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KUPNÍ SMLOUVA
č.j. KRPP-36295-15/ČJ-2019-0300VZ-VZ

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona Č.89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen ,,smlouva")

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
se sídlem Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň
IČO : 75151529
DIČ: CZ75151529

IDS: 5ixai69

kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, OMTZ, Nádražní 2, východní
Předměstí Plzeň 3, PSČ 306 28 Plzeň

(dále jen ,,kupuj/cl")

a

Obchodní firma /název/jméno a přijmení V\NR International s.r.o.
SÍd|o/místo podnikání: Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice
Kontaktní adresa: Pivovarská 30, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 63073242
DIČ: CZ63073242
jejímž jménem jedná:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IDS:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Fax:
zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 35986
(dále jen ,,prodávajlc/'3
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Článek 11.
Předmět smbuvy

1. Touto smlouvou se prodávajÍcÍ zavazuje dodat za podmínek ve smlouvě sjednaných
kupujícímu předmět koupě, specifikovaný v či. Ill. smlouvy a převést na kupujjciho
vlastnické právo k tomuto předmětu koupě.

2. KupujÍcÍ se zavazuje za podmínek ve smlouvě sjednaných předmět koupě převzít a
zaplatit za něj sjednanou kupní cenu podle článku VI. této smlouvy.

,3. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajÍcÍho ze dne ....

Článek Ill.
Specifikace předmětu koupě

1. Předmětem koupě dle této smlouvy je dodáni spotřebního a drobného přístrojovéhc,
materiálu pro laboratoř v množství a druhu dle Přílohy č. 1 - Předmět plnění - cen'jvá
nabídka, přičemž příloha Č.1 je nedílnou součástí této smlouvy. Spolu se zbožím le
prodávající povinen dodat kupujicknu veškerou související dokumentaci - Certifikáty,
návody, prohlášenI o shodě, záruční podmínky, evidenční podmínky či jiné obdobné
listiny potřebné k převzetí a řádnému užÍvání věci a to v českém jazyce a v originá|ní
formě.

2. prodávajÍcÍ zároveň prohlašuje, že jim dodávané zboží je schváleno k použIvání na
území České republiky.

Článek lV.
Doba a místo plnění, předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění najednou, a to v termínu nejpozději
do 5 týdnů od zveřejněni kupní smlouvy v registru smluv.

2. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Nádražní 2, Plzeň. prodávajÍcÍ se zavazúje
informovat kupujĹcÍho o terminu dodáni zboží nejméně dva (2) pracovní dny před%,
K převzetí zboží a podpisu dodacího listu je oprávněn a materiál převezme

3. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím a potvrzením dodacího listu v mlstě
plnění.

4. KupujIcí je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádňě
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupujici
důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (S)
pracovních dnů od původního termínu předání zboží. V takovém případě nepřechází ňa
kupujÍcÍho nebezpečí škody na věci a prodávající je povinen znovu dodat kupujici%
zboží v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na nové předání zboží se PoUtiji
ustanovení předchozích odstavců.

Článek V.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. KupujÍcÍ nabývá vlastnické právo ke zboží po převzetí zboží od prodávajÍciho
(dopravce), a to okamžikem podpisu dodacího listu.

2. Okamžikem podpisu dodacího listu přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboži,

2



""i

3. Pro případ dodáni v&ího množství zboží se smluvní strany výslovně dohodly, že se
přebývající .,(= kupujíchn neobjednané) množství zboží nestává předmětem kupní
smlouvy. l pokud dojde k převzetí tohoto zboží kupujícím, zůstává přebývající zboží i
nadále vlastnictvím prodávajícího a bude mu kupujícím na jeho náklady vráceno.

