
Veřejná zakázka „Dodávka veterinárního přístrojového vybavení"

Kupní smlouva

dle ustanovení § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Zadavatel :

se sídlem: 
zastoupený;
zástupce pro věci technické: 
tel.;
IČO:
DIČ;
číslo účtu;
(dále jen „Zadavatel")

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, 
zemědělská a zdravotnická Třebíč

Dodavatel;
se sídlem: 
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické; 
tel./fax/e-mail:
IČO:
DIČ:
číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: 
(dále jen „Dodavatel")

LABtechnik s.r.o.

vedená u Krajského soudu v Brně, vložki

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva")

Preambule

• Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu jako výsledek výběrového řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu „Dodávka veterinárního přístrojového vybavení - část 2“ 
(dále jen „Veřejná zakázka");

• Předmět plnění této smlouvy hodlá zadavatel financovat mimo jiné z prostředků dotace 
z Ministerstva zemědělství ČR - Centra odborné přípravy.
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Předmět Smlouvy

1.1 Dodavatel se na základě této Smlouvy zavazuje dodat Zadavateli za podmínek 
stanovených touto Smlouvou vybavení v rozsahu a podobě dle technické specifikace 
včetně všeho příslušenství, jež tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této Smlouvy {dále 
jen „Vybavení"), jakož i provést pro Zadavatele činnosti uvedené v ustanovení odst.
1.4 tohoto článku a převést na Zadavatele vlastnické právo k Vybavení.

1.2 Zadavatel se na základě této Smlouvy zavazuje řádně a včas dodané Vybavení od 
Dodavatele za podmínek uvedených v této Smlouvě převzít a zaplatit Dodavateli 
sjednanou kupní cenu, a to za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

1.3 Vybavení musí být Zadavateli dodáno v rozsahu a specifikaci, včetně příslušné 
dokumentace, dle této Smlouvy a jejích součástí a v souladu s odpovídajícími 
právními, technickými a odbornými předpisy a normami platnými v České republice 
a nabídkou Dodavatele na Veřejnou zakázku.

1.4 Součástí závazku Dodavatele dodat Zadavateli Vybavení dle této Smlouvy jsou 
zároveň následující činnosti;

a) doprava, dodávka, vybalení a montáž Vybavení v Místě plnění (jak je tento pojem 
definován níže), tj. veškerých součástí Vybavení;

b) instalační práce a služby v souvislosti s dodáním Vybavení sestávající z:
• kompletace Vybavení;
• montáž a instalace Vybavení do prostoru připraveného Zadavatelem;
• zprovoznění Vybavení (dále jen „Instalace")

c) odvoz a ekologická likvidace veškerých obalů, nebude-li Zadavatelem stanoveno 
jinak;

d) dodání dokumentace k Vybavení v rozsahu dle této Smlouvy a jejích součástí;
e) zaškolení obsluhy
f) veškeré ostatní činnosti a práce nutné k realizaci plnění dle a v souladu s touto 

Smlouvou.
1.5 Dodavatel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem 

a povahou předmětu plnění dle této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci této Smlouvy, jakož i veškeré další 
okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění této Smlouvy, jakož i na sjednanou výši 
kupní ceny, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající a tedy dostatečné 
k plnění této Smlouvy. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému plnění této Smlouvy 
nezbytné.
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11.
Místo plnění

2.1 Vybavení bude Dodavatelem za podmínek dle této Smlouvy dodáno, bude provedena 
Instalace a Vybavení bude protokolárně předáno Zadavateli v jeho sídle (dále jen
„Místo plnění ").

2.2 Dodavatel je povinen ověřit stav Místa plnění s ohledem na překážky, které by mohly 
bránit dodání a Instalaci Vybavení. O zjištěných překážkách je povinen písemně 
informovat Zadavatele. V případě, že do 15 pracovních dnů od uzavření smlouvy 
Dodavatel Zadavateli žádné překážky neohlásí, má se za to, že v Místě plnění žádné 
překážky, které by mohly řádnému dodání a Instalaci Vybavení bránit, nejsou.

