
ZUUL –  kultivační média 2020 Příloha A  kupní smlouvy - předpokládaná spotřeba produktů 
a ceny za dobu trvání smlouvy

předpokládaný 
odběr za dobu 

smlouvy  v letech

4 Cena za jednotku 
bez DPH v Kč

Cena celkem bez 
DPH v Kč

179

180

Sabouraud Dextrose agar s chloramphenikolem  a 
cykloheximidem     v množství 5 ml ve zkumavce 16x140mm 
ztuhlý v šikmé poloze - selektivní půda pro izolace kvasinek 
a plísní

Sabouraud Dextrose agar s CMP a CHM (šikmý) MKM_06030 ZK 1440 21,00%

181
Sabouraud Dextrose agar s chloramphenikolem  a 
thiaminem v množství 5 ml ve zkumavce 16x140mm ztuhlý v 
šikmé poloze - selektivní půda pro izolace kvasinek a plísní

Sabouraud Dextrose agar s CMP a TH (šikmý) MKM_06042 ZK 10080 21,00%

182
Sabouraud Dextrose agar s thiaminem v množství 5 ml ve 
zkumavce 16x140mm ztuhlý v šikmé poloze - selektivní 
půda pro izolace kvasinek a plísní

Sabouraud Dextrose agar s TH (šikmý) MKM_06041 ZK 2880 21,00%

183 Sabouraud Dextrose agar s chloramphenikolem v PM Ø 
90mm  - selektivní půda pro izolace kvasinek a plísní Sabouraoud agar s CMP MKM_03018 PM 1920 21,00%

184
Sabouraud Dextrose agar s chloramphenikolem  a 
thiaminem v PM Ø 90mm  - selektivní půda pro izolace 
kvasinek a plísní

Sabouraud agar s CMP a TH MKM_03030 PM 5760 21,00%

185 Mueller-Hinton  s methylenovou modří v PM Ø 90mm - půda 
pro stanovení citlivosti kvasinek Mueller Hinton agar s 2 % glukózy MKM_02021 PM 4800 21,00%

186 Semi-Synthetic agar ( SSA ) v PM Ø 90mm  - půda pro 
stanovení citlivosti kvasinek Semi-Synthetic agar (zk. 15 ml) BIR_55812 PM 3600 21,00%

187 Antimycotic Sensitivity Test Agar ( AST ) v PM Ø 90mm - 
půda pro stanovení citlivosti kvasinek a vláknitých hub Antimykotic Sensitivity Test agar MKM_02015 PM 2880 21,00%

188 RPMI agar  - půda pro stanovení citlivosti kvasinek a 
vláknitých hub v PM Ø 90mm RPMI agar (PM) MKM_02024 PM 1920 21,00%

189 Agar pro cukrové auxanogramy (AC) v PM Ø 90mm  - půda 
pro identifikaci kvasinek Agar pro cukrové auxanogramy MKM_03024 PM 5760 21,00%

190
Půda pro dusíkové auxanogramy - kontrola AN1   v množství 
5 ml ve zkumavce 16x140mm ztuhlý v šikmé poloze -  půda 
pro identifikaci kvasinek

Půda pro dusíkové auxanogramy - kontrola AN1 (180 
ml) MKM_06054 ZK 40 21,00%

191
Půda pro dusíkové auxanogramy - kontrola AN2   v množství 
5 ml ve zkumavce 16x140mm ztuhlý v šikmé poloze -  půda 
pro identifikaci kvasinek

Půda pro dusíkové auxanogramy - kontrola AN2 (180 
ml) MKM_06055 ZK 40 21,00%

Cena za dodávku   (bez DPH) - celkem 1 764 072,00 Kč         
Částka DPH - základní sazba - celkem 370 455,12 370 455,12
Částka DPH - snížená sazba - celkem 0,00 0,00
Celková hodnota s DPH za  dodávku 2 134 527,12 Kč       

Dne:
čtvrtek 19. prosinec 2019
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Předpokládaná potřeba kultivačních médií 

Poznámka:  Jednotková nabídková přirážka za mimořádný závoz (j2) v Kč (bez  DPH):  850,00 Kč.

část 9 - kultivační média k určení plísní a kvasinek pro klinické laboratoře

Technická specifikace za období trvání smlouvy 

Obchodní název produktu v katalogu uchazeče Sazba DPH %
nabídková cena 

měrná jednotkaObchodní název produktu v katalogu uchazeče číslo zboží v katalogu 
uchazeče


