A 50 ml

ks

150

Odmerný valec vysoký trieda A 100 ml

ks

150

Odmerný valec vysoký trieda A 250 ml

ks

150

Odmerný valec vysoký trieda A 500 ml

ks

150

Odmerný valec vysoký trieda A 1000 ml

ks

150

pipeta delená 1 ml B

ks

240

pipeta delená 2 ml

ks

240

pipeta delená 5 ml

ks

240

pipeta delená 10 ml

ks

240

pipeta delená 25 ml

ks

240

byreta modrá graduácia, prepúšťací teflónový ventil 10 ml ks
B
byreta modrá graduácia, prepúšťací teflónový ventil 25 ml ks
B
fľaša zásobná k byrete 2l I. hydrolytická trieda číra
ks

30

balónik k byrete

ks

30

Mikropipery nastaviteľný objem 0,5 - 10 mikro litra

ks

12

Mikropipery nastaviteľný objem 10- 100 mikro litra

ks

12

Mikropipery nastaviteľný objem 20 - 200 mikro litra

ks

12

špičky 0,5 - 10 mikrolitra

1000 ks

40

špičky 10- 100 mikrolitra

1000 ks

40

špičky 20 - 100 mikrolitra

1000 ks

40

pH elektróda ECFG7451901B

ks

10

Kyslíková sonda DurOx 325-3

ks

10

petriho misky 90 x14mm plast

ks

60000

Mikrokyveta 104.002 QS

ks

30

Odmerný valec nízky PP 1000m
Dávkovač Hirshman 20 ml

ks

150

ks

3

množstvo

30
30

