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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1
KUPNÍ SMLOUVY SMLDEU-38-3/2019

uzavřené podle § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Kupující:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupená:
ve věcech technických:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
00088455
CZ00088455

PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem

(dále jen „kupující")

a

1.2. Prodávající:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupená:
ve věcech technických:

Korespondenční adresa:

VWR International s.r.o.
Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice
63073242
CZ 63073242

Ing. Patrik Joannidis, Product Specialist Manager

Pivovarská 30, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
(dále jen „prodávající")

uzavírají tento dodatek kupní smlouvy:

Smluvní strany smlouvy o dílo vedené pod číslem SMLDEU-38-3/2018 uzavírají dle čl. 8, 
odst. 2 smlouvy následující dodatek:

V průběhu plnění výše zmíněné smlouvy došlo k technické překážce ze strany dodavatele, 
předmět dodávky se již nevyrábí. Proto se mění technická specifikace předmětu zakázky a to 
vypuštěním položky č. 9 - lupa s měřítkem terénní.

Původní hodnota smlouvy:
652 585,80 Kč bez DPH, DPH 137 043,02 Kč, cena s DPH 789 628,82 Kč 
Hodnota položky č. 9:
- 1 300,- Kč bez DPH, DPH 273,- Kč, cena s DPH 1 573,- Kč 

Nová hodnota smlouva:
651 285,80 Kč bez DPH, DPH 136 770,01 Kč, cena s DPH 788 055,81 Kč
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Zároveň se prodlužuje termín dodání a instalace zboží - myčky z důvodu zpoždění stavební 
připravenosti místa instalace do 31. 5. 2019.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž obdrží 
zhotovitel a objednatel po jednom.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:
Technická specifikace

V Rožnově p. R., dne . .MIMI Ve Vrchlabí, dne
«%■: Li. áfaio,

Prodávající: Kupující:

VWR International s.r.o. 
Ing. Patrik Joannidis 

Product Specialist Manager

Správa Krkonošského národního parku 
PhDr. Robin Bóhnisch, ředitel

Za správnost:

r„ 0"
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.oeneťcká banka Vrchlabí - laboratorní vybaveni * Technická specifikace
-jektu CZ.05.4-27/0.0/0.0/17_078/0008030 - Rekonstnjkce a zpřístupněni 

.anky ve Vrchlabí.

Genofondová banka Správy KRNAP ve Vrchlabí - laboratorní vybavení

Specifikace materiálu

P.č. Název položky Popis M.j.
Počet

m.j.

Cena / m.j. 

Kč bez 

DPH

Cena celkem Kč 

bez DPH
Katalogové číslo

Přístrojové vybaveni

1 laboratorní myčka

myči automat s dopravním čerpadlem na destilovanou vodu,

závěrečné mytí demineralizovanou vodou, nerezové vnější 

opláštění, dotykové ovládání, systém pro důkladné injektorové 

mytí dutých těles, rozměry 835 x 600 x 600 mm (např. Miele PG 

8504 AE-ADP)

ks 1

MIEL10124570 

141-1256 

141-1258 

148-3212

XXXX221023000004

1a koš do myčky na Petriho misky
na 56 Petriho misek pro homí/dolní koš, kompatibilní s pol. 1! 

(např. Miele E136)
ks 1 141-0380

1b ploché síto na hrubé nečistoty
sítko pro ochranu před znečištěním etiketami nebo skleněnými 

střepy, kompatibilní s pol. 1! (např. Miele E319/3)
ks 1 141-0518

1c čistič

práškový čistící prostředek vhodný pro použiti v biologické

laboratoři, pro strojní mytí laboratorního skla, 10 kg (např. 

