Rámcová dohoda na zajištění laboratorních potřeb –
rozděleno na části
uzavřená na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
a na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění laboratorních
potřeb – rozděleno na části“
Smluvní strany
Kupující:
Mendelova univerzita v Brně
se sídlem:
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO:
62156489
DIČ:
CZ62156489
Zastoupena: prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou
Kontaktní osoba bude stanovena v každé jednotlivé objednávce
na straně jedné, dále v textu jen „kupující“
a
Prodávající: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
se sídlem: Voděradská 2552/16, 251 01 Říčany u Prahy
IČO: 27939031
DIČ: CZ27939031
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.
č. ú.: 185991858/0600
Jednající: Ing. Markéta Jeřábková, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: RNDr. Milan Řezka
Kontaktní email pro účely zasílání objednávek: xxxxxxxxxxxxxxxx
na straně druhé, dále v textu jen „prodávající“
označení Rámcové dohody prodávajícím: RKS 02-18

I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této rámcové dohody je rámcové ujednání mezi kupujícím na straně jedné
a prodávajícím na straně druhé, které upravuje podmínky týkající se dílčích plnění veřejné
zakázky - dílčích objednávek na dodávku laboratorních potřeb – rozděleno na části, a to
výrobků blíže určených technickou specifikací jednotlivých částí veřejné zakázky (dále
také jen „dílčí plnění/dodávka“).
Jednotlivé dodávky budou uzavírány a realizovány po dobu platnosti této rámcové dohody.
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2. Dílčím plněním - dodávkou se pro účely této dohody rozumí dodání jednotlivých plnění
v rozsahu položek uvedených v příloze č. 1, která nedílnou součástí této dohody.
3. Dodavatel je po celou dobu účinnosti této rámcové dohody vázán svojí nabídkou ze dne
25. 04. 2018, na jejímž základě je tato dohoda uzavřena.
II.
Zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody
1. Kupující uzavírá rámcovou dohodu na základě veřejné zakázky dle ustanovení § 131 a
násl. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen
„ZZVZ“, na základě písemné objednávky k poskytnutí plnění.
2. Parametry jednotlivých plnění budou vždy podrobně technicky specifikovány
v objednávce, která bude obsahovat vedle obecného popisu požadovaného plnění rovněž:
a) informace o předmětu plnění, zejména jeho specifikace co do požadovaného druhu
a množství,
b) přesný termín požadovaného plnění,
c) identifikační údaje kupujícího a osobu oprávněnou převzít plnění,
d) místo plnění.
3. Kupující pošle objednávku na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v této dohodě.
Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku ve lhůtě do dvou pracovních dnů. Pracovní
dny jsou počítány podle legislativy platné v zemi sídla dodavatele.
4. Za písemnou objednávku je považována také objednávka vystavená kupujícím v systému
SAP a odeslaná prodávajícímu.
5. Předpokladem zadání dílčího plnění je potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající je
povinen uvést:
a) identifikační údaje prodávajícího
b) potvrzení objednávky na dílčí plnění jakožto návrh dohody o jednotlivé dodávce,
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za prodávajícího
c) další dokumenty požadované kupujícím.
6. Objednávka i její potvrzení se podává písemně. Za písemnou formu se pro účely této
dohody považuje i forma elektronická.

