
IČ:

PID:
Smlouva:

Číslo účtu:
Peněžní ústav:

Dodavatel:
IČ: DIČ:Konečný příjemce:

Platnost objednávky do:
Termín dodání:

Formát úhrady:
Termín úhrady:

DODEJTE:

311510 Katedra buněčné biologie

Místo dodání:
Způsob dopravy:

Položkový rozpis:

Objednávka č.:

31.12.2022
31.12.2022

DIČ:
00216208

Merck Life Science spol. s r.o.

Ševčíková Kamila Bc.

ks 52 916,00 52 916,00 CZK1,00Spotřební materiál (2. VZ) - část 3 - CHEMIE, č. smlouvy
547/2020,
( ), Centrum nádorové ekologie, OP VVV -
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785

Množství

 Položka

Odběratel:

Celkem bez DPHCena/MJ bez DPHMJ

45794171

Příkazem

Na Hřebenech II 1718/10

PRAHA  4140 00

311510 Katedra buněčné biologie / 253 / 3013455 Centrum nádorové ekologie / 11-Hlavní činnost - zdaňovaná Denik:1 / NEINVESTICE + VÝNOSY

Informace pro dodavatele:

Schválil:

52 916,00 CZK

Razítko, podpis

Datum schválení: 19.09.2022

Interní údaje objednatele:

38533021/0100 - BĚŽNÝ

Celkem:

UNIVERZITA KARLOVA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Albertov 6
128 00   PRAHA 2
Česká republika

52 916,00 CZK

Komerční banka, a.s.

CZ00216208

E-mail: kamila.sevcikova@natur.cuni.cz

Dodací podmínky:

CZ45794171

1221511141

2020/547

(bez DPH):Předpokládaná cena celkem

1) Tato objednávka musí být zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra. Proto musí dodavatel tuto objednávku neprodleně potvrdit:
a) na e-mail objednatele uvedený v záhlaví
b) podpisem na listinné objednávce a doručením objednateli.
2) Dodavatel přijetím této objednávky souhlasí, že budou zveřejněny veškeré údaje obsažené v objednávce.
3) Pokud bude dodavatel plnit před potvrzením této objednávky, zodpovídá za škodu, která tím objednateli případně vznikne.
4) Je vyloučeno přijetí této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem či odchylkou.
5) V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění má objednatel právo odstoupit od této objednávky.
6) Navýšení ceny a změna plnění je možná pouze po písemném odsouhlasení objednatele, přičemž změna objednávky podléhá rovněž zveřejnění v Registru
smluv.
7) Dodavatel vystaví fakturu až po dodání objednaného plnění. Objednatel neproplatí fakturu, která nebude obsahovat číslo této objednávky a nebude mít
náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 21 dnů od doručení objednateli.
8) Pokud je předmětem plnění spotřební zboží, poskytuje dodavatel záruku za jakost v minimální délce 24 měsíců s odstraněním záruční vady do 30 dnů od
nahlášení záruční vady dodavateli, nebude-li stranami pro konkrétní případ sjednána jiná lhůta pro odstranění vady. Záruka se nevztahuje na rychle
opotřebitelné součásti ani na spotřební materiál. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží.

Za dodavatele:

Přijímáme a zavazujeme se plnit.

Nusle



Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku s názvem „OP VVV: Paraziti; Centrum nádorové 
ekologie - Spotřební materiál“

Příloha č. 1 k rámcové dohodě

Vzor výzvy k uzavření kupní smlouvy

Kupující
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
se sídlem: Albertov 2038/6, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00
Bankovní spojení:
IČO: 002 16 208
DIČ: CZ00216208

v souladu s rámcovou dohodou na dodávky: Spotřební materiál č. 3 - Chemie, č. smlouvy 
547/2020 vyzývá prodávajícího:

SIGMA-ALDRICH spol. s r.o./Merck Life Science spol. s r.o.
se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 14000 Praha 4
Číslo účtu vedeného u správce daně:
IČO: 45794171
DIČ: CZ45794171

k dodání následujících položek:

Název Množství Datum 
závozu

Pracoviště kupujícího 
(adresa, místnost)

1. Viz. příloha BIOCEV, katedra Buněčné biologie,
Průmyslová 595, 252 50 Vestec, 
Česká Republika

2.

Podmínky plnění jsou stanoveny rámcovou dohodou1.

Prodávající je povinen tuto výzvu neprodleně písemně potvrdit.

Plnění je poskytováno pro účely projektu „Centrum nádorové ekologie - výzkum 
nádorového mikroprostředi v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru“, reg. č. 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/I6_019/0000785 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání (OP VW).

Kontaktní osobou a osobou oprávněnou převzít plnění veřejné zakázky je

Cena je uvedená v příloze k rámcové dohodě.

1



Příloha Č. 2 k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku s názvem „OP VVV: Paraziti; Centrum nádorové 
ekologie - Spotřební materiál“

Další informacepotřěbnépro řádné splněn 'veřejnézakázky: č. obj. 12215111141z
jméno, příjmení a podpis kupujícího

20. 9. 2022

datum

Potvrzujeme převzetí výzvy k poskytnutí plnění.
' Life Science, spot, s r.o. W

MercK Lne 140 00 Praha 4
Na ptfnhonprh II 1/10/ 1U, I'+o v

••• t.Č. 
IČ: 

jméno, příjmení a podpis prodávajícího č.ú

datum

2



Centrum nádorové ekologie - reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785

Pracoviště kupujícího:1510 katedra buněčné biologie

Příjmení Jméno Telefon E-mail Název Katalogové č. Počet Měrná jednotka 
Cena za jednotku bez 

DPH

 Celková částka za 

objednávku bez DPH 

19.09.2022

35 35 Fetální bovinní sérum F7524-500ML 1 balení=500 ml

41 41 HBSS H4641-100ML 1 balení=100 ml

124 124 Trypsin-EDTA T4174-100ML 1 balení=100 ml

52 916,00 Kč                              

VZ - Spotřební materiál - ČÁST 3 - Dodavatel - Sigma Aldrich

smlouva č. 547/2020

Položka č. 
Datum 

objednávky

Objednavatel Zboží

Poznámka
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