
Rámcová dohoda č. Z202122572_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Sídlo: Komenského 73, 04181 Košice, Slovenská republika
IČO: 00397474
DIČ: 2020486699
IČ DPH: SK2020486699
Bankové spojenie: IBAN: SK4281800000007000072225
Telefón: +421 907798949

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: LABO - SK, s.r.o.
Sídlo: Slávičie údolie 102/A, 81102 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36365556
DIČ: 2022195142
IČ DPH: SK2022195142
Bankové spojenie: IBAN: SK4511000000002626029672
Telefón: +4210244871050

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zdravotnícky a laboratórny spotrebný materiál
Kľúčové slová: laboratórium, skúmavka, platnička, ihla, papier, box, fľaša, pipeta
CPV: 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 33790000-4 - Laboratórny, zdravotnícky 

alebo farmaceutický sklenený tovar; 19500000-1 - Gumené a plastové materiály; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zdravotnícky a laboratórny spotrebný materiál

Funkcia

spotrebný materiál do laboratórií a ambulancií

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1 24-jamková platnička, čierna, bal/4ks bal. 1

2 8-jamkové stripy pre ELISA testy, bal/100ks bal. 1

3 8-skúmavkový PCR strip, 0,2 ml, bal/120ks bal. 1

4 8-skúmavkový PCR strip, 0,2 ml, bal/125ks bal. 1

5 8-skúmavkový PCR strip, 0,2 ml, biele, bal/120ks bal. 4

6 8-vrchnákový PCR strip, pre 0,2 ml PCR 
mikroskúmavky, ultračíre, bal/120ks bal. 4

7 8-vrchnákový strip, pre 0,2 ml PCR mikroskúmavky, 
číre, bal/130ks bal. 1

8 96 jamkové platničky, F dno, transparentné, bal./50ks bal. 3

9 96 jamkové platničky, F dno, transparentné, bal/50ks bal. 1

10 96 jamkové platničky, F dno, transparentné, sterilné, 
bal/100ks bal. 1
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11 96 jamkové platničky, U dno, transparentné, bal/50ks bal. 1

12 96 jamkové platničky, U dno, transparentné, 
cellGrade, bal/50 ks bal. 1

13 96 jamkové reakčná platničky, bal./10ks bal. 1

14 96-jamkové PCR platničky, bal/50ks bal. 1

15 Balónik pipetovací Normal ks 1

16 Balónik pipetovací Univerzal ks 10

17 Bandaska HDPE 2 l ks 2

18 Bandaska HDPE 5 l ks 4

19 Box na skladovanie 25 x 5 ml mikroskúmaviek, 
bal/4ks bal. 2

20 Box na skladovanie podložných skiel ks 2

21 Box na skladovanie podložných skiel ks 2

22 Box na sklíčka, kapacita 25 ks, korkové dno, 
141x88x35mm, červený" ks 10

23 Box na sklíčka, kapacita 25 ks, korkové dno, 
141x88x35mm, modrý" ks 10

24 Box na sklíčka, kapacita 25 ks, korkové dno, 
141x88x35mm, zelený" ks 10

25 Box PP na mikroskúmavky, 100 miestny, bal/5ks bal. 1

26 Box pre podložné sklíčka kapacita 50 ks ks 2

27 Centrifugačná skúmavka 38,5 ml, 25x89 mm, 
bal/50ks bal. 1

28 Centrifugačné skúmavky 15 ml, 15500xg, konické, 
800 ks bal. 1

29 Centrifugačné skúmavky 50 ml, 15500xg, konické, 
bal/360ks bal. 1

30 Centrifugačné skúmavky Oak-Ridge, PC, 10 ml, 
16,1x81,70 mm, bal/10ks bal. 1

31 Dávkovač na tekuté mydlo s lakťovou pákou ks 2

32 Dávkovač s nastaviteľným objemom 1-10 ml, bez 
recirkulačného ventilu ks 1

33 Dávkovač s nastaviteľným objemom 1-10 ml, s 
recirkulačným ventilom ks 1

34 Digitálne stopky ks 2

35 Dóza na mikroskla s dvomi viečkami, PMP, 74 x 95 x 
63 mml ks 4

36 Držiak na lieviky s priemerom 40-180 mm, s vložkou ks 5

37 Držiak na lieviky s priemerom 40-180 mm, s vložkou ks 5

38 Entom.škatuľa 
15x15x5cm-polystyrén,sklo-bielaslonová kosť ks 3

39 Entom.škatuľa 
23x15x5cm-polystyrén,sklo-bielaslonová kosť ks 3

40 Entomologické špendlíky veľ.0 čierne, bal/100ks bal. 2

41 Entomologické špendlíky veľ.1 čierne, bal/100ks bal. 2

42 Entomologické špendlíky veľ.2 čierne, bal/100ks bal. 2

43 Entomologické špendlíky veľ.3 čierne, bal/100ks bal. 2

44 Extrakčné patróny 25x100 mm, celulóza, bal/25ks bal. 42

45 Filter pre automatické pipety pre objem 5000 ul, 
bal/25ks bal. 2

46 Filtračná kazeta pre tvárovú masku, bal/2ks bal. 4

47 Filtračné archy 500 x 500 mm, 80 g, bal/12,5kg bal. 2
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48 Filtračný papier 80 g/m2, pr. 150 mm, bal/100ks bal. 3

49 Filtračný papier 84 g/m2, pr. 150 mm, skladaný, 
bal/100ks bal. 2

50 Filtračný papier 84 g/m2, pr. 240 mm, bal/100ks bal. 2

51 Filtračný papier 85 g/m2, pr. 150 mm, bal/100ks bal. 2

52 Filtračný papier kruhové výseky, Ø 110 mm, 
bal/100ks bal. 10

53 Filtračný papier kruhové výseky, Ø 150 mm, 
bal/100ks bal. 5

54 Filtračný papier kruhové výseky, Ø 200 mm, 
bal/100ks bal. 5

55 Filtračný papier kruhové výseky, Ø 70 mm, bal/100ks bal. 10

56 Fľaša guľatá PP, 100 ml, GL32 ks 10

57 Fľaša HDPE s kohútom, 10 l ks 2

58 Fľaša HDPE s kohútom, 5 l ks 2

59 Fľaša LDPE, širokohrdlá, 500 ml, bal/10ks bal. 2

60 Fľaša LDPE, tmavohnedá, 100 ml ks 5

61 Fľaša pre adherentné tkanivové kultúry T-25, 
bal/300ks bal. 1

62 Fľaša pre adherentné tkanivové kultúry T-75, 
bal/100ks bal. 1

63 Fľaša s rozprašovačom PP, 400 ml ks 2

64 Fľaše s okrajom pre zatlačovacie viečko, 25 ml, 
bal/100ks bal. 2

65 Fólia plastová, 300 mm, hrúbka 0,10 mm, PE, 
bal/25m bal. 5

66 GasPak suché anaeróbne pásky indikátora, 
bal/100ks bal. 1

67 Gáza v rolke 90 cm x 10 m,17 nití/cm2 ks 40

68 Hadica červená z pryže, priemer 8/12 mm, bal/1m bal. 10

69 Hadica silikonová, priemer 7/10 mm bal. 10

70 Hliniková fólia, hrúbka 0,030 mm, šírka 500 mm, 
bal/100m bal. 2

71 Hliniková fólia, hrúbka 0,050 mm, šírka 500 mm, 
bal/200m bal. 1

72 Homogenizačné vrecká, 105x150 mm, bal/2000ks bal. 1

73 HPTLC platna hliníková, silika gel 60 potiahnutý 
fluorescenčným indikátorom F254, bal/25ks bal. 1

74 Hygienické rúška s gumičkou, bal/50ks bal. 5

75 Chladiaci box pre PCR skúmavky, bal/2ks bal. 1

76 Chňapka gumová,190x100 mm ks 2

77 Ihla preparačná, celokovová, rovná 140 mm ks 2

78 ImmunoPen ks 1

79 Indikačná páska 50 m ks 2

80 Indikátorové papieriky pH 5,2-6,8 PEHANON, 
bal/200ks bal. 2

81 Indikátorové papieriky pH 6,0-8,1 PEHANON, 
bal/200ks bal. 2

82 Infúzna súprava ks 20

83 Injekčné ihly, 0,4x20 mm, šedé, bal/100ks bal. 5

84 Injekčné ihly, 0,5x25 mm, oranžové, bal/100ks bal. 6

85 Injekčné ihly, 0,6x25 mm, modré, bal/100ks bal. 6
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86 Injekčné ihly, 0,7x30 mm, čierne, bal/100ks bal. 5