III.
Dílčí plnění
1. Dílčím plněním se pro účely této dohody rozumí poskytnutí plnění na základě objednávky,
jejímž předmětem je pořízení dílčího plnění formou koupě.
2. Dílčí plnění na základě rámcové dohody bude specifikováno v jednotlivých objednávkách
kupujícího a totožně uvedeno na příslušných fakturách a dodacích listech prodávajícího.
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IV.
Kupní cena, platební podmínky
1. Kupní cena jednotlivých dodávek zahrnuje všechny související náklady spojené s řádným
provedením dodávky, zejména náklady spojené s dopravou, pojištění, kurzová rizika,
třídění, balení, uskladnění předmětu plnění až do okamžiku realizace dodávky a uložení
předmětu plnění na místo dodání. Na dodatečné požadavky prodávajícího (úhrady spojené
s pohybem cen a měnových kurzů) nebude brán zřetel. Prodávající nemá právo na jejich
úhradu.
2. Ceny uvedené prodávajícím u jednotlivých položek jsou cenami nejvýše přípustnými po
celou dobu trvání rámcové dohody. Pro plnění dodávek v době platnosti a účinnosti této
rámcové dohody je prodávající povinen nabídnout nejvýše takovou cenu za jednotlivé
položky, kterou nabídl v nabídce ze dne 25. 04. 2018, dle čl. I, odst. 3 této dohody a které
jsou uvedeny v nedílné příloze č. 1 této smlouvy.
3. Cena jednotlivého dílčího plnění na základě předmětné části veřejné zakázky –
jednotlivých položek - se stanovuje jako nejvýše přípustná cena za dodávku dané části
v Kč bez DPH. Výše DPH bude účtována ve výši aktuálních předpisů k datu uskutečnění
zdanitelného plnění.
4. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou konečné a nejvýše přípustné, přičemž v takto
stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele související s řádným plněním
této dohody (např. náklady na dopravu, rizika spojená s pohybem kurzu apod.). Pokud
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o
DPH“) bude v době uskutečnění zdanitelného plnění dodavatele změněn, bude dodavatel
připočítávat k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v procentní sazbě, odpovídající
zákonné úpravě zákona o DPH k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Cenu jednotlivého dílčího plnění uhradí kupující bezhotovostním převodem na bankovní
účet prodávajícího na základě řádně vystavené a prokazatelně doručené faktury
kupujícímu. Přílohou každé faktury je oboustranně písemně potvrzený předávací protokol
(dodací list) příslušného dílčího plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy den
dodání a převzetí předmětu jednotlivé veřejné zakázky, jenž je doložen předávacím
protokolem. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel
oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit dodavateli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal
do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení
opravené či doplněné faktury objednateli.
6. Faktura je splatná vždy do 30 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění
zdanitelného plnění je vždy den dodání a převzetí předmětu jednotlivé dodávky předmětu
této smlouvy, jenž je doložen písemným předávacím protokolem. V případě, že faktura
nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti
prodávajícímu. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod
jejího vrácení. Prodávající je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že
doručením opraveného daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti
daňového dokladu a běží lhůta nová, počínaje dnem vystavení opraveného a všemi
náležitostmi opatřeného daňového dokladu.
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7. Kupující neposkytuje zálohy.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 01. 01. 2013
nespolehlivého plátce daně z přidané hodnoty v rejstříku nespolehlivých plátců DPH
vedeném MF ČR a že objednatel, pokud přijme zdanitelné plnění s místem plnění v
tuzemsku uskutečněné dodavatelem zdanitelného plnění, tj. jiným plátcem DPH, nebo
poskytne úplatu na takové plnění, ručí podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve
znění pozdějších předpisů jako příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto
plnění, pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je dodavatel veden v rejstříku
nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro
ručení objednatel ve smyslu tohoto ustanovení.
9. Maximální celková výše plnění za všechny části veřejné zakázky činí 4.000.000,-Kč bez
DPH. V rámci kategorií jednotlivých částí veřejné zakázky po dobu trvání rámcové
dohody následovně:
a)
část 1 – Laboratorní sklo
1.300.000,- Kč bez DPH
b) část 2 – Ostatní laboratorní materiál
1.000.000,- Kč bez DPH
c)
část 3 – Originální spotřební materiál pro přístroje
a pipety Eppendorf
1.700.000,- Kč bez DPH
Částky jsou stanoveny v maximální výši jako nejvýše přípustné.
V.
Dodací podmínky
1. Prodávající je povinen dodat plnění určené v objednávce v termínu do 48 hodin, tj. do
třetího pracovního dne od potvrzení objednávky. Za místo plnění bude vždy považováno
místo, které určí kupující ve výzvě k plnění. Pro jednotlivé části plnění mohou být určena
rozdílná místa plnění. Jestliže nebude v objednávce určeno jinak, bude za místo plnění
považováno zejména sídlo Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 000
Brno, resp. jednotlivá pracoviště zadavatele na adresách:
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Mendelova univerzita v Brně, třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Valtická 337, 691 44 Lednice