2.3 Dodavatel je dále povinen seznámit se a dodržovat provozní řád Místa plnění, jakož 
i plán BOZP Místa plnění. S výše uvedeným je Dodavatel povinen seznámit své 
pracovníky podílející se na plnění této Smlouvy.

III.
Zahájení a termíny plnění této Smlouvy

3.1 Dodavatel se na základě této Smlouvy zavazuje dodat Vybavení do Místa plnění 
nejpozději do 6 týdnů ode dne účinnosti Smlouvy. Dodavatel je povinen Zadavateli 
oznámit zahájení Instalace nejméně 5 pracovních dnů předem. Instalace vybavení je 
podmíněna připraveností prostor Zadavatele, který si tak vyhrazuje právo posunout 
termín zahájení instalace do doby dostatečné připravenosti místností. V takovém 
případě se termín plnění posouvá, a to o počet kalendářních dnů, po které bude trvat 
překážka bránící zahájení instalace.

3.2 Zadavatel je oprávněn kontrolovat plnění této Smlouvy a Dodavatel je povinen výkon 
takovéto kontroly umožnit, zejména je povinen předložit ke kontrole všechny doklady 
související s plněním této Smlouvy. Zadavatel může k výkonu kontroly pověřit též 
vybranou odborně erudovanou osobu.

3.3 O předání a převzetí Vybavení bude smluvními stranami sepsán protokol. Vybavení 
není řádně dodáno až do jeho předání a převzetí.

3.4 Při předání Vybavení předá Dodavatel Zadavateli i veškerou příslušnou dokumentaci, 
dále potvrzení, osvědčení či jiné doklady a dokumenty, které se k Vybavení či jeho 
části vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k převzetí a k využití takového plnění. 
Veškeré výše uvedené dokumenty budou v českém jazyce. Okamžikem jejich předání 
Zadavateli se stávají výlučným vlastnictvím Zadavatele.

IV.
Kupní cena

4.1 Kupní cena za dodání Vybavení je na základě dohody smluvních stran stanovena jako 
maximální a nepřekročitelná ve výši:

Část 2: Biochemický a hematologický analyzátor

413 016,- Kč bez DPH

Stránka 3 z 9



86 733,36,- Kč DPH 
499 749,36,- Kč včetně DPH

4.2 Kupní cena je stanovena Jako nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady 
Dodavatele spojené s plněním povinností vyplývajících z této Smlouvy, a to včetně 
(nikoliv výhradně) nákladů na zabalení, dopravu Vybavení do Místa plnění a jeho 
Instalaci.

4.3 Účastníci sjednávají, že kupní cena bude navýšena, a to v případě zvýšení zákonné 
sazby DPH v době od uzavření smlouvy do protokolárního předání Vybavení. Navýšení 
sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné 
sazby DPH. Účastníci sjednávají, že cena díla bude snížena, a to v případě snížení 
zákonné sazby DPH v době od uzavření smlouvy do protokolárního předání Vybavení. 
Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení 
zákonné sazby DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě zákonné změny sazby 
DPH nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě, ale bude fakturovaná cena včetně 
zákonné sazby DPH.

4.4 Dodavatel na sebe převzal v souladu s ustanovením § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 
nebezpečí změny okolností, přičemž před uzavřením Smlouvy plně zvážil 
hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností Smlouvy, 
jakož i okolností, které mohou po uzavření Smlouvy nastat. Tuto Smlouvu nelze měnit 
rozhodnutím soudu v jakékoliv její části.

V.
Platební podmínky

5.1 Úhrada kupní ceny bude uskutečněna na základě daňového dokladu vystaveného 
Dodavatelem nejpozději do 2 týdnů po převzetí Vybavení Zadavatelem. Podmínkou 
pro vznik oprávnění Dodavatele vystavit daňový doklad za poskytnutí plnění dle 
Smlouvy je podpis předávacího protokolu.