87 Injekčné ihly, 0,8x40 mm, zelené, bal/100ks bal. 4

88 Injekčné ihly, 0,9x40 mm, žlté, bal/100ks bal. 6

89 Injekčné ihly, 1,2x40 mm, ružové, bal/100ks bal. 6

90 Inkubačný kontajner, kapacita 15 petriho misiek ks 1

91 Inkubačný kontajner, kapacita 30 petriho misiek ks 1

92 Inokulačné slučky 1 ul, bal/1000ks bal. 2

93 Inokulačné slučky 10 ul, bal/1000ks bal. 2

94 Inzulínové striekačky 0,5 ml (100 U), s ihlou, 
bal/100ks bal. 1

95 Inzulínové striekačky 1 ml (100IU), bal/100ks bal. 1

96 IPG Strip pH 3-10, 7 cm, bal/12ks bal. 1

97 Jednokanálová pipeta elektronická 0,5-10 ul ks 1

98 Jednokanálová pipeta elektronická 20-200 ul ks 1

99 Jednokanálová pipeta s fixným objemom 10 ul ks 1

100 Jednokanálová pipeta s fixným objemom 100 ul ks 1

101 Jednokanálová pipeta s fixným objemom 1000 ul ks 1

102 Jednokanálová pipeta s fixným objemom 20 ul ks 1

103 Jednokanálová pipeta s fixným objemom 200 ul ks 1

104 Jednokanálová pipeta s fixným objemom 25 ul ks 1

105 Jednokanálová pipeta s fixným objemom 50 ul ks 1

106 Jednokanálová pipeta s fixným objemom 500 ul ks 1

107 Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 0,1
- 2,5 ul ks 1

108 Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 0,5
- 10 ul ks 1

109 Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 0,5
- 10 ul ks 1

110 Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 10 
- 100 ul ks 1

111 Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 
100 - 1000 ul ks 1

112 Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 
100 - 1000 ul ks 1

113 Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 
1000 - 10000 ul ks 1

114 Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 20 
- 200 ul ks 1

115 Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 
500 - 5000 ul ks 1

116 Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom. 2 
-20 ul ks 1

117 Kadička ETFE 500 ml, graduácia 100ml, priemer 
88mm, výška 122mm ks 2

118 Kadička nízka, plastová PP, 1000 ml ks 1

119 Kadička plastová PP, 100 ml ks 6

120 Kadička plastová PP, 250 ml ks 6

121 Kadička plastová PP, 50 ml ks 6

122 Kadička plastová PP, 500 ml ks 6

123 Kadička s výlevkou PP 2000 ml, modrá graduácia, 
priemer 148mm, výška 212mm ks 2
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124 Kadička s výlevkou PP 3000 ml, modrá graduácia, 
priemer 170mm, výška 242mm ks 2

125 Kanister HDPE, objem 20 l ks 1

126 Kanister HDPE, objem 9 l ks 1

127 Kanyly modré 22G, 0,9x25 mm, bal/50ks bal. 2

128 Karuselový 6-miestny stojan pre pipety Eppendorf ks 1

129 Kefa na pipety priemer 5 mm, dĺžka 500 mm ks 5

130 Kelímok na masť, s viečkom, 100 ml ks 20

131 Kelímok na masť, s viečkom, 30 ml ks 20

132 Kelímok na masť, s viečkom, 50 ml ks 20

133 Kelímok na masť, s viečkom, 80 ml ks 20

134 Kolónky SPE ENVI-18, 3 ml, bal/54ks bal. 1

135 Kolónky SPE ENVI-18, 6 ml, bal/30ks bal. 1

136 Kompresy 5x5 cm, bal/100ks bal. 60

137 Kompresy 7,5x7,5 cm, bal/100ks bal. 20

138 Kontajner PP, 100 ml, bal/200ks bal. 1

139 Kontajner PP, 70 ml, bal/500ks bal. 1

140 Kopisť, nerezová, dĺžka 255 mm, obojstranná, rovná ks 10

141 Krokový dávkovač ks 1

142 Krybox 133x133x50mm,biely, s vrchnákom, 
bal/12ks bal. 3

143 Krycia fólia na PCR platničky, bal/100ks bal. 1

144 Kryo krabička 135x135x45 mm ks 30

145 Kryobox 132x132x94 mm, bal/4ks bal. 2

146 Kryobox papierový, 136x136x32 mm, potiahnutý, 
biely pre skladovanie do -86°C, bal/10ks bal. 1

147 Kryobox papierový, 136x136x75 mm, biely ks 12

148 Kryobox PP 130x130x45 mm, bal/5ks bal. 1

149 Kryobox PS, 210x100x71 mm ks 10

150 Kryobox PS, 336x95x73 mm ks 10

151 Kryoskúmavka 5,0 ml, bal/20x50ks bal. 1

152 Kryoskúmavka 5,0 ml, bal/20x50ks bal. 1

153 Kryoskúmavky PP, 2,0 ml, bal/500ks bal. 1

154 Kryt pre mikrotestplatničky PS, bal/25ks bal. 1

155 Kyvety semi-mikro 1,5ml, PS, bal/100ks bal. 20

156 Kyvety semi-mikro, PMMA, bal/100ks bal. 8

157 Laboratórne ohrevné hniezdo 1000 ml ks 1

158 Laboratórne ohrevné hniezdo 250 ml ks 1

159 Laboratórne ohrevné hniezdo 500 ml ks 1

160 Lievik PP s krátkou stonkou, 120 mm ks 5

161 Lievik PP s krátkou stonkou, 150 mm ks 5

162 Lievik PP, 100 mm ks 5

163 Lupa ručná, LED žiarovka, 3x/5x zväčšenie ks 2

164 Lyžica nerezová chemická obojstranná, 250 mm ks 6

165 Lyžička chemická obojstranná 180 mm ks 6

166 Lyžička chemická obojstranná 210 mm ks 6

167 Lyžička obojstranná 150 mm, 30x22/23x17 mm ks 4

168 Lyžička obojstranná 180 mm, 40x29/23x17 mm ks 4

Strana 5 z 37 



169 Lyžička POLY,d=150 mm, 30x13x5 mm ks 2

170 Lyžička POLY,d=180 mm, 30x13x5 mm ks 4

171 Lyžička s otvoreným ústím 200/30x26 mm ks 4

172 Magnetické miešadlo bez ohrevu ks 1

173 Magnetické miešadlo PTFE guličkové priemer 12 
mm ks 5

174 Magnetické miešadlo PTFE valcové hladké Ø 
4,5x15 mm ks 5

175 Magnetické miešadlo PTFE valcové hladké Ø 6x20 
mm ks 5

176 Magnetické miešadlo PTFE valcové Ø 6x20 mm ks 5

177 Magnetické miešadlo PTFE valcové Ø 6x30 mm ks 5

178 Magnetické miešadlo PTFE valcové Ø 8x50 mm ks 5

179 Magnetické miešadlo PTFE valcové s krúžkom Ø 
6x20 mm ks 5

180 Magnetické miešadlo PTFE valcové s krúžkom Ø 
6x25 mm ks 5

181 Magnetické miešadlo s ohrevom ks 1

182 Magnetické miešadlo s ohrevom a teplotným 
senzorom Pt 1000 ks 1

183 Magnetické miešadlo s ohrevom a teplotným 
senzorom Pt 1000 a stojanom ks 1

184 Maska na tvár s filtrami L ks 2

185 Maska na tvár s filtrami M ks 2

186 Maska na tvár s ventilom a filtrom s aktívnym uhlím 
a striebrom, bal/15ks bal. 2

187 Maska na tvár silikónová s filtrami L ks 2

188 Maska na tvár silikónová s filtrami M ks 2

189 Membránové vložky Transwell-COL, steril, bal/24ks bal. 1

190 Membránový filter, CN, 50 mm, 0,8 um, bal/100 ks bal. 1

191 Mikrobanka na kryoskladovanie, bal/5x16ks bal. 1

192 Mikrolyžička so špachtľou 150mm, 9x5mm ks 5

193 Mikrolyžička so špachtľou, 200/9x5 mm ks 4

194 Mikropiestik pre 1,5 a 2,0 ml skúmavky, bal/10ks bal. 1

195 Mikropipeta sklenená 1/2/3/4/5 ul, bal/1000ks bal. 1

196 Mikropipety 10 ul, bal/1000ks bal. 1

197 Mikroskúmavka 1,3 ml s EDTA , bal/100ks bal. 10

198 Mikroskúmavka 1,3 ml s EDTA , bal/100ks bal. 10

199 Mikroskúmavka 5,0 ml, bal/200ks bal. 2

200 Mikroskúmavka PP 2,0 ml, číra, bal/500ks bal. 2

201 Mikroskúmavky 1,5 ml, skrutkovací uzáver, 
bal/100ks bal. 2

202 Mikroskúmavky 2,0 ml, skrutkovací uzáver, 
bal/100ks bal. 2

203 Mikroskúmavky PP, 1,1 ml, s obsahom Z-séra , 
bal/100ks bal. 3

204 Mikroskúmavky PP, 2 ml, bal/500ks bal. 5

205 Mikroskúmavky s bezpečnostným uzáverom, 0,5 ml,
bal/500ks bal. 5

206 Mikroskúmavky s bezpečnostným uzáverom, 1,5 ml,
bal/250ks bal. 20
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207 Mikroskúmavky s bezpečnostným uzáverom, 1,5 ml,
sterilné , bal/500ks bal. 1