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, Zemědělská 5,
61300 Brno
Mendelova univerzita v Brně, Školní zemědělský podnik Žabčice, Zemědělská
53, 664 63 Žabčice
Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny
175, 679 05 Křtiny
Mendelova univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín,
Louky 304, 763 02 Zlín 4
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2. V průběhu plnění této smlouvy je zadavatel oprávněn objednávat laboratorní potřeby
v plné šíři sortimentu uvedeného v příslušném ceníku (přílohy č. 1 této smlouvy dle
jednotkových cen) a to v závislosti na aktuálních potřebách. Prodávající bude kupujícímu
dodávat laboratorní potřeby průběžně po celou dobu trvání rámcové dohody, a to na
základě dílčích kupních smluv uzavíraných na základě této rámcové dohody níže
popsaným způsobem.
3. Prodávající se zavazuje poskytovat plnění řádně a včas, postupovat s veškerou odbornou
péčí a dodržovat všechny právní předpisy vztahující se k předmětu plnění. V případě jejich
porušení vzniká kupujícímu nárok na náhradu škody způsobenou porušením těchto
povinností.
VI.
Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu, záruční podmínky
1. Prodávající je povinen realizovat veškerá dílčí plnění na svůj náklad a nebezpečí.
2. Prodávající má povinnost dodat kupujícímu věc bez vad. Prodávající se zavazuje dodávat
každé dílčí plnění ve standardní kvalitě, v dohodnutém množství, v obvyklém balení a ve
stanovených lhůtách. Věc dodaná prodávajícím kupujícímu musí mít vlastnosti, které si
strany ujednaly, musí být také dodána v odpovídajícím množství, hmotnosti apod. Za vadu
bude považováno i neposkytnutí českého návodu k použití předmětu plnění. Případné vady
předmětu plnění je kupující povinen reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co je zjistil. Kupující nepřipouští převzetí dodávky
s poškozeným obalem.
3. Případná odpovědnost za škodu se řídí § 2894 a násl. Občanského zákoníku. Kupující
uplatní svůj nárok na úhradu nákladů písemnou výzvou na kontaktní adresu dodavatele.
Dodavatel je povinen provést úhradu do 21 dnů od doručení této výzvy. Hradí se skutečná
škoda, její výše není stranami omezena. Škoda se hradí v penězích, nebo je-li to možné či
účelné, uvedením do předešlého stavu.
4. Na dodaná dílčí plnění se vztahuje záruka na jakost dle občanského zákoníku. Na obalu
musí být – pokud je to vyžadováno zákonným předpisem - uvedena doba použitelnosti
dodávaného výrobku.
5. Oprávněně reklamované vady dodávky budou prodávajícím odstraněny nejpozději do
3 (slovy tří) pracovních dnů od jejich řádného nahlášení. Za odstranění vady se rozumí
dodání shodného nebo obdobného náhradního dílčího plnění, popř. dodání chybějícího
plnění. Nebude-li to možné nebo účelné, pak může kupující požadovat přiměřenou slevu
z ceny daného vadného plnění.
VII.
Smluvní pokuta
1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním plnění dle objednávky je kupující oprávněn
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z kupní ceny ujednané v jednotlivé
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písemné výzvě (objednávce) za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do ceny
dodaného předmětu plnění.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním řádně reklamované vady dodaného plnění
je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny ujednané
v jednotlivé písemné výzvě za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše ceny
daného dílčího plnění.
3. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího domáhat se náhrady škody
vzniklé nedodáním předmětu plnění řádně a včas.
5. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne porušení povinnosti, která zakládá její nárok.
6. Pro případ nepravdivého prohlášení dodavatele anebo nesplnění oznamovací povinnosti
dodavatele podle článku IV., odst. 8 této dohody se sjednává k tíži dodavatele ve prospěch
objednatele jednorázová smluvní pokuta ve výši 20 000 Kč.
VIII.
Trvání rámcové dohody, ukončení smluvního vztahu
1. Tato rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na 36 (slovy třicet šest měsíců) od
uveřejnění rámcové dohody dané části v registru smluv smlouvy. Rámcová dohoda
bude ukončena buď vyčerpáním předpokládané hodnoty veřejné zakázky v jednotlivých
částech dle čl. IV, odst. 7 této dohody, nebo uplynutím doby trvání, na kterou je sjednána.
2. Tato dohoda může být před uplynutím sjednané doby ukončena kupujícím výpovědí i bez
udání důvodu. Tím není dotčeno právo obou smluvních stran ukončit smluvní vztah
dohodou.
3. Smluvní vztah v dané části bude ukončen před uplynutím sjednané lhůty vyčerpáním
finančního limitu jednotlivých částí definovaných v článku 5.1
Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda zaniká vedle případů stanovených občanským
zákoníkem také:
a) dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených
nákladů,
b) vyčerpáním finančního limitu jednotlivých částí definovaných v článku 5.1
c) jednostranným odstoupením od dohody ze strany objednatele pro její podstatné
porušení dodavatelem, kterým se rozumí zejména:
- prodlení dodavatele s poskytováním služeb,
- neoprávněné odmítnutí dodavatele odstranit vadu předmětu dohody,
- opakované porušení povinností dodavatele vyplývající z této dohody,
přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv
povinnosti,
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-