Daňový doklad vystavený Dodavatelem je splatný do 14 kalendářních dnů od jeho 
doručení Zadavateli.

Bankovní účet uvedený Dodavatelem na jím vystaveném daňovém dokladu za účelem 
úhrady kupní ceny musí odpovídat bankovnímu účtu zveřejněnému dle ustanovení 
§ 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH“)příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. V opačném případě je Zadavatel Dodavatelem vystavený daňový doklad 
Dodavateli vrátit.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Zadavatel 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Zadavatelem takto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se 
výši DPH fakturované Dodavatelem.
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5.2 Daňový doklad Dodavatele musí být vystaven v souladu s požadavky právních 
předpisů na daňové doklady. Daňový doklad platí jako došlý v den, kdy byl v originále 
s přílohami prokazatelně doručen Zadavateli. Zadavatel je oprávněn vrátit daňový 
doklad do 14 kalendářních dnů od doručení s písemným odůvodněním, neodpovídá-li 
Smlouvě či obecně platným právním předpisům, nebo není-li možné jej zkontrolovat. 
Byi-li daňový doklad takto vrácen, není Zadavatel v prodlení s placením kupní ceny. 
Lhůta splatnosti se počítá ode dne doručení opraveného daňového dokladu Zadavateli. 
Není-li daňový doklad ve lhůtě 14 kalendářních dnů vrácen, platí, že s ním Zadavatel 
souhlasí.

VI.
Další povinnosti Dodavatele a Zadavatele

6.1 Dodavatel je povinen realizovat předmět této Smlouvy řádně a včas, při splnění 
podmínek veškerých závazných dokumentů, v souladu s obecně závaznými platnými 
právními předpisy České republiky a příslušnými platnými ČSN, případně příslušnými 
platnými normami EN, neexistují-li pro daný případ odpovídající ČSN, případně 
příslušnými platnými normami DIN. neexistují-li pro daný případ ani odpovídající EN 
(dále společně jen „Normy"), s touto Smlouvou a pokyny Zadavatele.

6.2 Práce na odstraňování vad vytknutých Zadavatelem Dodavateli před předáním 
Vybavení Zadavateli je Dodavatel povinen zahájit a dokončit na své náklady ve lhůtě 
stanovené Zadavatelem, nejpozději však do 7 kalendářních dnů.

6.3 Zadavatel je povinen poskytnout Dodavateli součinnost, která na něm pro potřeby 
plnění povinností Dodavatele podle této Smlouvy může být spravedlivě požadována.

VII.
Vlastnické právo a právo užití Vybavení

7.1 Vlastnické právo k Vybavení, jakož i všem věcem předaným Dodavatelem Zadavateli 
v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy, přechází na Zadavatele dnem převzetí 
Vybavení Zadavatelem na základě protokolu o předání a převzetí Vybavení.

7.2 Dodavatel nese plnou odpovědnost za škody na Vybavení, a to od termínu zahájení 
realizace předmětu této Smlouvy až do faktického převzetí Vybavení Zadavatelem, kdy 
odpovědnost přechází na Zadavatele.

7.3 Bude-li součástí předmětu Smlouvy jakýkoliv standardizovaný software zhotovovaný 
Dodavatelem či třetí osobou, jenž nemá povahu díla vytvořeného na objednávku ve 
smyslu ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, je Dodavatel povinen zajistit, aby Zadavatel nabyl veškerá 
oprávnění z práv duševního vlastnictví, která se týkají takového autorského díla a která 
jsou nezbytná k jeho užívání Zadavatelem při provozování Věci, a k jejímu řádnému 
užívání a zachování její funkčnosti, a to po celou dobu trvání příslušných práv 
například formou nevýhradní licence poskytované třetí stranou, či podlicence (dále jen 
„Licence").
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7.4 Dodavatel výslovně prohlašuje, že nositelům práv ke standardizovaným software dle 
předchozího ustanovení nepřísluší a nebude příslušet vůči Zadavateli žádné právo na 
odměnu, či jakékoliv jiné plnění v souvislosti s užitím Věci nebo jeho částí.