C C

Článek VI.
Kupní cena a platební podmínky

1. Cena dodávaného zboží pro část 2:
Celková cena za předmět plnění bez DPH: 130 041,45 Kč
DPH 21 %: 27 308,70 Kč
Cena za předmět plnění včetně DPH: 157'350,15 Kč

slovy: jednostpadesátsedmtisÍctřistapadesátkorunčeskýchpatnácthaléřů

Cena dodávaného zboží pro část 3:

Celková cena za předmět plnění bez DPH: 42 326,00 Kč
DPH 21 %: 8 888,46 Kč
Cena za předmět plnění včetně DPH: 51 214,46 KČ

slovy: padesátjednatisÍcdvěstěčtrnáchkorunčeskýchčtyřicetšesthaléřů

2. Kupní cena je sjednána jako konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady
prodávajÍcÍho spojené s prodejem zboží (dopravu do místa plnění, clo, skladování, balné,
atd.).

3. Cena bude kupujícím zaplacena na základě faktury vystavené prodávajíchn po převzetí
zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat
náležitosti stanovené právními předpisy a dále evidenční číslo smlouvy, vyčís|ení zvlášť'
ceny zboží bez DPH, zvlášť' DPH a celkovou cenu zboží včetně DPH.

4. Přílohou faktury musí být kopie dodacího listu podepsaného pověřeným pracovníkem
kupujÍcĹho.

5. Faktura musí být vystavena na adresu kupujĹcÍho: Krajské ředitelství policie Plzeňského
kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň.

6. Faktura může být zaslána elektronickou formou komunikace přes datovou schránku
kupujícího, případně jiným obvyklým způsobem, např. e-mailem na adresu

7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode
dne doručení faktury kupujIcimu na kontaktní adresu kupujÍcÍho. v případě pochybností
se má za to, že dnem doručeni se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
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8. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsáním fakturované kupní ceny
na bankovní účet prodNilajÍcÍho. Pokud kupující uplatní nárok na odstraněni vady zboží
ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit
cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
v délce 30 kalendářních dnů.

9. KupujIcí nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo
jeho části.

10. KupujIcí je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží.
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžeÍ nová lhůta
splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.

11. Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plněni (prodávajícím), bude
příjemcem zdanitelného plnění (kupujíchn)"uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže si
kupující ověří způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že prodávající není
nespolehlivým plátcem DPH, a že jeho bankovní účet dle této smlouvy je shodný s účtem
zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném
případě kupujÍcÍ uhradí prodávajícímu pouze základ daně a DPH převede přímo
příslušnému správci daně.

Článek VIl.
Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícIm či
jeho zaměstnancích a spdupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného
souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy,
ledaže se jedná

a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřÍstupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny

osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží
dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

Článek Vlll.
Smluvní pokuty a odstoupeni od smlouvy

1. V případě nedodání veškerého zboží prodávajÍcÍm v termínu die článku lV. odst. 1 je
prodávajIcí povinen uhradit kupujÍcÍmu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny
zboží včetně DPH za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení. To platí i pro
případ, kdy kupující odmítne převzetí zboží dle článku lV. odst. 5 a prodávající znovu
nedodá zboží v tomto termínu.
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2. V případě prodlení Áodstraněnim uznané reklamované vady je prodávající povinen
zaplatit kupujíchnu smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý, byt' započatý,
kalendářni'den prodlení.

3. Kupujíci je povinen zaplatit prodávajíchnu za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši dle nařízenÍ vlády č. 351/2013 Sb., kterým se
určuje výše úroku z prodlení.

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode
dne jejich uplatnění.

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajÍcÍho
řádně dodat zboží. '

6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na
odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména
a) prodlení prodávajÍcÍho s dodáním zboží o vÍce než sedm (7) kalendářních dnů;
b) postup prodávajÍcÍho při dodání zboží v rozporu s touto smlouvou.

7. KupujÍcÍ je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku prodávajÍcÍho probíhá insolvenční řízeni, v němž bylo vydáno

rozhodnuti o úpadku, pokud to právni předpisy umožňuji;
b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajÍcÍho

nepostačuje k úhradě nákladů insdvenčního řizenÍ;
c) prodávajĹcÍ vstoupí do likvidace.

8. prodávajÍcÍ je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajících z této smlouvy po dobu delší než
šedesát (60) kalendářních dni.

9. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek lX.
Záruka a sankce za její nedodržení

1. Prodávající ručí za jakost a kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu expirace
jednotlivých výrobků, přičemž od data předání kupujichnu musí mít zboží minimálně
3/4 své expirace. U ostatních výrobku ručí za kvalitu po dobu 24 měsíců od data
předáni kupujícímu za podmínek uvedených v záruční listině. V záruční listině je nutné
uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je
nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení
vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.

2. Reklamace vad musí být provedena písemně. prodávajÍcÍ se zavazuje vyjádřit se
k písemné reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdrženi; pokud tak neučiní, má se
za to, že reklamaci uznává.
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prodávajÍcÍ se zavazuje odstranit jim uznané reklamované vady ve lhůtě 5 dnů od
doručení rek|amacnupujícího.

4. Místo reklamace je objekt Policie ČR v teritoriu Plzeňského kraje, přesně specifikovaný
v čase události

Článek X.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.

2. ProdávajÍcÍ není bez předchozího písemného souhlasu kupujÍcÍho opráVněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to
zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrdními orgány.

4. Prodávající je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 'o firianční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5. prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasI se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

7. Kontaktní osoby či pověření pracovn íci kupujÍcÍho, uvedení v textu této smlouvy, jsou
oprávněni k poskytováni součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či
zmocněni ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je platná po podpisu oběma smluvními stranami, dle zákona 340/2015
Sb., o registru smluv tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Pokud nebude uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla
uzavřena, je zrušena od jejího počátku.

2. V otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se vztah mezi kupujÍcÍm a
prodávajíchn řídí ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.

3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy

budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
příslušnými obecnými soudy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech (7 stran smlouvy a 6 listů přílohy ),
z nichž dvě obdrží kupující a jeden prodávající. Kupující po podpisu této smlouvy
vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojujI
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
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Nedílnou součástí t&O smlouvy je níže uvedená příloha.

Přílohy:

Příloha č. 1 Předmět plněni - cenová nabídka - Část 2,3

V Plzni d,, 2 8 -03- 2019 V Rožnově pod Radhoštěm dne .....;.1, .;04 ,2019
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HPLC kolona 250-4 PurospherStar RP-18 1 ks 1.51456.0001 15 000,00 18 150,00
endcappet zrnitost 5 µm, nebo ekvivalent

Pinzeta laboratorní, zahnutá, ostrá, bez zoubků, 5 ks 232-1230 2 075,00 2 510,75
extra jemné špičky (preparační na mikrostopy)

Pinzeta laboratornI, rovná, ostrá, bez zoubků, 5 ks 232-0216 1 775,00 2 147,75
extra jemné špičky (preparační na mikrostopy)

Nůžky laboratorní, rovné, ostré (preparační na 5 ks 233-2121 425,00 514,25
mikrostopy)

Jehla preparační přímá 5 ks 631-0619 680,00 822,80
.

Jehla preparační lomená 5 ks 630-1119 695,00 840,95

Jehla preparační cca 50 mm, do držáku 5 ks 233-0203 79,00 95,59

Lanceta preparační cca 50 mm, do držáku 5 ks 233-0201 88,00 106,48
0

Čepel 15 (ke skalpelu s výměnou rukojetí) 20 ks 233-5478 ' 309,00 373,89

P'
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""čepel 24 (ke skalpelu s výměnou rukojeti) 20 ks 233-5487 333,00 402,93

Špachtle oboustranná nerezová se zúženou 5 ks 231-2235 1 200,00 1 452,00
lopatkou rozměry cca 200 mm, lopatka 5 x 45
mm

špachtle oboustranná nerezová na 5 ks SCNG3752 182,50 220,83
práškové materiály rozměry cca 150 mm,
lopatka 5 x 45 mm É'

Spachtle oboustranná nerezová rozměry cca 5 ks RSGA830.210 1125,00 1361,25
210 mm, lopatka 10 x 55 mm
Kopist nerezová, plochý list špachtle (lopatky) 5 ks SCNG254 320,00 387,20
na jedné straně a mikrolžička na straně druhé,
rozměry cca 200 mm, lopatka 6 x 55 mm,
mikrolžička 5 x 9 mm