208 Mikroskúmavky s bezpečnostným uzáverom, 2,0 ml,
bal/250ks bal. 30

209 Mikroskúmavky s K3EDTA pre 0,5 mL, bal/100ks bal. 1

210 Mikroskúmavky s uzáverom, 1,5 ml , bal/500ks bal. 1

211 Mikroskúmavky s uzáverom, 1,5 ml, bal/1000ks bal. 10

212 Mikroskúmavky s uzáverom, PP, 0,5 ml, bal/1000ks bal. 2

213 Miska laboratórna, PVC, 31x41 cm ks 1

214 Miska na inštrumenty, melanínová, 1000 ml ks 1

215 Miska na inštrumenty, melanínová, 1800 ml ks 1

216 Miska na inštrumenty, melanínová, 2300 ml ks 1

217 Miska na inštrumenty, melanínová, 5500 ml ks 1

218 Miska na inštrumenty, melanínová, biela 
190x150x17 mm ks 1

219 Miska na inštrumenty, melanínová, biela 
268x208x17 mm ks 1

220 Miska na inštrumenty, melanínová, biela 
428x288x17 mm ks 1

221 "Miska na nástroje so zaoblenými okrajmi, viečko s 
uchytom, nerez, 315x215x60mm" ks 1

222 Modul na vylievanie gélov, pre MiniProtean bal. 1

223 Mriežka 10x10, format 133x133 mm, bal/ks bal. 4

224 Náboba na zmrazovanie buniek ks 1

225 Nádoba 120 ml, PP, s uzáverom, steril, bal/250ks, 
priemer 63mm, výška 73mm, bal/250ks bal. 1

226 Nádoba na infekčný odpad, objem 25 litrov ks 4

227 Nádoba na infekčný odpad, objem 4L ks 10

228 Nádoba na vzorky s uzáverom, PE, 1 ml ks 1

229 Nádoba na vzorky s uzáverom, PE, 2,5 ml ks 1

230 Nádoba na vzorky s uzáverom, PE, 20 ml ks 1

231 Nádoba na vzorky s uzáverom, PE, 25 ml ks 1

232 Nádoba na vzorky s uzáverom, PE, 35 ml ks 1

233 Nádoba na vzorky s uzáverom, PE, 5 ml ks 1

234 Nádoba na vzorky s uzáverom, PE, 7 ml ks 1

235 Nádoba na vzorky s uzáverom, PE, 8 ml ks 1

236 Nádoba PC, 125 ml, s uzáverom, bal/24ks bal. 2

237 Nádoba PC, 250 ml, s uzáverom, bal/24ks bal. 2

238 Nalepovacie štítky biele 20x10 zelené (veľ.3), 
bal/100ks bal. 2

239 Nalepovacie štítky biele 20x6,žlté (veľ.2), bal/100ks bal. 2

240 Nalepovacie štítky biele 38x15 modré (veľ-4), 
bal/100ks bal. 2

241 Nástavec pipetovací Pi-pump 10 ml zelený ks 15

242 Nástavec pipetovací Pi-pump 2 ml modrý ks 12

243 Nástavec pipetovací Pi-pump 25 ml červený ks 12

244 Násypka širokohrdlá pr.100 mm PP, bal/10 ks bal. 1

245 Násypka širokohrdlá pr.120 mm PP, bal/10 ks bal. 1

246 Násypka širokohrdlá pr.60 mm PP, bal/10 ks bal. 1

247 Násypka širokohrdlá pr.80 mm PP, bal/10 ks bal. 1
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248 Nosič na fľaše drôtený, 4-miestny ks 2

249 Nosič na fľaše drôtený, 6-miestny ks 2

250 Nosič na fľaše PP, 6-miestny ks 1

251 Nožnice laboratórne, nerezové, 180 mm ks 2

252 Nožnice mikroskopické, nerezové, priame 125 mm ks 5

253 Očkovacie kľučky (hokejky - tvar L), bal/4000ks bal. 1

254 Odberová skúmavka HDPE, 76x20 mm, bal/500ks bal. 1

255 Odkvapkávač na sklo ks 1

256 Odmerka, PP, 3000 ml ks 3

257 Odpadové vrecia Biohazard 38 um, červené, 
480x580 mm, autoklavovateľné, bal/200ks bal. 1

258 Odpadové vrecko na pipetovacie špičky PP, 
300x200 mm, bal/100ks bal. 1

259 Osemkanálová pipeta elektronická 10-200 ul ks 1

260 PAP pen pre immunostaining, hrot 5 mm ks 1

261 Papier indikátorový univerzálny pH 0-12, bal/100ks bal. 24

262 Papierové utierky v rolke, bal/6ks bal. 2

263 Papierové utierky ZZ 250x230 mm, bal/4000ks bal. 2

264 Pasteurova pipeta HDPE 0,1 ml, bal/400ks bal. 4

265 Pasteurova pipeta HDPE 3,0 ml, bal/500ks bal. 2

266 PCR box na mikroskúmavky 0,2 ml, bal/5ks bal. 2

267 PCR mikroskúmavky 0,2 ml, PP, bal/1000ks bal. 2

268 PCR mikroskúmavky 0,2 ml, PP, bal/500ks bal. 8

269 PCR mikroskúmavky 0,2 ml, PP, sterilné, bal/250ks bal. 12

270 PCR mikroskúmavky 0,5 ml, PP, sterilné, bal/100ks bal. 2

271 PCR mikroskúmavky 1,5 ml, bal/250ks bal. 12

272 PCR mikroskúmavky 1,5 ml, s uzáverom safe-lock, 
bal/1000ks bal. 1

273 PCR mikroskúmavky 2,0 ml, s uzáverom safe-lock, 
bal/1000ks bal. 1

274 PCR mikroskúmavky 5,0 ml, bal/200ks bal. 1

275 Petriho miska pre adherentné tkanivové kultúry 
100/20 mm, bal/300ks bal. 1

276 Petriho miska pre adherentné tkanivové kultúry 
60/15 mm, bal/500ks bal. 1

277 Petriho misky priemer 60 mm, sterilné, bal/960ks bal. 2

278 Petriho misky priemer 90 mm, sterilné, bal/480ks bal. 10

279 pH elektróda s gelovým elektrolytom ks 1

280 Pinzeta entomologická mäkká hr.0,2mm ks 20

281 Pinzeta nerezová, priama, špicaté čeluste, dĺžka 
105 mm ks 5

282 Pinzeta nerezová, priama, špicaté čeluste, dĺžka 
115 mm ks 5

283 Pinzeta nerezová, priama, špicaté čeluste, dĺžka 
130 mm ks 5

284 Pinzeta nerezová, priama, zaguľatené čeluste, dĺžka
105 mm ks 5

285 Pinzeta nerezová, priama, zaguľatené čeluste, dĺžka
300 mm ks 5

286 Pipeta Pasteurova PE, 1 ml, 105 mm, bal/400ks bal. 1

287 Pipeta Pasteurova PE, 1 ml, 150 mm, bal/500ks bal. 2
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288 Pipeta Pasteurova sklenená, 1,5 ml, 145 mm, 
bal/100ks bal. 1

289 Pipeta Pasteurova sklenená, 1,5ml, 225 mm, 
bal/1000ks bal. 1

290 Pipetovací elektronický nástavec magenta ks 1

291 Pipetovací elektronický nástavec modrý ks 1

292 Pipetovací elektronický nástavec tmavomodrý ks 1

293 Pipetovací elektronický nástavec zelený ks 1

294 Pipetovacie špičky 0,1 - 10 ul, bal/1000ks bal. 2

295 Pipetovacie špičky 0,5 - 200 ul, bal/960ks bal. 2

296 Pipetovacie špičky 10 - 1000 ul, bal/480ks bal. 2

297 Pipetovacie špičky economy, 100-1000 ul, 
bal/1000ks bal. 2

298 Pipetovacie špičky economy, 100-5000 ul, bal/250ks bal. 2

299 Pipetovacie špičky Ep kvalita, 10 ul, bal/960ks bal. 4

300 Pipetovacie špičky Ep kvalita, 10 ul, bal/96ks bal. 2

301 Pipetovacie špičky Ep kvalita, 1000 ul, bal/96ks bal. 6

302 Pipetovacie špičky Ep kvalita, 1000 ul, bal/96ks bal. 2

303 Pipetovacie špičky Ep kvalita, 1250 ul, bal/96ks bal. 2

304 Pipetovacie špičky Ep kvalita, 20 ul, bal/960ks bal. 1

305 Pipetovacie špičky Ep kvalita, 20 ul, bal/96ks bal. 2

306 Pipetovacie špičky Ep kvalita, 200 ul, bal/96ks bal. 6

307 Pipetovacie špičky Ep kvalita, 200 ul, bal/96ks bal. 2

308 Pipetovacie špičky Ep kvalita, 5 ml, bal/4x24ks bal. 2

309 Pipetovacie špičky Prot/Elec, 200 ul, bal/1000ks bal. 1

310 Pipetovacie špičky s filtrom ULR, 20 ul, sterilné, 
bal/960ks bal. 1

311 Pipetovacie špičky s filtrom, 1 ul, sterilné, bal/960ks bal. 1

312 Pipetovacie špičky s filtrom, 10 ul, sterilné, 
bal/960ks bal. 1

313 Pipetovacie špičky s filtrom, 100 ul, sterilné, 
bal/960ks bal. 1

314 Pipetovacie špičky s filtrom, 1000 ul, sterilné, 
bal/960ks bal. 1

315 Pipetovacie špičky s filtrom, 20 ul, nesterilné, 
bal/960ks bal. 1

316 Pipetovacie špičky s filtrom, 20 ul, sterilné, 
bal/960ks bal. 1

317 Pipetovacie špičky standard, 10 ml, bal/200ks bal. 2

318 Pipetovacie špičky standard, 10 ul, bal/1000ks bal. 2

319 Pipetovacie špičky standard, 1000 ul, bal/1000ks bal. 2

320 Pipetovacie špičky standard, 20 ul, bal/1000ks bal. 4

321 Pipetovacie špičky standard, 20 ul, bal/1000ks bal. 2

322 Pipetovacie špičky standard, 200 ul, bal/1000ks bal. 4

323 Pipetovacie špičky standard, 300 ul, bal/1000ks bal. 4

324 Pipetovacie špičky standard, 5 ml, bal/500ks bal. 4

325 Pipetovacie špičky univerzálne dlhé, 1250 ul, 
bal/384ks bal. 4

326 Pipetovacie špičky univerzálne s filtrom, 10 ul, 
bal/480ks bal. 4
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327 Pipetovacie špičky univerzálne s filtrom, 1000 ul, 
bal/500ks bal. 4