7.5 Dodavatel je povinen Zadavateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 
vzniklé v důsledku toho, že Zadavatel nemohl standardizovaný software užívat řádně 
a nerušeně v důsledku autorskoprávních a/nebo jiných nároků vznesených třetí 
osobou.

Vlil.
Vady Vybavení a záruka za jakost

8.1 Dodavatel poskytuje záruku za jakost v rozsahu 24 měsíců.

8.2 Záruční doba začíná běžet okamžikem protokolárního předání a převzetí Vybavení 
Zadavatelem. V případě částečného předání a převzetí Vybavení začne běh záruční 
doby vztahující se k dotčené části dodávaného Vybavení okamžikem částečného 
předání a převzetí dané konkrétní části Vybavení, pokud je toto vzhledem k předávané 
části možné.

8.3 Bude-li Dodavatel v prodlení s odstraněním vady ohlášeného Zadavatelem, je 
Zadavatel oprávněn, po předchozím oznámení Dodavateli, odstranit vadu sám na 
náklady Dodavatele.

IX.
Sankční ujednáni

9.1 V případě, že Dodavatel nepředá Zadavateli Vybavení splňující požadavky uvedené 
v této Smlouvě (tj. včetně Instalace) ve sjednaném termínu dle této Smlouvy, je 
Zadavatel oprávněn uplatnit a Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení.

9.2 V případě prodlení Zadavatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem 
v souladu s článkem VI. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den 
prodlení.

9.3 Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy oprávněné smluvní strany smluvní straně povinné. Zaplacením smluvní 
pokuty nezaniká příslušný nárok smluvní strany na splnění povinnosti smluvní pokutou 
zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody. Zadavatel je 
oprávněn jednostranně započíst pohledávku na zaplacení jakékoli smluvní pokuty dle 
této Smlouvy na jakoukoli pohledávku Dodavatele vůči Zadavateli dle této Smlouvy. 
Dodavatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávku na zaplacení jakékoli 
smluvní pokuty dle této Smlouvy na jakoukoli pohledávku Zadavatele vůči Dodavateli 
dle této Smlouvy.
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9.4 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo smluvních stran domáhat se náhrady 
škody vzniklé porušením smluvní povinnosti nebo povinnosti vyplývající z obecně 
závazného právního předpisu. Škoda způsobená Zadavateli subdodavatelem 
Dodavatele se považuje za škodu způsobenou přímo Dodavatelem.

9.5 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod.

9.6 Dodavatel se nedostává do prodlení v případě prodlení Zadavatele s poskytnutím 
nutné součinnosti Dodavateli (např. prodlení s umožněním přístupu do prostor 
Zadavatele).

Odstoupení a předčasné ukončení Smlouvy

10.1 Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

10.2 Zadavatel může od této smlouvy odstoupit, pokud Dodavatel nesplní termín dodání dle 
této smlouvy nebo Vybavení nebude odpovídat předmětu smlouvy. Zadavatel může od 
této smlouvy odstoupit, pokud neobdrží dotaci či část dotace, z které má být předmět 
smlouvy financován.

10.3 Dodavatel může od této smlouvy odstoupit, pokud Zadavatel nezaplatí včas kupní cenu 
dle této smlouvy.

10.4 Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho 
písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

11.2 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Zadavatele Dodavatel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dodavatel 
prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, 
že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Zadavatel. 
Současně bere Dodavatel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je 
smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
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11.3 Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tj. pouze statutárními 
zástupci podle jejich oprávnění vyplývajícího z obchodního rejstříku nebo osobami, 
které jsou uvedeny v záhlaví Smlouvy). Smluvní strany výslovně sjednávají, že e-mail 
nebo jiná obdobná forma elektronické komunikace se nepovažují za písemný dodatek 
k této Smlouvě dle tohoto ustanovení.