Neodisher Laboclean)

ks 1 148-3112

2 váhový stůl

stůl pod laboratorní váhy, antivibrační deska VLEVO, žulový blok

je odpružený pružinami, šrouby a tlumící hmotou, rozměry 

1200x600x780

ks 1 RIVOOT3006S

3 prosévačka

laboratorní prosévačka pro suché i mokré sítování, regulovatelný

elektromagnetický pohon, digitální nastavení amplitudy a času,

3D odhazovací pohyb, výška sady sít až do 450 mm (např. AS 

200 Basic New)

ks 1 RETS30.030.0001

3a analytická síta
nerezová analytická síta, třídicí médium: drátěná tkanina, 

kompatibilní s pol. 3!, velikosti ok (v mm)

0,600/0,630/0,710/0,800/0,850/0,900/1,00/1,25/1,40/1,50

ks 10

510-0736

510-0737

510-0738

510-0739

510-0740

510-0741

510-0742

510-0745

510-0746

510-0747

3b upínací zařízení

upínací zařízení do prosévačky s 2 upínacími tyčemi a 2

šroubovacími svorkami, průhledné víko, s možností vizuální 

kontroly na horním sítě, kompatibilní s pol. 3!

ks 1 510-1916

3c spodní záchytná miska
nerezová spodní záchytná miska do prosévačky, výška 50 mm, 

kompatibilní s pol. 3!
ks 1 510-0100

4 sterilizátor horkovzdušný

horkovzdušný sterilizátor, objem komory 221, vnější rozměry

560x406x604 mm, pracovní telpota od 10°C nad okolní teplotu 

do 250°C, nucená cirkulace vzduchu, přesná regulace teploty a 

času, digitální ochranný termostat, možnost připojeni tiskárny 

nebo PC, možnost validace (např. BMT Stericell 22)

ks 1

sterilizátor 

horkovzdušný 

STERICELL 22

5 zařízení na výrobu čisté vody

zařízení na výrobu čisté (demineralizované) vody s vodoměrem 

a digitálním konduktometrem, výkon 5 l/hod., rozměry 400x350 

mm (např. Aqual A25 ML)

ks 1 VITUA25ML

6 analytické váhy

analytické váhy s certifikátem EU a možností cejchování,

váživost 220 g, citlivost 0,0001 g, funkce pro počítání kusů, 

interní kalibrace pomocí automatického kalibračního programu 

(např, Kem ABJ 220-4NM)

ks 1
KERNABJ220-4NM

KERN965-201

7 klimatizační (růstová) komora

růstová komora s nastavením světelných a teplotních režimů v

čase, objem 240 I, vnější rozměry 1034x978x745 mm, rozsah 

teplot 0”C až +30°C, vestavěné osvětlení s volitelnou intenzitou, 

umožňuje simulovat teplotní a světelný režim den/noc, vhodné 

pro testy klíčivosti, vnitřní prosklená dvířka, nerezové police 

(např. Binder KBW 240)

ks 1 BIND9020-0338

8 lupa stojánková s osvětlením
lupa stojánková se skleněnou sférickou čočkou, průměr 110 mm,

zvětšení 2,25x, haloqenové osvětlení 12V/20W
ks 1 D431-LS02H40

8a měřící destička
destička s měřítkem v milimetrech nad osou po 0,5 mm, pod

osou měřítko v palcích po 0,01, rozsah 0-15 mm, průměr 35 

mm

ks 1 měřící destička

10 exsikátor
skleněný exsikátor se skleněným hmatníkem, průměr d1 320 
mm, průměr d2 239 mm, výška 363 mm

ks 1 467-0057

10a deska do exsikátoru kompatibilní s pol. 10! ks 1 JIZE238/10A

11 kombinovaná lednička s mrazákem

volně stojící kombinovaná chladnička, mrazák dole, objem 

chladničky 275 I, objem mrazničky 100 I, klimatická třída SN - T, 

funkce rychlého mrazení, energetická třída A+, hlučnost 40 dB, 

rozměry 195,5 x 69,5 x 62,5 cm (např. Romo CRD401 A+)

ks 1 Kód 947818

12 chladnička velká
volně stojící lednice bez mrazáku, objem 3181, hlučnost 38 dB,