328 Pipetovacie špičky univerzálne s filtrom, 20 ul, 
bal/480ks bal. 4

329 Pipetovacie špičky univerzálne s filtrom, 200 ul, 
bal/500ks bal. 4

330 Pipetovacie špičky univerzálne, 10 ul, bal/100ks bal. 4

331 Pipetovacie špičky univerzálne, 1000 ul, bal/250ks bal. 4

332 Pipetovacie špičky univerzálne, 20 ul, bal/1000ks bal. 4

333 Pipetovacie špičky univerzálne, 200 ul, bal/500ks bal. 4

334 Pipetovacie špičky univerzálne, 200 ul, bal/500ks bal. 20

335 Pipetovacie špičky univerzálne, 250 ul, bal/500ks bal. 6

336 Pipetovacie špičky univerzálne, 300 ul, bal/500ks bal. 4

337 Pipetovacie špičky, 10 ul, s filtrom, sterilné, 
bal/1000ks bal. 6

338 Pipetovacie špičky, 10 ul, s filtrom, sterilné, 
bal/960ks bal. 1

339 Pipetovacie špičky, 10 ul, s filtrom, sterilné, 
bal/960ks bal. 1

340 Pipetovacie špičky, 1000 ul, bal/1000ks bal. 4

341 Pipetovacie špičky, 1000 ul, s filtrom, sterilné, 
bal/600ks bal. 6

342 Pipetovacie špičky, 1000 ul, sterilné, bal/960ks bal. 1

343 Pipetovacie špičky, 1250 ul, s filtrom, sterilné, 
bal/768ks bal. 2

344 Pipetovacie špičky, 1250 ul, s filtrom, sterilné, 
bal/768ks bal. 1

345 Pipetovacie špičky, 20 ul, bal/2000ks bal. 2

346 Pipetovacie špičky, 20 ul, s filtrom, sterilné, 
bal/960ks bal. 1

347 Pipetovacie špičky, 20 ul, sterilné, bal/960ks bal. 1

348 Pipetovacie špičky, 200 ul, bal/1000ks bal. 4

349 Pipetovacie špičky, 200 ul, s filtrom, sterilné, 
bal/960ks bal. 6

350 Pipetovacie špičky, 200 ul, sterilné, bal/960ks bal. 2

351 Pipetovacie špičky, 300 ul, bal/1000ks bal. 4

352 Pipetovacie špičky, 300 ul, s filtrom, sterilné, 
bal/960ks bal. 1

353 Pipetovacie špičky, 300 ul, sterilné, bal/960ks bal. 1

354 Pipetovacie špičky, 5 ml, bal/200ks bal. 4

355 Pipetovacie špičky, 50 ul, bal/2000ks bal. 4

356 Pipetovacie špičky, 50 ul, sterilné, bal/960ks bal. 1

357 Pipetovacie špičky,0,5 -250 ul, bal/500ks bal. 2

358 Plastový zásobník na podložné sklíčka ks 2

359 Podložka pod pacienta, 90x60 cm ks 60

360 Podnos laboratórny PP, 420x520x120 mm ks 2

361 Popisovacia lepiaca páska, oranžová ks 2

362 Popisovacia lepiaca páska, žltá ks 2

363 Popisovač vzoriek, červený ks 20

364 Popisovač vzoriek, čierny ks 20

365 Prenosný chladiaci box, 30 l ks 1
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366 Prepravný box HDPE na 2 sklíčka ,76x26 mm ks 10

367 Prepravný box HDPE na 3 sklíčka ,84x97x6mm ks 10

368 Prepravný box PE na 1 sklíčko ,99x51x6xmm ks 10

369 Prepravný box PP s uzáverom na 5-10 sklíčok ks 10

370 Reagenčná nádoba, 30 ml, bal/6ks bal. 20

371 Rozpračovač PP, 850 ml, bal/5ks bal. 3

372 Roztierka v tvare L, PS, bal.1000ks bal. 2

373 Rukavice, latexové, veľkosť L, bal/100ks bal. 10

374 Rukavice, latexové, veľkosť L, pudrované, bal/100ks bal. 60

375 Rukavice, latexové, veľkosť M, bal/100ks bal. 20

376 Rukavice, latexové, veľkosť M, pudrované, 
bal/100ks bal. 100

377 Rukavice, latexové, veľkosť S, bal/100ks bal. 20

378 Rukavice, latexové, veľkosť S, pudrované bal/100ks bal. 100

379 Rukavice, nitrilové, veľkosť L, bal/100ks bal. 4

380 Rukavice, nitrilové, veľkosť M, bal/100ks bal. 2

381 Rukavice, nitrilové, veľkosť S, bal/100ks bal. 2

382 Rukavice, vinylové, veľkosť S, bal/100ks bal. 10

383 Sáčky do inkubačných kontajnerov, bal/20ks bal. 5

384 Sáčky do inkubačných kontajnerov, bal/20ks bal. 6

385 Sáčky PE, uzatvárateľné, 100x150 mm, bal/100ks bal. 1

386 Sáčky PE, uzatvárateľné, 120x170 mm, bal/100ks bal. 1

387 Sáčky PE, uzatvárateľné, 150x220 mm, bal/100ks bal. 1

388 Sáčky PE, uzatvárateľné, 200x300 mm, bal/100ks bal. 1

389 Sáčky PE, uzatvárateľné, 40x60 mm, bal/100ks bal. 1

390 Sáčky PE, uzatvárateľné, 80x120 mm, bal/100ks bal. 1

391 Serologické pipety objem 10 ml, PS, strerilné, 
bal/200ks bal. 2

392 Serologické pipety objem 25 ml, PS, strerilné, 
bal/200ks bal. 1

393 Sieťka na kahan s keramickou výplňou 160x160 mm ks 5

394 Skalpel bruškatý 150 mm ks 5

395 Skladovací box na vialky, 130x130x45 mm, modrý ks 1

396 Skladovací box na vialky, 130x130x45 mm, 
oranžový ks 1

397 Skladovací box na vialky, 130x130x45 mm, zelený ks 1

398 Skladovací box na vialky, 130x130x45 mm, žltý ks 1

399 Skúmavka kónické 15 ml, sterilné so stojanom, 
bal/50ks v PS stojane bal. 5

400 Skúmavka na dializáciu vzorky 10 ml, bal/10ks bal. 1

401 Skúmavka na dializáciu vzorky 20 ml, bal/10ks bal. 1

402 Skúmavka plastová, PC, GD, 12 ml, bal/100ks bal. 20

403 Skúmavka PP, 3,5 ml, bal/2000ks bal. 8

404 Skúmavka PP, 5 ml, bal/1000ks bal. 1

405 Skúmavka PS, 12 ml, guľaté dno, 16*100mm, 
bal./1000 ks bal. 4

406 Skúmavka PS, 9 ml, bal/2000ks bal. 5

407 Skúmavka s gélom 10 ml, bal/50ks bal. 10

408 Skúmavka s gélom 5 ml, bal/100ks bal. 10
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409 Skúmavka s K3EDTA 1 ml, bal/100ks bal. 8