11.4 Dodavatel je povinen minimálně 10 let ode dne podpisu Smlouvy poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s plněním této smlouvy 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MZe ČR, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

11.5 Situace neupravené touto Smlouvou se řídí občanským zákoníkem, a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky.

11.6 Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, 
které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1. - Technická specifikace, položkový rozpočet z nabídky Dodavatele

11.7 Jestliže se některé ustanovení této Smlouvy, nebo jeho část ukáže jako zdánlivé, 
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost 
Smlouvy jako celku ani jejích zbývajících ustanovení, nebo jejich částí. V takovém 
případě smluvní strany změní nebo přizpůsobí takové zdánlivé, neplatné, neúčinné 
nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, 
která odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření této Smlouvy, která je 
hospodářsky nejbližší zdánlivému, neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému 
ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci 
původního účelu takového ustanovení.

11.8 Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 582 odst. 2 občanského 
zákoníku.

11.9 Dodavatel není oprávněn postoupit tuto Smlouvu, nebo převést (jako postupitel) 
jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu, a to ani zčásti.

ll.lOSmluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé 
a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.
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11.11 Tato Smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom.

V Třebíči dne

ředitelka

V Brně dne - -A

jednatel TI
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Veřejná zakázka:

„Dodávka veterinárního přístrojového vybaven!” 
Část 2: biochemický a hematologický analyzátor

Polo
žka

Názav Popis, požadovaná mínlmáíní specifikace Počet
kusů

Cena Kč celkem bez
DPH DPH vKi(21%)

Cenacelkem Kč s
DPH Nabízená přesná technická speclffikace. název výrobku a označení výrobce

1 Veterinární hematologický analyzátor -minimální počet parametrů krevního obrazu. W8C. LYM. LYM%. ř/ON. MCN%. NEU. N£L)%. 
EOS. EOS%. H38. WCH. MCKC. RBC. MCV. HCT. RDW%. ROW. PlT. MPV
- uživatelsky programovatehý WBC d:skrim ná*or
- možnost fiastaverí lyzaéního Času V/SC uživatéem
• obsluha analyzátoru pomoc! vestavěného dotykového displeje
• možnost nastaverí času (délky) aspirace krevního vzorku
- íoagenční maragement (elektrorická registrace reagencil - číslo žarže. datum instalace, datum 
exp i race)
• zvířecí prcfily. pes. kočka. kurt. kráva, prase, králík. myS. krysa/potkan, koza. ovce. fretka, 
morče, činčila
• asistovaná kai braces automatickým výpočtem optimálního kal. faktoru
• uzavřený systém > reagenční. kalibrační a kontrolní matenál dodává výrobce analyzátoru
- automatické čiětéftl analyzátoru bez zásahu obsluhy
• už.valelem vol.teírá funkce čiSlénI mčřich apertur RBC/PLT a W8C
- už.vateíská možnost přizpůsobení softwarového me'^u analyzátoru ďe vlastni potřeby
- možnost vloženi diagnostického popisu ke znéřenému vzorku
- export výsledku analýzy na usb disk

1

1B9 005,00 Kč 39 691.05 KČ 228 696.05 Kč Veterinársí hemsCotogický snalyzákx EXIGO H400 (Výrobce BOULE MEDICAL A8 
švédsko)
Par»me»r: WBC. LYM. LYM%. MON. MON%. NEU. N£U%. EOS. £OS%. HG3. MCH. 
MCHC. RBC. MCV. HCT. RDV/%. ROW. PLT, MPV 
užjyateísly programovatelný WBC dsknnwátor
• iTx^žnos nastaveni fyzačriho času WBC uživawlem
• VQStavčAý dotykový
• možnoe: nastavení času (délky) aspirace krevního vzorku
• zvířed profity pes. kočka. fcOrt. leéva. prase, králík, myt. kryu/potkan. koza. ovce. 
fretka, morče, činčča. ve&ioud, možnost naptogramovirtí až d^ch 7 profilLi
• as-stevaná kalbrace s automaĎckým výpočlern opbmákúho kal faktoru
«uzavřený systém reogančni. kalbračnl a tontroini materiál dodává výrobce anafyzároni
• reogančnl management (ataktronieká ra^strace raagencM • číslo tarže. datun instalace, 
datum ezpírace}
> acoomatcké čatlci hr.kea
• uživatsifm vokaainá hjnkce čitiěni méřícíeh apenur RBC/PLT a WBC
• uživatalská možnost pČ^ůsober\í sořNrarového manu anatyzátoru <fie vlastni poi^/
• možnos*. vložení da^vostíckéhe popisu ka zméřanému vzorku
• fu^ort výciadku analýzy na vsb disk. 
vlcevúNASlDKA