Destičky na TLC; Kieselgel 60 - F,54,tloušťka 5 baleni á 25 ks 1.05568.0001 11 400,00 13 794,00
vrstvy 0,20 mm, na hliníkových fóliích, 10 x 20 cm

Achátová třecí miska s tloučkem, rozměry 1 ks 410-1009 1 700,00 2 057,00
cca: objem 24 ml, výška 32 mm, vnitřní průměr
60 mm

Papíry ochranné, na pracovní desky 1 rolel 50 m 115-9221 1199,00 1450,79
(absorpční poměr 500 ml/m', d x š: 50000 x 460
mm)

Kádinka sklo vysoká 600 ml 10 ks VTRB632417012600 549,60 665,02

Kádinka sklo vysoká 250 ml 10 ks VTRB632417012250 367,20 444,31

,

mm

""čepel 24 (ke skalpelu s výměnou rukojeti) 20 ks 233-5487 333,00 402,93

Špachtle oboustranná nerezová se zúženou 5 ks 231-2235 1 200,00 1 452,00
lopatkou rozměry cca 200 mm, lopatka 5 x 45
mm

špachtle oboustranná nerezová na 5 ks SCNG3752 182,50 220,83
práškové materiály rozměry cca 150 mm,
lopatka 5 x 45 mm

Spachtle oboustranná nerezová rozměry cca 5 ks RSGA830.210 1125,00 1361,25
210 mm, lopatka 10 x 55 mm
Kopist nerezová, plochý list špachtle (lopatky) 5 ks SCNG254 320,00 387,20
na jedné straně a mikrolžička na straně druhé,
rozměry cca 200 mm, lopatka 6 x 55 mm,
mikrolžička 5 x 9 mm

Destičky na TLC; Kieselgel 60 - F,54,tloušťka 5 baleni á 25 ks 1.05568.0001 11 400,00 13 794,00
vrstvy 0,20 mm, na hliníkových fóliích, 10 x 20 cm

Achátová třecí miska s tloučkem, rozměry 1 ks 410-1009 1 700,00 2 057,00
cca: objem 24 ml, výška 32 mm, vnitřní průměr
60 mm

Papíry ochranné, na pracovní desky 1 rolel 50 m 115-9221 1199,00 1450,79
(absorpční poměr 500 ml/m', d x š: 50000 x 460
mm)

Kádinka sklo vysoká 600 ml 10 ks VTRB632417012600 549,60 665,02

Kádinka sklo vysoká 250 ml 10 ks VTRB632417012250 367,20 444,31
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Kádinka SKlo vysoká 50 ml 20 ks VTRB632411012050 801,60 969,94

Láhev kapací 100 ml, láhev a kapátko 5 ks VTRB632426001150 2 292,00 2 773,32
z borosilikátového skla, PP zátka, gumový
balónek na kapátku

Láhev indikátorová se zabroušenou 5 ks VTRB632425020050 736,00 890,56
pipetkou 50 ml čiré sklo

Láhev indikátorová se zabroušenou 5 ks VTRB632425023050 772,00 934,12
pipetkou 50 ml hnědé sklo

Pipetka náhradní 50 ml čiré sklo 5 ks OT20B 450,00 544,50 F'

Petriho miska kompletní, dvoudílná; rozměry: 20 ks VTRB632492002040 201,60 243,94
průměr max 40 mm, hloubka cca 15 mm

Petriho miska kompletní, dvoudílná; rozměry: 20 ks VTRB632492003070 328,00 396,88
průměr cca 70 mm, hloubka cca 15 mm

Petriho miska kompletní, dvoudílná; rozměry: 20 ks VTRA632492004120 459,20 555,63
průměr cca 120 mm, hloubka cca 25 mm -

Nálevka žebrovaná; rozměry cca 105 mm 5 ks VTRB632413004100 792,00 958,32
průměr širší části, 18 mm průměr v užší části
(stopka), délka stopky 80 mm

Nálevka žebrovaná; rozměry cca 170 mm 5 ks VTRB632413004160 1340,00 1621,40 '
průměr širší části, 26 mm průměr v užší části
(stopka), délka stopky 120 mm