jednostranným odstoupením od dohody ze strany objednatele pro neposkytnutí
potřebné součinnosti – odmítnutí realizace některé ze služeb uvedených v příloze
rámcové dohody

d) objednatel je oprávněn ze stejných důvodů odstoupit také pouze od dílčího plnění,
jehož se podstatné porušení, definované v tomto článku, týká. Odstoupením
objednatele od dílčího plnění tato dohoda nezaniká.
4. Kupující je oprávněn vypovědět rámcovou dohodu kdykoliv v průběhu trvání smluvního
vztahu, aniž by bylo nutné vyčerpat rozsah jednotlivých dílčích plnění.
5. Výpověď musí být učiněna písemně a musí být doručena druhé smluvní straně této
rámcové dohody. Výpovědní doba činí 1 (slovy jeden) měsíc a počíná běžet ode dne
následujícího od doručení výpovědi poslední smluvní straně rámcové dohody.
6. V případě zániku smluvního vztahu se smluvní strany zavazují uhradit si navzájem
závazky, které si k datu zániku smluvního vztahu prokazatelně dluží.
IX.
Závěrečná ujednání
1. Při zadávání jednotlivých dílčích objednávek nejsou smluvní strany oprávněny sjednat si
podstatné změny odchylující se od podmínek stanovených touto rámcovou dohodou.
2. Tato rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze dohodou smluvních stran
ve formě písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.
3. Vztahy účastníků z této rámcové dohody se řídí příslušnými ustanoveními ZZVZ
a občanského zákoníku. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této dohody
nebo v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. V případě, že dohoda nebude
sjednána, bude spor předložen věcně a místně příslušnému soudu.
4. Kupující i prodávající souhlasí s uveřejněním rámcové dohody včetně příloh na profilu
zadavatele a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění,
uveřejnění rámcové dohody zajistí kupující. Uveřejnění jednotlivých realizačních
smluv/objednávek, které podléhá režimu zákona o registru smluv, zajistí kupující.
5. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu této rámcové dohody
včetně jejich příloh společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č.
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní
tajemství, informace chráněné právem k nehmotným statkům a další).
6. Tato rámcová dohoda je uzavřena okamžikem jejího uveřejnění v Registru smluv
v souladu s příslušným ustanovením novelizovaného zákona č. 340/2015 Sb., zákon o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 249/2017 Sb.
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7. Vztahy účastníků této rámcové dohody se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této dohody nebo v souvislosti s ní
budou řešeny smírnou cestou. V případě, že dohody nebude dosaženo, bude spor předložen
věcně a místně příslušnému soudu.
8. Prodávající je povinen:
- umožnit objednateli provést kontrolu veškerých dokladů souvisejících s plněním této
dohody,
- v souladu s obecně závaznými předpisy minimálně do 31. 12. 2029 archivovat veškeré
doklady související s plněním této dohody,
9. Umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním dle této dohody a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich
archivaci (dle zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
10. Prodávající potvrzuje, že je po celou dobu platnosti této smlouvy účasten platného
pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě při realizaci předmětu této dohody
ve výši finančního plnění této smlouvy.
11. Nedílnou součástí rámcové dohody je příslušná příloha, obsahující technickou specifikaci
předmětu plnění dané části:
Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění části č. 3
12. Tato rámcová dohoda je vyhotovena ve 4 (slovy čtyřech) stejnopisech s platností
originálu, když kupující obdrží 3 vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.
Podpisy smluvních stran:
Kupující:

Prodávající:

V Brně dne 24.5.2018

V Říčanech u Prahy dne 18. 5. 2018

Příkazce rozpočtu :

…………..………………………
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka

…………………………………….
Ing. Markéta Jeřábková
jednatelka

Správce rozpočtu:

…………………………………..
Ing. Lujza Oravcová
kvestorka
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Příloha č. 1 Rámcové dohody