2 Startovací balíčekspotřebniho materiálu Díluid. min. 1 bal
Lyse. min 1 boi
EOS reagent, mm 1 ks
Cleaner, min. 1 ks
Cclíection Tubes, min 1 bal. 1

Oilurd, nrín. 1 bal.
Lyse. mn. 1 bal
EOS regent, min. 1 ks
Cleaner, min. 1 ks
Cdíéction Tubes, min. 1 bal.

3 Doprava, montáž, uvedení do prov. Doprava, montáž, uvedení do provozu veikerého zařízení (předchozích položek), zaškolení a 
dalSl čirnosti dle 1 4 kupní smlouvy (obchodních podmínek) 1

0,00 KČ 0.00 Kč 0.00 Kč nevyplňLje se.

Celková nabídková cena 189 005.00 Kč 33 631.05 Kč 228 696.05 Kč

Polo
žka

Název Popis, požadovaná minimální specifikace Počet
kusů

Cena Kč celkem bez 
DPH

DPH v Kč (21%)
Cenacelkem Kč s
DPH Nabízená přesná technická speclffikace, název výrobku a označení výrobce

1 Vetennární biochemcký analyzátor - si dové technologií
- m nimilní počet parametrů ALP. AMYL. AST. ALT. IDH. ALB, BUN. CHE. CPK. GGT. Ca. HOL- 
C. CREA. D3IL. GLUC. IP. Mg. TBIL. NH3. CHOL, TG. TP. UA Na. K Cl. v*LlPASE CANINE. 
IC02. CRP-Can no. GLOS'. AL8/0L0B‘. BUN.'CREA‘, Na«*
- kcntíT.uáini analýza minimálně 20 parajr.etfú na jeden vzorek (bez nutnosti p'eruSeni analýzy)
- pctendometrická technc'ogie analýzy sodíku, draslíku a chlcndů
• t)'p vzorku plazma/sérom. plná krev
• přednastavené prcf.ly méřeni; pes. kočka, králík, fretka, kurt. koza. cvec. skot. prase, émčsla, 
morče, pcikan
- funkce automatického ředéní vzorku analyzátorem s možností uživatelského nastavení ředicího 
peméfu
• možnost korekce luilibračních faktorů jednoil.vých parametru
• obsluha ana!yzáío*u pomocí vestavěného dotykového displeje
- displej graficky zobrazuje referenčního rozmezí u výsledků ana ýzy
• vestavěná tiskárna

