
Virologický ústav
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
84505 Bratislava

IČO: 166651
DIČ: 2020894700
Bank. spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000000846/8180
Telefón: 02/59302455
Fax: 54776490, 54774284
E-mail: virurajc@savba.sk
Vybavuje: Blažena Rajciová

BioTech s.r.o.
Pod Rovnicami 2
84104 Bratislava
Telefón:
Fax:

02/54774488
02/54774488

Bratislava, dňa: 18.07.2012

Číslo kúpnej zmluvy:
Objednávka číslo:

575
575/2012/43/Rajciová

Uvádzajte vždy číslo objednávky
Objednávame na základe Vašej ponuky

Výrobca Kat.č. Predmet objednávky Množstvo Cena
1. Chladiaci blok (box) určený k ochrane
teplotne citlivých reagentov (reštrikčné
enzýmy, kompetentné bunky atď). Môže byť
skladovaný v mrazničke (-20 ° C alebo -70 °
C). Možnosť využitia 0,5 ml, 1,5 ml
skúmavky a 0,2 ml PCR skúmaviek.
Udržuje nízke  teploty (< 0 ° C) po dobu až
2,5 hodiny pri izbovej teplote. Úspora
miesta. Môže byť použitý pre pohodlné
uskladnenie reagentov  v mrazničke. 

1x1ks 950,00

2. Chladenie, transportovanie a
uskladnenie hlbokozmrazených vzoriek.
Chladiaci balík (box) na udržanie 0°C do 6
hodín pre 0,5 ml skúmavky.
Autoklávovateľné.

2x1ks 252,00



3. Chladenie, transportovanie a
uskladnenie hlbokozmrazených vzoriek.
Chladiaci balík (box) na udržanie 0°C do 6
hodín pre 1,5/2 ml skúmavky.
Autoklávovateľné. 

2x1ks 252,00

4. Chladenie, transportovanie a
uskladnenie hlbokozmrazených vzoriek.
Chladiaci balík (box)  na udržanie -21°C do
3 hodín pre 0,5 ml skúmavky
Autoklávovateľné.  

2x1ks 252,00

5.Chladenie, transportovanie a uskladnenie
hlbokozmrazených vzoriek. Chladiaci balík
(box) na udržanie -21°C do 3 hodín pre
1,5/2 ml skúmavky. Autoklávovateľné. 

2x1ks 252,00

6.Pinzety vyrobené z nerez plechu hrúbky
0,2 mm až 0,3 mm. Tvrdá preparačná
pinzeta z nerez ocele s ostrými presnými
hrotmi vhodné pri preparácii. Priama,
nelomená.

3x1ks 540,00

7. Špeciálne nožnice mikro tkanivové, tzv.
ihelec na preparáciu kliešťov dĺžke 180 mm

3x1ks 864,00

8. Nožnice na mikroskopiu, malé,
nerezové, s priamymi čeľusťami,
autoklávovateľné

4x1ks 816,00

9. Nožnice laboratórne, nerezové, s
priamymi čeľusťami, autoklávovateľné

4x1ks 816,00

Verejné obstarávanie Predbežná finančná kontrola
Zákazka s nízkou hodnotou §102 Navrhovaná finančná operácia

prieskum trhu vykonaný je v súlade s rozpočtom a jej
bez prieskumu trhu realizáciou súhlasím

Dátum                             Podpis žiadateľa Dátum                             Podpis


