
Požadované datum dodání :

Termín dodání : potvrzení objednávky
Forma úhrady Bankovním převodem:

Termín úhrady :

Způsob dopravy :

Místo dodání : ÚFCH JH

DAP - UFCH JH - INC2010

OBJEDNÁVKA č.002190028

Konečný příjemce :

Fax :    

Odběratel : Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Dolejškova 2155/3
182 23 Praha
Česká republika

DIČ
IČ :

:CZ61388955
61388955

Organizace je zapsána v rejstříku VVI vedeném MŠMT,
spis. zn. 17113/2006-34/UFCH JH

Číslo účtu : 101307992/0300
Peněžní ústav : ČSOB Praha 8

Zakázka : 306819

Dodavatel :

Voděradská 2552/16

IČ DIČ27939031 CZ27939031: :

251 01 Říčany

EPPENDORF Czech & Slovakia s.r.o.

Objednáváme u Vás: Cena celkem

      na základě Vaší nabídky č. 1901112JHcfg5702 uvedené v příloze č. 1 a instrukcí k objednávce, uvedené v příloze č. 2 

          Centrifuga vč. úhlového rotoru (R190006C)
vč. přepravy do UFCHJH, Praha 8 a souvisejících služeb 

103 812,00

103 812,00

Předpokládaná cena celkem (bez  DPH) 103 812,00 CZK

DŮLEŽITÉ:  VYKLÁDKA ZBOŽÍ  A MÍSTO VYKLÁDKY v UFCHJH - zásilky s váhou 15 kg a více:

1) Žádáme dodavatele,  aby vzal na vědomí a postupoval dle  pokynů pro dodání a pro místo vykládky zásilky,  tedy závazných instrukcí Odběratele,
uvedených v příloze č. 2, čl. VII.
Tyto instrukce se týkají vykládky zásilky, jejíž váha převyšuje 15 kg a nebo kterou spedice není schopna předat v místě vykládky
bez asistence zaměstnance Odběratele.

Termín skutečného dodání takovéto zásilky, (váha nad 15 kg), musí být písemně odsouhlasen v souladu s čl. VII.
Odběratel jako avizaci a odsouhlasení termínu skutečného dodání  akceptuje i možnost, že dodavatel doručí odběrateli sledovací číslo zásilky 
min. 2 pracovní dny před jejím plánovaným doručením. V opačném případě není převzetí zboží u odběratele garantováno. 
_______________________________________________________________________________________________
OBCHODNÍ a PLATEBNÍ PODMÍNKY pro realizaci této objednávky jsou  detailně specifikovány:
1. Nabídkou Dodavatele, jež tvoří  přílohu č. 1 této objednávky
2. Dodavatelem odsouhlasenými instrukcemi Odběratele k této objednávce, jež tvoří přílohu č. 2  objednávky
________________________________________________________________________________________________
Dodací adresa:   Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.,
Dolejškova 2155/3, Praha 8, PSČ 182 23, (UFCH JH), místnost: 232
________________________________________________________________________________________________
Platební podmínky: splatnost 30 dni,  bankovním převodem  na základě faktury.
________________________________________________________________________________________________

Vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Informujte nás, prosím, o možnosti získání Vašeho potvrzení o "náhradním plnění"
vydávaném v souladu se zákonem o  zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v platném znění.
Žádáme Vás, fakturujte  vč. DPH, předmět objednávky neslouží pro další ekonomickou činnost. 
Nelze uplatnit přenesenou daňovou povinnost. Číslo naší objednávky uvádějte na faktuře.  

Vystavil :

Datum vystavení :07.02.2019

Zpracováno systémem Helios Orange

PRO.FA Intrastat

NE ANO
Registr smluvFA



 
  
Ústav fyzikální chemie J.
Heyrovského AV ČR, v.v.i.
Dolejškova 2155/3
182 23 Praha 8
Czech Republic
 

 

Nabídka:
Interní č. - nepoužívat: 
Vytvořeno dne: 
Platnost nabídky do: 
Nabídka č.: 

10-2190000765-1 
11.01.2019 
31.12.2019 
1901112JHcfg5702 s
úhl.rotor 

Zpracoval/a:

 

 
 

 
V ceně je zahrnuta doprava k odběrateli, u přístrojů instalace a zaškolení obsluhy, dokumentace. 

Pouze pro nákup do 4.545,- Kč (bez DPH) účtujeme dopravné 290,- Kč (bez DPH). 

Záruka na přístroj: 24 měsíců. Zajišťujeme záruční i pozáruční servis.