1

224 011.00 Kč <7 042.31 KČ 271 053.31 Kč Vatenoirii bocherrický anařyzitcr FU/IRILM NXSOOtC (Výrobce FUKFILU J^onske) 
sldová tcchndocie
. parametyALP. AMYL AST. ALT. LOH ALB. 9UN. CHE. CPK. GGT. Ca. HOL-C.
CREA 03IL. GLUC. IP. Mg. TBlL. NKJ. CHOL. TG. TP. UA Na, K. Cl. w-UPASE
CANINE. tC02 CRP-Conine. GLOS'. ALB/CLOB*. BU.NKJREA*. NařK*
• ksnenuMnI analýza mrwnáhně 20 pararnafrú na jaden vzotuk (bez nuewsS p/eruéenl 
analýzy)
> potandommeká teehnotosie analýzy sotf ku. drastíku a cNondu 
' typ vzorhi ptazma/sárum. pirá krev
• přednasarvené profily měřeni pes. kočka. kráSk. ftetka, kůrt. koza. ovce. sket prese, 
čavčée. rrerfie. potkan, psovn. p'skorrd a možnost uiožani daHlch až 50 profilů
- funkce sutomedekého řadini vzorku analyzátorem & možností užtvalalskáho nastaven’ 
ředícho poměru
• možnost karakce k^ibračnlch falderO jednoárvých parametrů
• barevný dotyk wý <£sptej
• grafické znázorněni referenčního rozmázl u výsledků analýzy
• vestavěná bskáme

2 Startovací balíček spotřebního matenžlu Slide GLUC. min. 1 ba)
Slide ALP.. mm 1 bal
Slide UREA. mm. 1 bal
Síide CRE. min. 1 bal
Slide AST. min 1 bal.
Slide ALT. min. t bal.
Fdc Immune ALHOV. mm 1ks
Cohecticn Tubes, min i bal
Auto tips. mm. 1 ba. v-T4
Cartridge, min 1 ba!
v-PRG Cairidge (Prcgesíercn). min 1 ba! 1

Síidé GLJC. min. 1 baJ.
Slide ALP., min. 1 bal
Slide UREA mm. 1 bal.
Slide CRE. min. 1 bal. 
snde AST. min. 1 baJ.
SUde ALT, núi. 1 bal.
Fdc Immuno AU10V. min. Iks
Cohectio*! Tt^es. min. 1 bal
Auto tips. min. 1 bal.
V-T4 Carzidge, min. 1 bal.
v-PRG Cartridge(Prcg«tercn). min 1 bal.

3 )oprava, mcnláž. uvedeni do prov. Doprava, montáž, ujedeni do provozu veékcrého zalízeni (předchozích položek), zaškoleni a 
dali; činnosti dle 1.4 kupní smlouvy (obchodních podmínek) 1

0,00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč ne-vyplftuje se.

Celková nabídková cena 224 011.00 Kč 47 042,31 Kč 271 053.31 Kč

jcelkem za analyzátory
Cena Kč celkem 
bez DPH

DPH v Kč (21%)
Cenacelkem Kč s 
DPH

Celková nabídková céna • hematoloqlckv analyzátor 189 005.00 Kč 39 691.05 Kč 228 696.05 Kč
Celková nabídková cena • biochemíckv analyzátor 224 011.00 Kč 47 042.31 Kč 271 053.31 Kč
Celkem za analyzátory 413 016.00 Kč 08 733.36 Kr. 499 749.36 Kč

Pokyny k wolnžni » z<ím. modřo podbarvoná pole;
a) Dodavatel vyplní u každé položky cenu s max, dvé desetinná místa, a to za položku bez DPH. výii DPH. cena za poicžku s DPH. Cena phstfoje zahrnuje přisluienství dle tabulky

Dodavatel uvede samostatné (za jeden t za vSechny přístroje} ce kovou nabídkovou cenu bez DPH. celkovou výii K=*H. celkovou nabídKOvou cenu s DPH. které budou dány vidy součtem jednotlivých položek. Přednastavené vzorce ji dodavatel oovnen překontrolovat, predeímevane nastavení r
b) Dále dodavatel vyplní ve sloupci 'Nabízená přesná technická speciíikace.. “ u každé po ožky přesnou nabízenou technickou specifikaci tak. cby bylo možné ovčřit sp néní minimálních technických specifikací stanovených zadavatelem 

Dodavatel také uvede název nabízeného výrobku a označení výrobce
c) Dodavatel přiloží v nabídce technický list obsahující popis nabízeného výrobku, zejm. technické ůda;e výrobku
d) Nabídku lze podal pouze na viechny pokižky - oba analyzátor