410 Skúmavka, 5 ml, ventilovaný nasúvací uzáver, 
sterilne balená, bal./1000 ks bal. 1

411 Skúmavky centrifugačné plastové, PP, konické, 50 
ml, s uzáverom, bal/500ks bal. 1

412 Skúmavky centrifugačné PP, 15 ml, steril, bal/750ks bal. 1

413 Skúmavky NMR 5mm 178 x Ø4.97+/-0.013 mm, do 
500 MHz ks 4

414 Skúmavky plastové PS, 5 m, bal/1000ks bal. 1

415 Skúmavky plastové, PP, 13 ml, s uzáverom, 
bal/500ks bal. 1

416 Skúmavky plastové, PP, konické, 10ml , bal/500ks bal. 2

417 Skúmavky plastové, PP, konické, 50 ml, s 
uzáverom, bal/100ks bal. 15

418 Skúmavky plastové, PP, konické, 50 ml, s 
uzáverom, bal/300ks bal. 2

419 Skúmavky plastové, PP, konické, 50 ml, s 
uzáverom, bal/500ks bal. 1

420 Skúmavky plastové, PP, konické, 50 ml, s 
uzáverom, sterilné, bal/100ks bal. 10

421 Skúmavky plastové, PP, konické, 50 ml, s 
uzáverom, sterilné, bal/100ks bal. 2

422 Skúmavky plastové, PP, konické, objem 2ml, 
bal/500ks bal. 4

423 Skúmavky plastové, PS, konické, 15 ml, s 
uzáverom, bal/100ks bal. 2

424 Skúmavky PP, 4,4 ml, s obsahom Z-séra , bal/100ks bal. 2

425 Skúmavky PS, 5 ml, bal/1000ks bal. 1

426 Spodné sklá pre elektroforézu bal/5ks bal. 2

427 Spojka PP priama pre hadičky Ø 6-10 mm, bal/20ks bal. 24

428 Stojan lineárny pre jedno a viackanálové pipety ks 1

429 Stojan na 1,5 ml vialky ks 1

430 Stojan na 50 ml skúmavky, 4x2 ks 2

431 Stojan na 50 ml skúmavky, 6x2 ks 2

432 Stojan na lieviky dvojmiestny PP ks 2

433 Stojan na lieviky dvojmiestny PP ks 1

434 Stojan na mikroskúmavky PP, 80 miestny, bal/5ks bal. 1

435 Stojan na mikroskúmavky PP, pre 50 ml skúmavky ks 4

436 Stojan na mikroskúmavky s objemom 1,5/2,0 ml, 
PP, autoklávovateľný, kapacita 80 ks, rozmer 225x67x28
mm, alfanumerické značenie pozícií, oranžová farba

ks 5

437 stojan na parafilm, rozmer 119x175x168mm ks 2

438 Stojan na skúmavku PP pre skúmavky s priemerom 
20 mm ks 11

439 Stojan na skúmavky PP, autoklávovateľný ks 13

440 Stojan na skúmavky roznych rozmerov, bal/4ks bal. 1

441 Stojan PP na 50 kryoskúmaviek, bal/4ks bal. 2

442 Stojan PP pre skúmavky s priemerom 18 mm ks 4

443 Stojan pre jedno a viackanálové pipety ks 1

444 Stojan pre skúmavky, PP ks 4

445 Stojan PS pre skúmavky s priem. 14,5 mm ks 10

446 Stojan PS pre skúmavky s priem. 8,5 mm ks 10
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447 Stríčka LDPE, objem 250 ml značená "Destilovaná 
voda" ks 5

448 Stríčka PE-LD, objem 250 ml ks 24

449 Stríčka PE-LD, objem 500 ml ks 11

450 Striekačka 5 ml, HPLC certifikovaná, Luer-Slip, 
bal/100ks bal. 10

451 Striekačka injekčná 10 ml, Luer-Slip, bal/100ks bal. 10

452 Striekačka injekčná 2 ml, Luer-Slip, bal/100ks bal. 5

453 Striekačka injekčná 20 ml, Luer-Slip, bal/80ks bal. 5

454 Striekačka injekčná 5 ml, Luer-Slip, bal/100ks bal. 10

455 Striekačka injekčná 50 ml, Luer-Slip, bal/30ks bal. 5

456 Striekačkový filter Ø 13 mm, 0,2 µm, PE, bal/500ks bal. 5

457 Striekačkový filter Ø 13 mm, 0,5 µm, PE, bal/500ks bal. 5

458 Striekačkový filter Ø 17 mm, 0,2 µm, PTFE, 
bal/100ks bal. 5

459 Striekačkový filter Ø 17 mm, 0,2 µm, regenerovaná 
celulóza, bal/100ks bal. 5

460 Striekačkový filter Ø 17 mm, 0,45 µm, PTFE, 
bal/100ks bal. 5

461 Striekačkový filter Ø 25 mm, 0,2 µm, Nilon, bal/50ks bal. 5

462 Striekačkový filter Ø 25 mm, 0,2 µm, PVDF, 
bal/100ks bal. 3

463 Striekačkový filter Ø 25 mm, 0,2 µm, regenerovaná 
celulóza, bal/100ks bal. 5

464 Striekačkový filter Ø 25 mm, 0,22 µm, PES, 
bal/100ks bal. 3

465 Striekačkový filter Ø 25 mm, 0,45 µm, PVDF, 
bal/100ks bal. 2

466 Striekačkový filter Ø 25 mm, 0,45 µm, regenerovaná
celulóza, bal/100ks bal. 5

467 Striekačkový filter Ø 28 mm, 0,22 µm, PES, 
hydrofilný, bal/50ks bal. 5

468 Svorka POM na NZ 14, žltá ks 3

469 Svorka POM na NZ 29, červená ks 3

470 Systém na farbenie podložných sklíčkok StainTray ks 1

471 Špachtľa s mikrolyžičkou nerezová, dĺžka 180mm ks 4

472 Špeciálna zakrývacia fólia 38 m x 10 cm ks 4

473 Špeciálna zakrývacia fólia 75 m x 10 cm ks 2

474 Špičky PP pre opakovacie dávkovacie zariadenia, 
objem 12,5 ml, steril, bal/100ks bal. 1

475 Špičky transparentné objem 1000-5000 ul, balenie 
300ks bal. 4

476 Študenská jednokanálová pipeta s nastaviteľným 
objemom 0,5 - 10 ul ks 2

477 Študenská jednokanálová pipeta s nastaviteľným 
objemom 1 - 10 ml ks 2

478 Študenská jednokanálová pipeta s nastaviteľným 
objemom 10 - 100 ul ks 2

479 Študenská jednokanálová pipeta s nastaviteľným 
objemom 100 - 1000 ul ks 2

480 Študenská jednokanálová pipeta s nastaviteľným 
objemom 2 - 20 ul ks 2

481 Študenská jednokanálová pipeta s nastaviteľným 
objemom 20 - 200 ul ks 2
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482 Študenská jednokanálová pipeta s nastaviteľným 
objemom 500 - 5000 ul ks 2

483 Tampón Amies - plastová tyčinka/FL, bal/100ks bal. 1

484 Tampón bavlnený, sterilný, v skúmavke bez média, 
bal/1000ks bal. 2

485 Tampón bavlnený, sterilný, v skúmavke s mediom, 
bal/100ks bal. 5

486 TC-platňa 24 janková, sterilné s vrhcným krytom, 
bal/100ks bal. 5

487 TC-platňa 24 janková, sterilné s vrhcným krytom, 
bal/50ks bal. 5

488 Tekuté antibakteriálne mydlo 1000 ml, bal/6ks bal. 2

489 Tipbox na špičky 200 ul ks 10

490 Tkanivové kultivačné fľaše 150 cm2, uzáver s 
ventilom, bal/36ks bal. 1

491 Tlačka podľa Hoffmann 30 mm ks 5

492 TLC platna hliníková, silika gel 60 potiahnutý 
fluorescenčným indikátorom F254, bal/25ks bal. 10

493 TLC platna sklenená, silika gel 60 potiahnutý 
fluorescenčným indikátorom F254, bal/25ks bal. 10

494 Transfer pipety objem 6 ml, bal/840ks bal. 2

495 Transportný bezpečnostný box 380x160x196 mm ks 3

496 USG diagnostický gel, bal/500g bal. 5

497 UV kyvety semi-mikro, bal/100ks bal. 2

498 UV kyvety semi-mikro, bal/100ks bal. 10

499 Uzáver k bandaske 2 L ks 2

500 Uzáver k bandaske 5 L ks 4

501 Uzáver k vialke ND8, skrutkovací, bal/100ks bal. 2

502 Uzáver k vialke ND9, skrutkovací, s otvorom, 
bal/100ks bal. 15

503 Uzáver k vialke ND9, skrutkovací, transparentný, s 
otvorom, bal/100ks bal. 1

504 Uzáver LDPE, tmavohnedý ks 120

505 Uzáver s pipetkou na liekovku objem 20 ml, čierný, 
bez poistného krúzku ks 5

506 Uzáver šrubovací pre 2 ml skúmavky, bal/1000ks bal. 2

507 Uzáver zatlačovací na vialky, veľkosť ND22, PE, 
bal/100ks bal. 2

508 Vanička 15 x 10 cm pre elektroforézu ks 5

509 Vata buničitá tampóny 40x50 mm, bal/2x500ks bal. 220

510 Vata buničitá v rezoch 20x30 cm, bal/500g bal. 100

511 Vata buničitá vinutá, bal/1kg bal. 30

512 Vialka sklenená 1,5 ml, hnedá vrátane uzáveru, 
bal/100ks bal. 4

513 Vialka sklenená 1,5 ml, ND8, číra, bal/100ks bal. 1

514 Vialka sklenená 1,5 ml, ND9, číra, bal/100ks bal. 15

515 Vialka sklenená 1,5 ml, ND9, hnedá, bal/100ks bal. 1

516 Vialka sklenená 15 ml, číra, bal/100ks bal. 1

517 Vialka sklenená 5,0 ml, číra, bal/100ks bal. 4

518 Vnútorný delič 8x8 pre kryobox 136x136 mm ks 10

519 Vnútorný delič 9x9 pre kryobox 136x136 mm ks 10
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520 Vodivostná cela s teplotným čidlom ks 10