Cenová nabídka v Kč:

Objednací číslo Název a popis Počet Jedn. cena

(bez DPH)

Položková

sleva

Celkem Kč

po slevě

(bez DPH)
10 5702000320 Cell Culture Centrifuge Bundle -

sestava centrifugy 5702 G,
rotoru A-4-38 s válcovými
závěsy a adaptéry 15 ml (5702
723.002) a 50 ml Falcon (5702
734.004), rychlost max. 4.400
rpm / 3.000 x g

1,0 67.300,00 18,0% 55.186,00

Úsporná a cenově dostupná nechlazená centrifuga pro
laboratorní medicínu. Výběr rotorů (6 ks) - výkyvný rotor
pojme až 4x 100 ml nebo např. 32 x 9 ml zkumavek nebo
24 x 15 ml. Rychlost až  4400 rpm (2.800 x g). Rozjezd na
plné otáčky a brždění s plnou zátěží do 25 sekund. Rotory
úhlové a výkyvné vč. adapterů jsou autoklávovatelné.
Rozměry 5702: 32 x 40 x 24 cm, hmotnost: 20 kg.

20 5895150004 Úhlový rotor FA-6x50, 6 x 50 ml 1,0 53.600,00 18,0% 43.952,00

až 12.100 rpm / 20.130 x g, AT, QL

30 5820717009 Adapter 15 ml Falcon 3,0 1.900,00 18,0% 4.674,00

Ø 17; 6 zkumavek na rotor, 2 ks

Cena celkem (bez DPH) Kč 126.600,00
Celková sleva na nabídku Kč 22.788,00
Cena celkem po slevě (bez DPH) Kč 103.812,00
DPH 21 % Kč 21.800,52
Cena celkem v Kč (vč. DPH) Kč 125.612,52
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Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Voděradská 2552/16
251 01 Říčany
Česká republika

Tel.: +420 323 605 454
E-mail: eppendorf@eppendorf.cz
IČ: 27939031
DIČ: CZ27939031

Eppendorf Czech & Slovakia s. r. o.
– org. zložka
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
Slovenská republika

Mobil: +421 911 181 474 / 475
E-mail: eppendorf@eppendorf.sk
IČO: 44701420, DIČ: 4020247979
IČ DPH: SK 4020247979





Čl. VII. INSTRUKCE Odběratele - dodání, vykládka zásilek s vahou nad 15 kg, nebo s nutnou asistencí Odběratele 
1. Převzetí zboží od smluvního přepravce dodavatele probíhá pouze v pracovní dny v době od 8:30 do 12 hod a dále od 13:30 do 14:30 hod., 

není-li oboustranně odsouhlaseno jinak. 
2. Pokud je při vykládce zboží vyžadována asistence Odběratele, je Dodavatel povinen předat ,,Instrukce (Čl. Vll.l k dodání a vykládce zásilek i svému

smluvnímu přepravci zboží.
3. Rozměry 1 ks zásilky vč. přepravního obalu zásilky: Povolené maximální rozměry 1 ks nevybalené zásilky určené pro přepravu nákladním 

výtahem zadavatele: šířka 90 cm, hloubka 130 cm, výška 190 cm._Povolená maximální hmotnost zásilky vč. přepravního obalu: 400 kg 
4. V případě nutnosti asistence Odběratele pi'i vykládce a převzetí těžkých (nad 15 kg\ či nadměrných zásilek od přepravce, žádáme 

dodavatele a jeho smluvního přepravce, aby se řídili níže pokyny: 

a) Kontaktní osoby Odběratele: 

 

• pro technické dotazy související s předmětem dodáni 

• pro avizaci a potvrzení termínu dodání: 

• pro potvrzení termínu zaškolení obsluhy v místě plnění (pokud je tato služba součástí plnění - viz čl. I. odst. 2cl: 

  
• pro převzetí a potvrzeni dokumentace k dodávce (dodací list, předávací protokol, manuály pro obsluhu zařízení, faktura) 

(UFCHJH, 1. patro, místnost č. 114) 
  

• pro spedici pi'i nutné asistenci UFCHJH pi'i vykládce nadměrných zásilek - avizace času skutečného příjezdu; vykládka a
převzetí zboží (auto s čelem, vysokozdvižný vozík) 

Bez potvrzeného termínu dodání a vykládky od výše jmenovaných kontaktních osob Objednatele nemůžeme garantovat převzetí zboží 

b) UFCHJH nevlastní vysokozdvižný vozík - nadměrnou zásilku (tj. zásilku s vahou nad 15 kg) je nutné přivézt autem s čelem nebo přepravce musí 
být vybaven vysokozdvižným vozíkem

c) Vykládka nadměrného zboží (tj. vykládka za pomoci vysokozdvižného vozíku, či auta s čelem) probíhá na dvoře u zadního vchodu do 
budovy UFCHJH (Cíl: 50.1238439N, 14.4647711E)
• vjezdem přístupným z ul. .. Střelničná"/ dále Dolejškova (nebo U Slovanky}/ dále ul. 

11
Za Slovankou" (Cíl: 50.1238439N, 

14.4647711E)
• brána vjezdu do zadního areálu je dálkově otevírána obsluhou vrátnice poté co se řidič obsluze ,ohlásí telefonem" umístěným na sloupku 

u zadní brány vjezdu do areálu UFCHJH 

" 4 .. 
�-4 �-=---� .. . ... 
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Článek VIII. Závěrečná ustanovení 
1. Dodavatel je dle ust. § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
2. Vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními § 2079 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Datum: 

Příloha č. 2 Instrukce k objednávce 

Za dodavatele souhlasí:   
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