Část 3: Originální spotřební materiál pro přístroje a pipety Eppendorf
Číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Název

Specifikace

materiál: plast
objem: 2-200μl
délka: 53 mm
vlastnosti:bez filtru, čirá, graduované, hladký povrch, ultrahydtofóbní, autoklávovatelné,
chemicky odolné, balené ve stojáncích
materiál: plast
objem: 2-200μl
Špičky 2-200ul
délka: 53 mm
vlastnosti:bez filtru, žlutě zbarvené, graduované, hladký povrch, ultrahydtofóbní,
autoklávovatelné, chemicky odolné, balené v sáčku
materiál: plast
objem: 50-1000μl
Špičky 50-1000ul
délka: 71 mm
vlastnosti: bez filtru, barva čirá, graduované, hladký povrch, ultrahydtofóbní,
autoklávovatelné, chemicky odolné, balené ve stojáncích
materiál: plast
objem: 50-1000μl
Špičky 50-1000ul
délka: 71 mm
vlastnosti: bez filtru, modře zbarvené, graduované, hladký povrch, ultrahydtofóbní,
autoklávovatelné, chemicky odolné, balené v sáčcích
materiál: plast
objem: 0,1-20 μl
délka: 40 mm
Špičky 0.1-20 μl
barva: čirá
vlastnosti: bez filtru, graduované, hladký povrch, ultrahydtofóbní, autoklávovatelné, chemicky
odolné,balené ve stojáncích
materiál: plast
objem: 0,1-20 μl
délka: 40 mm
Špičky 0.1-20 μl
barva: šedá
vlastnosti: bez filtru, graduované, hladký povrch, ultrahydtofóbní, autoklávovatelné, chemicky
odolné,balené v sáčku
materiál: plast
objem: 0,1-10 μl
Špičky 0,1-10ul
délka: 34 mm
barva: antracitová vlastnosti: bez filtru, graduované, hladký povrch, ultrahydtofóbní,
autoklávovatelné, chemicky odolné,balené ve stojáncích
materiál: plast
objem: 0,1-10 μl
Špičky 0,1-10ul
délka: 34 mm
barva: čirá
vlastnosti: bez filtru, graduované, hladký povrch, ultrahydtofóbní,
autoklávovatelné, chemicky odolné,balené v sáčku
materiál: plast
objem: 100-5000 μl
Špičky 100-5000ul
délka: 120 mm
barva: fialová vlastnosti: bez filtru, graduované, hladký povrch, ultrahydtofóbní,
autoklávovatelné, chemicky odolné,balené v sáčku
materiál: plast
objem: 50-1250μl
barva: čirá
Špičky 50-1250ul
délka: 76 mm
vlastnosti: bez filtru, graduované, hladký povrch, ultrahydtofóbní, autoklávovatelné, chemicky
odolné,balené ve stojáncích
materiál: plast
objem: 1200μl
barva: zelená
Špičky 50-1250ul
délka: 76 mm
vlastnosti: bez filtru, graduované, hladký povrch, ultrahydtofóbní, autoklávovatelné, chemicky
odolné,balené v sáčku
materiál: plast
Špička v krabičce (96
objem: 50-1000 μl
špiček)
barva: čirá
autoklávovatelná 50vlastnosti: bez filtru, graduované špičky, hladký povrch, ultrahydtofóbní, autoklávovatelné,
1000ul
chemicky odolné, autoklávovatelná krabička s 96 špičkami
materiál: plast
objem: 0,1-10 μl
Špičky 0,1-10ul v
barva: čirá
krabičce
vlastnosti: bez filtru, graduované špičky, hladký povrch, ultrahydtofóbní, autoklávovatelné,
chemicky odolné, autoklávovatelná krabička s 96 špičkami