521 Vodná výveva ks 12

522 Vortex ks 4

523 Vypúšťací kohút PP pre kanister 9 a 20 l ks 2

524 Vyťahovač mgnetických miešadielok PTFE 8x150 
mm ks 2

525 Vyťahovač mgnetických miešadielok PTFE 8x350 
mm ks 2

526 Výterovka v skúmavke s Amies transportnou pôdov,
bal/100ks bal. 2

527 Zásobník PP na reagencie pre multikanálové pipety 
60 ml, bal/100ks bal. 5

528 Zásobník PP na reagencie pre multikanálové pipety 
60 ml, bal/10ks bal. 5

529 Zásobník PP na reagencie pre multikanálové pipety 
60 ml, bal/200ks bal. 5

530 Zásobník PP na špičky 1000µl s mriežkou ks 10

531 Zátka gumová Ø 10,5x14,5x20 mm, bal/1kg bal. 1

532 Zátka gumová Ø 16,5x12,5x20 mm, bal/1kg bal. 1

533 Zátka gumová Ø 27x21x30 mm, bal/1kg bal. 2

534 Zátka gumová Ø 29x23x30 mm, bal/1kg bal. 1

535 Zátka gumová Ø 29x35x30 mm, bal/1kg bal. 1

536 Zátka korková 12x15x22 mm ks 10

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1 24-jamková platnička, čierna, bal/4ks 24-jamková platnička, PS, čierna, pre adherentné bunky, rastová 
plocha 1,9 cm2, balenie 4 ks

2 8-jamkové stripy pre ELISA testy, bal/100ks 8-jamkové stripy pre ELISA testy, s plochým dnom so strednou 
silou väzieb s objemom 350 ul na jamku, balenie 100 ks

3 8-skúmavkový PCR strip, 0,2 ml, bal/120ks
8-skúmavkový PCR strip, objem 0,2 ml, bez uzáveru, nízky profil, 
číre, kompatibilné s termocyklérmi a RT PCR Bio-Rad, balenie 120
ks

4 8-skúmavkový PCR strip, 0,2 ml, bal/125ks
8-skúmavkový PCR strip, objem 0,2 ml, bez uzáveru, vysoký profil,
číre, kompatibilné s termocyklérmi a RT PCR Bio-Rad, balenie 125
ks

5 8-skúmavkový PCR strip, 0,2 ml, biele, bal/120ks
8-skúmavkový PCR strip, objem 0,2 ml, bez uzáveru, nízky profil, 
biele, kompatibilné s termocyklérmi a RT PCR Bio-Rad, balenie 
120 ks

6 8-vrchnákový PCR strip, pre 0,2 ml PCR 
mikroskúmavky, ultračíre, bal/120ks

8-vrchnákový PCR strip, plochý, objem 0,2 ml PCR 
mikroskúmavky a platne, opticky ultračíre, kompatibilné s 
termocyklérmi a RT PCR Bio-Rad, balenie 120 ks

7 8-vrchnákový strip, pre 0,2 ml PCR mikroskúmavky, 
číre, bal/130ks

8-vrchnákový strip, vypuklý, objem 0,2 ml PCR mikroskúmavky a 
platne, opticky číre, kompatibilné s termocyklérmi a RT PCR 
Bio-Rad, balenie 130 ks

8 96 jamkové platničky, F dno, transparentné, bal./50ks 96 jamkové platničky, PS, sterilné, dno v tvare F, objem 350 ul, 
transparentné, balenie 50 ks

9 96 jamkové platničky, F dno, transparentné, bal/50ks 96 jamkové platničky, PS, sterilné, dno v tvare F, objem 350 ul, 
transparentné, cellGrade, balenie 50 ks

10 96 jamkové platničky, F dno, transparentné, sterilné, 
bal/100ks

PS, sterilné, individ. balené, dno v tvare F, objem 340 ul, 
transparent., pre bunkové kultúry, nedetekovateľn.Dnaza, Rnaza a
humánna DNA, nepyrogénne, necytotoxické, alfanumericky 
značené. jamky

11 96 jamkové platničky, U dno, transparentné, bal/50ks 96 jamkové platničky, PS, sterilné, dno v tvare U, objem 330 ul, 
transparentné, balenie 50 ks

12 96 jamkové platničky, U dno, transparentné, 
cellGrade, bal/50 ks

96 jamkové platničky, PS, sterilné, dno v tvare U, objem 330 ul, 
transparentné, cellGrade, balenie 50 ks
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13 96 jamkové reakčná platničky, bal./10ks
96 jamkové reakčná platničky, kompatibilné s genetic Analyzer 
3500, 3750, 6100, 7000..., oticky priehľadné, objem 96x0,2 ml, 
balenie 10 ks

14 96-jamkové PCR platničky, bal/50ks 96-jamkové PCR platničky, tenkostenné, kónické jamky s objemom
0,2 ml, transparentné, balenie 50 ks

15 Balónik pipetovací Normal Balónik pipetovací normal, pre pipety s objemom max. 80 ml

16 Balónik pipetovací Univerzal Balónik pipetovací Univerzal, pre pipety s objemom max. 100 ml

17 Bandaska HDPE 2 l Bandaska HDPE, objem 2 l, natural, bez uzáveru

18 Bandaska HDPE 5 l Bandaska HDPE, objem 5 l, natural, bez uzáveru

19 Box na skladovanie 25 x 5 ml mikroskúmaviek, 
bal/4ks

Box na skladovanie PP, pre 25 x 5 ml mikroskúmaviek, možnosť 
skladovania do -86°C, alfanumerické označenie každého miesta, 
autoklávovateľné, priehľadné veko, balenie 4 ks

20 Box na skladovanie podložných skiel
Box na skladovanie podložných skiel, materiál potiahnutá 
drevotrieska, kapacita 2x50 ks podložných skiel rozmeru 72x26 
mm

21 Box na skladovanie podložných skiel Box na skladovanie podložných skiel, materiál plast, kapacita 2x50
ks podložných skiel rozmeru 72x26 mm, vo veku popisná plocha

22 Box na sklíčka, kapacita 25 ks, korkové dno, 
141x88x35mm, červený"

"Box na sklíčka, kapacita 25 ks, korkové dno, 141x88x35mm, 
červený"

23 Box na sklíčka, kapacita 25 ks, korkové dno, 
141x88x35mm, modrý"

"Box na sklíčka, kapacita 25 ks, korkové dno, 141x88x35mm, 
modrý"

24 Box na sklíčka, kapacita 25 ks, korkové dno, 
141x88x35mm, zelený"

Box na sklíčka, kapacita 25 ks, korkové dno, 141x88x35mm, 
zelený"

25 Box PP na mikroskúmavky, 100 miestny, bal/5ks Box PP na mikroskúmavky 1,5/2,0 ml, 100 miestny, priehľadný, 
farebný mix, balenie 5 ks

26 Box pre podložné sklíčka kapacita 50 ks Box pre podložné sklíčka 76x26 mm, kapacita 50 ks, popisná ploch
na veku

27 Centrifugačná skúmavka 38,5 ml, 25x89 mm, 
bal/50ks

Centrifugačná skúmavka 38,5 ml, priemer 25, výška 89 mm, 
tenkostenná, vysoko priehľadná, balenie 50 ks

28 Centrifugačné skúmavky 15 ml, 15500xg, konické, 
800 ks Centrifugačné skúmavky 5 ml, 15500xg, konické, balenie 500 ks

29 Centrifugačné skúmavky 50 ml, 15500xg, konické, 
bal/360ks Centrifugačné skúmavky 50 ml, 15500xg, konické, balenie 500 ks

30 Centrifugačné skúmavky Oak-Ridge, PC, 10 ml, 
16,1x81,70 mm, bal/10ks

Centrifugačné skúmavky Oak-Ridge, PC, 10 ml, priemer 16,1 mm, 
výška 81,70 mm, balenie 10 ks

31 Dávkovač na tekuté mydlo s lakťovou pákou Dávkovač na tekuté mydlo s lakťovou pákou, pre mydlo v 1000 ml 
balení, rozmer 29,1x11,2x11,4 cm

32 Dávkovač s nastaviteľným objemom 1-10 ml, bez 
recirkulačného ventilu

Dávkovač s presne nastaviteľným objemom 1-10 ml, bez 
recirkulačného ventilu, autoklávovateľná, možnosť kalibrácie, 
teleskopická trubica.

33 Dávkovač s nastaviteľným objemom 1-10 ml, s 
recirkulačným ventilom

Dávkovač s presne nastaviteľným objemom 1-10 ml, s 
recirkulačným ventilom, autoklávovateľná, možnosť kalibrácie, 
teleskopická trubica.