energetická třída A++, klimatická třída SN - T, rozměry 167 x

59,5 x 64,5 cm (např. Whirlpool SW6 AM2Q W)

ks 1
č.p. SW6AM2QW, 
KÓD WHCHL001

13 chladnička malá

malá volné stojící lednice kombinovaná, objem 95/14 I,

energetická třída A++, klimatická třída ST, hlučnost 39 dB, 

rozměry 85x55x58 cm (např. Candv CCTOS 544WH)

ks 1
č.p.34001859, kód 

FAC0001U

14 rychlovamá konvice

bezspirálová nerezová rychlovamá konvice, objem 1,7 I, 

oranžové barvy, automatické vypínání, vodoznak, kontrolka 

provozu, tlačítko otevírání víka (např. Concept RK3223)
ks 1 Kód 1060725

15 mikrovlnná trouba

volně stojící mikrovlnná trouba, mikrovlnný výkon 700W, objem

17 I, 5 úrovní výkonu, časovač, zvuková signalizace, rozměry

45,2 x 26,2 x 35,5 (např. Sencor SMW 1917WH)

ks 1
č.p. 40035960, kód 

SEMW003

16
doprava od výrobce a instalace vč.

zaškolení personálu
ks 1 SERWAR3INSTALL

Laboratorní pomůcky a materiál

17 Petriho miska
kompletní, nedělené dno, skleněná, příměr 50 mm, výška 12

mm
ks 50 VTRB632492002050

18 Petriho miska
kompletní, nedělené dno, skleněná, průměr 100 mm, výška 15 

mm
ks 100 VTRB632492003100

19 Petriho miska
kompletní, nedělené dno, skleněná, průměr 120 mm, výška 20

mm
ks 100 VTRB632492004120

20 pinzeta nerezová přímá, špičaté čelisti, délka 105 mm ks 3 SCNG8130
21 pinzeta samosvomá nerezová samosvomá přímá, špičaté čelisti, délka 105 mm ks 2 SCNG1131
22 pinzeta samosvomá nerezová samosvomá lomená, špičaté čelisti, délka 105 mm ks 1 SCNG1132
23 skalpel nerezový, briškatý, s plochým držadlem, délka břitu 30 mm ks 3 IBSA112080070



VZ č. 131/2018 .Genetická banka Vrchlabí - laboratorní vybavení •
Hrazeno z projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008030 - Rekonstrukce a zpřístupněni 
genetické banky ve Vrchlabí.

Technická specifikace

24 preparační jehla rovná, délka 136 mm ks 2 631-0619

25 nůžky na mikroskopii nerezové, přímé, délka 110 mm ks 3 SCNG1009

26 silikagel s indikátorem
silikagel s barevnou indikací vlhnutí, barevná změna z oranžové 

do bezbarvé při cca 6% obsahu vody, baleni 2,5 kq
ks 1 83000.290

27 kyselina giberelová
kys. giberelová 90+%, balení s bezpečnostní pojistkou originality,

ks 2 ACR0119860050

28 filtrační papír kvalitativní filtrační papír 2R/80, výseky kruhové 90 mm ks 10 PPER2R/80G/90

29 filtrační papír kvalitativní filtrační papír 2R/80, výseky kruhové 70 mm ks 5 PPER2R/80G/70

30 buničitá vata přířezy 18,5 x 28,5 cm, balení 5 kq ks 1 HART9141712

31 papírové sáčky s plochým dnem, velikost 70 x 110 mm, baleni 100 ks ks 5 papírové sáčky

32 papírové sáčky
svačinové, s plochým dnem, velikost 130 x 280 mm, balení 100

ks
ks 10 papírové sáčky

33 kanystr s kohoutem silnostěnný kanystr s výpustným kohoutem, obiem 10 I ks 1 216-5744

34 kanystr kanystr s madly a otočným uzávěrem, objem 151 ks 2 216-1919

Celková cena z? laboratorní vybavení banky 651 285.80 Kč
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