Špičky 2-200ul

Počet kusů

CPV kód

Název CPV kódu

JC v Kč bez DPH

počet
bal/boxů/krabiček
započítaných do
spotřebního koše

10 balení po 10x96 špičkách ve stojanu

38437110-1

Hroty pipet

22 320,00 Kč

20

446 400,00 Kč

30072251

Balení 2 x 500 ks, celkem 1000 ks v sáčku

38437110-1

Hroty pipet

633,60 Kč

2

1 267,20 Kč

30000870

10 balení po 10x96 špičkách ve stojanu

38437110-1

Hroty pipet

19 008,00 Kč

10

190 080,00 Kč

30073304

Balení 2 x 500 ks, celkem 1000 ks v sáčku

38437110-1

Hroty pipet

633,60 Kč

2

1 267,20 Kč

30000919

10 balení po 10x96 špičkách ve stojanu

38437110-1

Hroty pipet

20 160,00 Kč

10

201 600,00 Kč

30073223

Balení 2 x 500 ks, celkem 1000 ks v sáčku

38437110-1

Hroty pipet

1 036,80 Kč

2

2 073,60 Kč

30000838

10 balení po 10x96 špičkách ve stojanu

38437110-1

Hroty pipet

20 160,00 Kč

10

201 600,00 Kč

30073207

Balení 2 x 500 ks, celkem 1000 ks v sáčku

38437110-1

Hroty pipet

1 036,80 Kč

2

2 073,60 Kč

30000811

balení 5 x 100 ks, celkem 500 ks špiček v sáčku

38437110-1

Hroty pipet

856,80 Kč

5

4 284,00 Kč

30000978

10 balení po 10x96 špičkách ve stojanu

38437110-1

Hroty pipet

24 840,00 Kč

10

248 400,00 Kč

30073320

balení 5 x 100 ks, celkem 500 ks špiček v sáčku

38437110-1

Hroty pipet

1 094,40 Kč

5

5 472,00 Kč

30000935

box a 96 špiček

38437110-1

Hroty pipet

561,60 Kč

1

561,60 Kč

30073100

box a 96 špiček

38437110-1

Hroty pipet

626,40 Kč

1

626,40 Kč

30073002

souhrnná cena v Kč
bez DPH

kód výrobku z katalogu
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materiál: plast
objem: 0,1-20 μl
barva: čirá
vlastnosti: bez filtru, graduované špičky, hladký povrch, ultrahydtofóbní, autoklávovatelné,
chemicky odolné, autoklávovatelná krabička s 96 špičkami
materiál: plast
objem: 2-200 μl
barva: čirá
vlastnosti: bez filtru, graduované špičky, hladký povrch, ultrahydtofóbní, autoklávovatelné,
chemicky odolné, autoklávovatelná krabička s 96 špičkami

14

Špičky 0,1-20ul v
krabičce

15

Špička v krabičce (96
špiček)
autoklávovatelná 2200ul

16

Špičky 100-5000ul v
krabičce

17

Špička v krabičce (96
špiček)
autoklávovatelná 501250ul

18

špičky EPPE 2-200ul,
barva: čirá
vlastnosti: špička se dvěma filtry proti aerosolu a biomolekulám, bez inhibitorů PCR, v kvalitě
ePDualfiltertips

box a 96 špiček

38437110-1

Hroty pipet

626,40 Kč

1

626,40 Kč

30073029

box a 96 špiček

38437110-1

Hroty pipet

561,60 Kč

1

561,60 Kč

30073061

materiál: plast
objem: 100-5000 μl
barva: čirá vlastnosti: bez filtru, graduované špičky, hladký povrch, ultrahydtofóbní,
autoklávovatelné, chemicky odolné, autoklávovatelná krabička se 24 špičkami

box a 24 špiček

38437110-1

Hroty pipet

655,20 Kč

1

655,20 Kč

30073169

materiál: plast
objem: 50-1250 μl
barva: čirá
vlastnosti: bez filtru, graduované špičky, hladký povrch, ultrahydtofóbní, autoklávovatelné,
chemicky odolné, autoklávovatelná krabička s 96 špičkami

box a 96 špiček

38437110-1

Hroty pipet

628,20 Kč

1

628,20 Kč

30073622

10 krabiček po 96 špičkách, celkem 960 ks špiček s filtrem

38437110-1

Hroty pipet

2 862,00 Kč

10

28 620,00 Kč

30077555

10 krabiček po 96 špičkách, celkem 960 ks špiček s filtrem

38437110-1

Hroty pipet

3 060,00 Kč

10

30 600,00 Kč

30077644

materiál: plast
objem: 2-200μl

PCR clean a sterilní, každá šarže se speciálním certifikátem čistoty, hladký povrch,
ultrahydrofóbní, chemicky odolné, balení 10 krabiček po 96 špičkách
materiál: plast
objem: 2-100μl

19

špičky EPPE 2-100ul,
barva: čirá
vlastnosti: špička se dvěma filtry proti aerosolu a biomolekulám, bez inhibitorů PCR, v kvalitě
ePDualfiltertips
PCR clean a sterilní, každá šarže se speciálním certifikátem čistoty, hladký povrch,
ultrahydrofóbní, chemicky odolné, balení 10 krabiček po 96 špičkách