34 Digitálne stopky Digitálne stopky, možnosť nastaviť odpočet času až 99 hodín, klip 
na zadnej strane pre uchytenie na odev

35 Dóza na mikroskla s dvomi viečkami, PMP, 74 x 95 x 
63 mml Dóza na mikroskla s dvomi viečkami, PMP, 74 x 95 x 63 mml

36 Držiak na lieviky s priemerom 40-180 mm, s vložkou Držiak na lieviky s priemerom 40-180 mm, s vložkou

37 Držiak na lieviky s priemerom 40-180 mm, s vložkou Držiak na lieviky s priemerom 40-180 mm, s vložkou

38 Entom.škatuľa 
15x15x5cm-polystyrén,sklo-bielaslonová kosť Entom.škatuľa 15x15x5cm-polystyrén,sklo-bielaslonová kosť

39 Entom.škatuľa 
23x15x5cm-polystyrén,sklo-bielaslonová kosť Entom.škatuľa 23x15x5cm-polystyrén,sklo-bielaslonová kosť

40 Entomologické špendlíky veľ.0 čierne, bal/100ks Entomologické špendlíky veľ.0 čierne, bal/100ks

41 Entomologické špendlíky veľ.1 čierne, bal/100ks Entomologické špendlíky veľ.1 čierne, bal/100ks

42 Entomologické špendlíky veľ.2 čierne, bal/100ks Entomologické špendlíky veľ.2 čierne, bal/100ks
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43 Entomologické špendlíky veľ.3 čierne, bal/100ks Entomologické špendlíky veľ.3 čierne, bal/100ks

44 Extrakčné patróny 25x100 mm, celulóza, bal/25ks Extrakčné patróny s guľatým dnom 25x100mm, celulóza, balenie 
25 ks

45 Filter pre automatické pipety pre objem 5000 ul, 
bal/25ks

Filter pre automatické pipety pre objem 5000ul, vhodný pre pipety 
Transferpette, balenie 25 ks

46 Filtračná kazeta pre tvárovú masku, bal/2ks Filtračná kazeta pre tvárovú masku, bajonetové uchytenie, 
odolnosť proti organickým výparom a formaldehyde, balenie 2 ks

47 Filtračné archy 500 x 500 mm, 80 g, bal/12,5kg Filtračné archy pre kvalitatívnu filtráciu, 500 x 500 mm, 80 g, 
balenie 12,5 kg

48 Filtračný papier 80 g/m2, pr. 150 mm, bal/100ks Filtračný papier, hustota 80 g/m2, pre rýchlu filtráciu, pr. 150 mm, 
pre kvalitatívne analýzy, balenie 100 ks

49 Filtračný papier 84 g/m2, pr. 150 mm, skladaný, 
bal/100ks

Filtračný papier, hustota 84 g/m2, pr. 150 mm, skladaný pre 
kvalitatívne analýzy, balenie 100 ks

50 Filtračný papier 84 g/m2, pr. 240 mm, bal/100ks Filtračný papier, hustota 84 g/m2, pr. 240 mm, pre kvalitatívne 
analýzy, balenie 100 ks

51 Filtračný papier 85 g/m2, pr. 150 mm, bal/100ks Filtračný papier, hustota 85 g/m2, pr. 150 mm, pre kvalitatívne 
analýzy, balenie 100 ks

52 Filtračný papier kruhové výseky, Ø 110 mm, 
bal/100ks

Filtračný papier pre kvalitatívnu filtráciu, kruhové výseky, Ø 110 
mm, hustota 87 g/m2, rýchlosť filtrácie 57 ml/min, materál celulóza,
balenie 100 ks

53 Filtračný papier kruhové výseky, Ø 150 mm, 
bal/100ks

Filtračný papier KA1 pre kvalitatívnu filtráciu, kruhové výseky, Ø 
150 mm, hustota 80 g/m2, balenie 100 ks

54 Filtračný papier kruhové výseky, Ø 200 mm, 
bal/100ks

Filtračný papierKA1 pre kvalitatívnu filtráciu, kruhové výseky, Ø 
200 mm, hustota 80 g/m2, balenie 100 ks

55 Filtračný papier kruhové výseky, Ø 70 mm, bal/100ks Filtračný papier pre kvalitatívnu filtráciu, kruhové výseky, Ø 70 mm,
hustota 84 g/m2, filtračný čas 20 sek., balenie 100 ks

56 Fľaša guľatá PP, 100 ml, GL32 Fľaša guľatá PP, širokohrdlá, s graduáciou, s uzáverom, objem 
100 ml, GL32

57 Fľaša HDPE s kohútom, 10 l Fľaša HDPE s výpustným kohútom, objem 10 l, priemer 210mm 
výška 430mm

58 Fľaša HDPE s kohútom, 5 l Fľaša HDPE s výpustným kohútom, objem 5 l

59 Fľaša LDPE, širokohrdlá, 500 ml, bal/10ks Fľaša LDPE, širokohrdlá, GL50, transparentná, s uzáverom, objem
500 ml, priemer balenie 10 ks

60 Fľaša LDPE, tmavohnedá, 100 ml Fľaša LDPE, tmavohnedá, objem 100 ml, pre vzorky citlivé na 
svetlo, širokohrdlá, priemer hrdla 32 mm, výška 93,5 mm

61 Fľaša pre adherentné tkanivové kultúry T-25, 
bal/300ks

Plastová nádobka (fľaša) na kultiváciu buniek s povrchom 25 cm2, 
pracovný objem 7 ml, uzáver s filtrom 0,2 um, balenie 300 ks

62 Fľaša pre adherentné tkanivové kultúry T-75, 
bal/100ks

Plastová nádobka (fľaša) na kultiváciu buniek s povrchom 75 cm2, 
pracovný objem 21 ml, uzáver s filtrom 0,2 um, balenie 100 ks

63 Fľaša s rozprašovačom PP, 400 ml Fľaša s rozprašovačom PP, 400 ml

64 Fľaše s okrajom pre zatlačovacie viečko, 25 ml, 
bal/100ks

Fľaše s okrajom pre zatlačovacie viečko, objem 25 ml, rozmer 
65x26 mm, balenie 100ks

65 Fólia plastová, 300 mm, hrúbka 0,10 mm, PE, 
bal/25m

Fólia plastová, rukáv šírka 300 mm, hrúbka 0,10 mm, PE, balenie 
25 m

66 GasPak suché anaeróbne pásky indikátora, 
bal/100ks GasPak suché anaeróbne pásky indikátora, balenie 100 ks

67 Gáza v rolke 90 cm x 10 m,17 nití/cm2 Gáza v rolke 90 cm x 10 m,17 nití/cm2

68 Hadica červená z pryže, priemer 8/12 mm, bal/1m Hadica červená z pryže, priemer 8/12 mm, bal/1m

69 Hadica silikonová, priemer 7/10 mm Hadica silikonová, priemer 7/10 mm, autoklavovateľná do 121°C, 
transparentná

70 Hliniková fólia, hrúbka 0,030 mm, šírka 500 mm, 
bal/100m

Hliniková fólia, rolka, dĺžka 100 m, hrúbka 0,030 mm, šírka 500 
mm, balenie 100 metrov

71 Hliniková fólia, hrúbka 0,050 mm, šírka 500 mm, 
bal/200m

Hliniková fólia, rolka, dĺžka 200 m, hrúbka 0,050 mm, šírka 500 
mm, balenie 200 metrov

72 Homogenizačné vrecká, 105x150 mm, bal/2000ks Homogenizačné vrecká, 105x150 mm, objem 5-80 ml, bez filtra, 
balenie 2000 ks
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73 HPTLC platna hliníková, silika gel 60 potiahnutý 
fluorescenčným indikátorom F254, bal/25ks

HPTLC platna hliníková, silika gel 60 potiahnutý fluorescenčným 
indikátorom F254, veľkosť 20x20 cm pre tenkovrstvú 
chromatografiu, balenie 25 ks

74 Hygienické rúška s gumičkou, bal/50ks
Hygienické rúška s gumičkou, mäkké, ploché, kože príjemná 
gumička, baktriálna filtračná účinnosť 99%, EN14683, biele, 
balenie 50ks

75 Chladiaci box pre PCR skúmavky, bal/2ks Chladiaci box pre PCR skúmavky, 0,2 ml, resp. 8/12 stripy, box 
udrží vzorky pri 4°C približne 3 hodiny, balenie 2 ks

76 Chňapka gumová,190x100 mm Chňapka gumová odolná od -55 do +260°C, rozmer 190x100 mm

77 Ihla preparačná, celokovová, rovná 140 mm Ihla preparačná, celokovová, rovná 140 mm

78 ImmunoPen ImmunoPen pre vytvorenie hydrofóbnej bariéry okolo vzorky

79 Indikačná páska 50 m Indikačná páska sterilizácie, šírka 19 mm, dĺžka 50 m, adhezívna

80 Indikátorové papieriky pH 5,2-6,8 PEHANON, 
bal/200ks Indikátorové papieriky pH 5,2-6,8 PEHANON, balenie 200 ks

81 Indikátorové papieriky pH 6,0-8,1 PEHANON, 
bal/200ks Indikátorové papieriky pH 6,0-8,1 PEHANON, balenie 200 ks

82 Infúzna súprava Infúzna súprava

83 Injekčné ihly, 0,4x20 mm, šedé, bal/100ks Injekčné ihly, 0,4x20 mm, šedé, sterilné, jednotlivo balené, balenie 
100 ks

84 Injekčné ihly, 0,5x25 mm, oranžové, bal/100ks Injekčné ihly, 0,5x25 mm, oranžové, sterilné, jednotlivo balené, 
balenie 100 ks

85 Injekčné ihly, 0,6x25 mm, modré, bal/100ks Injekčné ihly, 0,6x25 mm, modré, sterilné, jednotlivo balené, 
balenie 100 ks

86 Injekčné ihly, 0,7x30 mm, čierne, bal/100ks Injekčné ihly, 0,7x30 mm, čierne, sterilné, jednotlivo balené, 
balenie 100 ks

87 Injekčné ihly, 0,8x40 mm, zelené, bal/100ks Injekčné ihly, 0,8x40 mm, zelené, sterilné, jednotlivo balené, 
balenie 100 ks

88 Injekčné ihly, 0,9x40 mm, žlté, bal/100ks Injekčné ihly, 0,9x40 mm, žlté, sterilné, jednotlivo balené, balenie 
100 ks

89 Injekčné ihly, 1,2x40 mm, ružové, bal/100ks Injekčné ihly, 1,2x40 mm, ružové, sterilné, jednotlivo balené, 
balenie 100 ks

90 Inkubačný kontajner, kapacita 15 petriho misiek

viacúčel. systémy schopné podporiť primárnu izoláciu a kultiváciu 
anaeróbnych, mikroaerofilných alebo kapnofilných baktérií 
pomocou vreciek na výrobu plynu vo vnútri viacnásobných 
inkubátor. nádob.