Fast Blue B (salt pro histo.) 100 g (nebo ICNA0215020180 .13 070,00 15 814,70
jedno balení)
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i n-Hexan (čistota pro GC) 5 l 83962.320 2 136,00 2 584,56

Cyklohexan (čistota pro GC) 201 83658.320 5520,00 6679,20

i

Ethanol (absolutní, čistota pro GC) 10 l 85933.320 5 410,00 6 546,10

Petroleumether 15 l 23835.328 1608,75 1946,59

Ethylacetát (čistota pro GC) 2,51 83963.320 694,00 839,74

Propan-2-ol (čistota pro GC) 2,5 I 85391.320 899,00 1087,79

Aceton 2 l 20065.293 170,00 205,70

Ninhydrin sprej 10 ks 30960.226 16 260,00 19 674,60 :

i n-Hexan (čistota pro GC) 5 l 83962.320 2 136,00 2 584,56

Cyklohexan (čistota pro GC) 20 ĺ 83658.320 S 520,00 6 679,20

Ethanol (absolutní, čistota pro GC) 10 l 85933.320 5 410,00 6 546,10

Petroleumether 15 l 23835.328 1608,75 1946,59

Ethylacetát (čistota pro GC) 2,51 83963.320 694,00 839,74

Propan-2-ol (čistota pro GC) 2,5 I 85391.320 899,00 1087,79

Aceton 2 l 20065.293 170,00 205,70

Ninhydrin sprej 10 ks 30960.226 16 260,00 19 674,60

Extran MA 05 (kapalný, alkalický koncentrát bez 2,5 l 84554.320 359,00 434,39
fosforečnanů)

Trimethylorthoacetát (pro derivatizaci) 100 ml SAFA237876-100ML 1353,00 1637,13

Toulen (čistota pro GC) 15 l 83664.320 2 100,00 2 541,00

n-ikosan p.a. 20 g A13853.14 737,00 891,77

Anhydrid kyseliny trifluoroctové (TFAA) pro 200 m! SAFF91719-50ML 17 332,00 20 971,72
divatizaci

Vialky (lahvičky) pro uchováváni vzorků 1 000 ks 548-3027 14 718,00 17 808,78
skleněné 16ml se šroubovacím víčkem, 548-3363
inertní, těsnicí

V

P



' m
rV - r ~ "

m t P P

0

Cena bez DPH 130 041,45 KČ
DPH 21% 27 308,70 Kč
Cena celkem s DPH 157 350,15 KČ
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Cena bez DPH 130 041,45 KČ
DPH 21% 27 308,70 Kč
Cena celkem s DPH 157 350,15 KČ
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P.uát |ijLů. 1
část 3

Ěh-,

pipeta Transferpette" S Brand objem 20 - 200 µ1, 1 ks 613-3468 4 043,00 4 892,03
nastavitelná, jednokanálová

pipeta Transferpette" S Brand objem 0,1 - 2 µ1, 2 ks 613-1762 8 500,00 10 285,00
nastavitelná, jednokanálová E l

pipeta Transferpette" S Brand objem 0,5 - 10 µ1, 2 ks 613-3465 9 900,00 11 979,00
nastavitelná, jednokanálová

stojan pro pipety Transferpette" S Brand - min 5 pozic 1 ks 613-3475 1 110,00 1 343110

Míchačka magnetická, míchací podložka a kryt z chemicky 1 ks 442-1117 5 400,00 6 534,00 " ?
odolného materiálu, protiskluzový povrch, bezpečný, stabilní

Nástavec standardní MS 3.1 pro třepačku IKA" VORTEX 2 ks 442-2233 774,00 936,54 "
4 basic

Váhy přesné, přesnost 0,1 g, hmotnostní rozsah do 1500 g, 1 ks KERN440-49N 8 100,00 9 801,00
miska cca 150 x 150 mm, napájeni ze sítě i s pomocí baterií Íl
Pipeta, objem 1000 - 10 000 µ1, nastavitelná, jednokanálová 1 ks 613-3471 4 499,00 5 443,79 . lj

Cena celkem bez DPH 42 326,00
DPH 21% 8 888,46
Cena celkem s DPH 51 214,46
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