20

špičky 0,1-10ul
ePDualfilter TIPS

materiál: plast
objem: 0,1-10ul
barva: čirá
vlastnosti: špička se dvěma filtry proti aerosolu a biomolekulám, bez inhibitorů PCR, v kvalitě
PCR clean a sterilní, každá šarže se speciálním certifikátem čistoty, hladký povrch,
ultrahydrofóbní, chemicky odolné, balení 10 krabiček po 96 špičkách

10 krabiček po 96 špičkách, celkem 960 ks špiček s filtrem

38437110-1

Hroty pipet

3 258,00 Kč

10

32 580,00 Kč

30077610

21

špičky 50-1000ul
ePDualfilter TIPS

materiál: plast
objem: 50-1000ul
barva: čirá
vlastnosti: špička se dvěma filtry proti aerosolu a biomolekulám, bez inhibitorů PCR, v kvalitě
PCR clean a sterilní, každá šarže se speciálním certifikátem čistoty, hladký povrch,
ultrahydrofóbní, chemicky odolné, balení 10 krabiček po 96 špičkách

10 krabiček po 96 špičkách, celkem 960 ks špiček s filtrem

38437110-1

Hroty pipet

3 294,00 Kč

10

32 940,00 Kč

30077652

22

špičky 100-5000ul
ePDualfilter TIPS

materiál: plast
objem: 100-5000ul
barva: čirá
vlastnosti: špička se dvěma filtry proti aerosolu a biomolekulám, bez inhibitorů PCR, v kvalitě
PCR clean a sterilní, každá šarže se speciálním certifikátem čistoty, hladký povrch,
ultrahydrofóbní, chemicky odolné, balení 5 krabiček po24 špičkách

5 krabiček po 24 špičkách celkem 120 špiček balení po 96 špičkách

38437110-1

Hroty pipet

1 504,80 Kč

5

7 524,00 Kč

30077580

23

špičky 50-1250ul
ePDualfilter TIPS

materiál: plast
objem: 50-1250ul
barva: čirá
vlastnosti: špička se dvěma filtry proti aerosolu a biomolekulám, bez inhibitorů PCR, v kvalitě
PCR clean a sterilní, každá šarže se speciálním certifikátem čistoty, hladký povrch,
ultrahydrofóbní, chemicky odolné, balení 5 krabiček po 96 špičkách

5 krabiček po 96 špičkách celkem 480 ks špiček

38437110-1

Hroty pipet

1 526,40 Kč

5

7 632,00 Kč

30077750

24

špičky 2-20ul
ePDualfilter TIPS

materiál: plast
objem: 2-20ul
barva: čirá
vlastnosti: špička se dvěma filtry proti aerosolu a biomolekulám, bez inhibitorů PCR, v kvalitě
PCR clean a sterilní, každá šarže se speciálním certifikátem čistoty, hladký povrch,
ultrahydrofóbní, chemicky odolné, balení 10 krabiček po 96 špičkách

10 krabiček po 96 špičkách, celkem 960 ks špiček s filtrem

38437110-1

Hroty pipet

3 060,00 Kč

10

30 600,00 Kč

30077628

JC v Kč bez DPH

počet
bal/boxů/krabiček
započítaných do
spotřebního koše

Mikrozkumavka, PP (safe-lock)
objem v ml

provedení

Předpokládaný počet balení

předpokládaný počet v balení

1,5

s uzávěrem, čirá
s uzávěrem,
barevná
s barevným
uzávěrem, čirá

2

1000

828,00

2

7

1000

849,60

7

9

1000

1 108,80

9

1,5
1,5

souhrnná cena v Kč
bez DPH

1 656,00 Kč
5 947,20 Kč
9 979,20 Kč

kód výrobku z katalogu
30123328
30121694
30120183
2/3

2
2

s uzávěrem, čirá
s uzávěrem,
barevná

8

1000

1 123,20

8

10

500

1 137,60

10

Celkem za část č. 3

8 985,60 Kč
11 376,00 Kč

30123344
30121686

1 516 617,00 Kč

Poznámka:
J. cena za 1 kus - jedná o jednotkovou cenu kusu/balení/sady v Kč bez DPH dle požadavku uvedeného ve specifikaci
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