91 Inkubačný kontajner, kapacita 30 petriho misiek

viacúčel. systémy schopné podporiť primárnu izoláciu a kultiváciu 
anaeróbnych, mikroaerofilných alebo kapnofilných baktérií 
pomocou vreciek na výrobu plynu vo vnútri viacnásob. 
inkubátorových nádob.

92 Inokulačné slučky 1 ul, bal/1000ks Inokulačný slučky 1ul, sterilizované, farba natural, 50 balíkov po 20
ks, balenie 1000 ks

93 Inokulačné slučky 10 ul, bal/1000ks Inokulačný slučky 10 ul, sterilizované, farba natural, 50 balíkov po 
20 ks, balenie 1000 ks

94 Inzulínové striekačky 0,5 ml (100 U), s ihlou, 
bal/100ks

Inzulínové striekačky 0,5 ml (100 U), s integrovanou ihlou 29G 
(0,33x12,7 mm), bal/100ks

95 Inzulínové striekačky 1 ml (100IU), bal/100ks Inzulínové striekačky 1 ml (100IU), bez ihly, sterilné, jednotlivo 
balené, graduované, bal./100ks

96 IPG Strip pH 3-10, 7 cm, bal/12ks
IPG ReadyStrip Strip, pH 3-10, 7 cm stripy s imobilizovaným pH 
gradientom v rozsahu 3 - 10 pH pre separáciu na prvom rozmere 
Protean systémov, balenie 12 ks

97 Jednokanálová pipeta elektronická 0,5-10 ul
Jednokanálová pipeta elektronická s nastaviteľným objemom 0,5 - 
10 ul, presnosť minimálne +/- 1%, s možnosťou kalibrácie, 
možnosť nastavenie rýchlosti nasávania a vypúšťania

98 Jednokanálová pipeta elektronická 20-200 ul
Jednokanálová pipeta elektronická s nastaviteľným objemom 20 - 
200 ul, presnosť minimálne +/- 0,8%, s možnosťou kalibrácie, 
možnosť nastavenie rýchlosti nasávania a vypúšťania

99 Jednokanálová pipeta s fixným objemom 10 ul
Jednokanálová pipeta s fixným objemom 10 ul, presnosť 
minimálne +/- 1%, s možnosťou kalibrácie, plne autoklávovateľná 
pipeta.
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100 Jednokanálová pipeta s fixným objemom 100 ul
Jednokanálová pipeta s fixným objemom 100 ul, presnosť 
minimálne +/- 0,6%, s možnosťou kalibrácie, plne autoklávovateľná
pipeta.

101 Jednokanálová pipeta s fixným objemom 1000 ul
Jednokanálová pipeta s fixným objemom 1000 ul, presnosť 
minimálne +/- 0,6%, s možnosťou kalibrácie, plne autoklávovateľná
pipeta.

102 Jednokanálová pipeta s fixným objemom 20 ul
Jednokanálová pipeta s fixným objemom 20 ul, presnosť 
minimálne +/- 0,8%, s možnosťou kalibrácie, plne autoklávovateľná
pipeta.

103 Jednokanálová pipeta s fixným objemom 200 ul
Jednokanálová pipeta s fixným objemom 200 ul, presnosť 
minimálne +/- 0,6%, s možnosťou kalibrácie, plne autoklávovateľná
pipeta.

104 Jednokanálová pipeta s fixným objemom 25 ul
Jednokanálová pipeta s fixným objemom 25 ul, presnosť 
minimálne +/- 0,8%, s možnosťou kalibrácie, plne autoklávovateľná
pipeta.

105 Jednokanálová pipeta s fixným objemom 50 ul
Jednokanálová pipeta s fixným objemom 50 ul, presnosť 
minimálne +/- 0,8%, s možnosťou kalibrácie, plne autoklávovateľná
pipeta.

106 Jednokanálová pipeta s fixným objemom 500 ul
Jednokanálová pipeta s fixným objemom 500 ul, presnosť 
minimálne +/- 0,6%, s možnosťou kalibrácie, plne autoklávovateľná
pipeta.

107 Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 0,1
- 2,5 ul

Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 0,1 - 2,5 ul, 
presnosť minimálne +/- 1,4%, s možnosťou kalibrácie, plne 
autoklávovateľná pipeta.

108 Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 0,5
- 10 ul

Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 0,5 - 10 ul, 
presnosť minimálne +/- 1%, s možnosťou kalibrácie, plne 
autoklávovateľná pipeta.

109 Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 0,5
- 10 ul

Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 0,5 - 10 ul, 
presnosť minimálne +/- 1%, s možnosťou kalibrácie, plne 
autoklávovateľná pipeta, pipeta so vzduchovým výtlakom

110 Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 10 
- 100 ul

Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 10 - 100 ul, 
presnosť minimálne +/- 0,6%, s možnosťou kalibrácie, plne 
autoklávovateľná pipeta.

111 Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 
100 - 1000 ul

Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 100 - 1000 ul, 
presnosť minimálne +/- 0,6%, s možnosťou kalibrácie, plne 
autoklávovateľná pipeta.

112 Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 
100 - 1000 ul

Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 100 - 1000 ul, 
presnosť minimálne +/- 0,6%, s možnosťou kalibrácie, plne 
autoklávovateľná pipeta, pipeta so vzduchovým výtlakom

113 Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 
1000 - 10000 ul

Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 1000 - 10000 ul, 
presnosť minimálne +/- 0,6%, s možnosťou kalibrácie, plne 
autoklávovateľná pipeta.

114 Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 20 
- 200 ul

Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 20 - 200 ul, 
presnosť minimálne +/- 0,6%, s možnosťou kalibrácie, plne 
autoklávovateľná pipeta.

115 Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 
500 - 5000 ul

Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 500 - 5000 ul, 
presnosť minimálne +/- 0,6%, s možnosťou kalibrácie, plne 
autoklávovateľná pipeta.

116 Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom. 2 
-20 ul

Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom. 2 -20 ul, presnosť
minimálne +/- 0,8%, s možnosťou kalibrácie, plne autoklávovateľná
pipeta.

117 Kadička ETFE 500 ml, graduácia 100ml, priemer 
88mm, výška 122mm

Kadička ETFE 500 ml, graduácia 100ml, priemer 88mm, výška 
122mm

118 Kadička nízka, plastová PP, 1000 ml
Kadička plastová 1000 ml, PP, modrá graduácia tr. B, 
autoklavovateľná do 121°C a 20min, priemer 109 mm, výška 147 
mm,

119 Kadička plastová PP, 100 ml Kadička plastová 100 ml, PP, modrá graduácia, autoklavovateľná 
do 121°C a 20min, priemer 51 mm, výška 72 mm

120 Kadička plastová PP, 250 ml Kadička plastová 250 ml, PP, modrá graduácia, autoklavovateľná 
do 121°C a 20min, priemer 71 mm, výška 95 mm

121 Kadička plastová PP, 50 ml Kadička plastová 50 ml, PP, modrá graduácia, autoklavovateľná 
do 121°C a 20min, priemer 41 mm, výška 60 mm
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122 Kadička plastová PP, 500 ml Kadička plastová 500 ml, PP, modrá graduácia, autoklavovateľná 
do 121°C a 20min, priemer 87 mm, výška 119 mm

123 Kadička s výlevkou PP 2000 ml, modrá graduácia, 
priemer 148mm, výška 212mm

Kadička s výlevkou PP 2000 ml, modrá graduácia, priemer 
148mm, výška 212mm

124 Kadička s výlevkou PP 3000 ml, modrá graduácia, 
priemer 170mm, výška 242mm

Kadička s výlevkou PP, objem 3000 ml, modrá graduácia, 
stohovateľná

125 Kanister HDPE, objem 20 l Kanister HDPE, objem 20 l, s PP kohútom, priehľadný, s 
graduáciou.

126 Kanister HDPE, objem 9 l Kanister HDPE, objem 9 l, s PP kohútom, priehľadný, s 
graduáciou.

127 Kanyly modré 22G, 0,9x25 mm, bal/50ks Kanyly modré 22G, 0,9x25 mm, s injekčným portom, prietok 36 
ml/min., balenie 50 ks

128 Karuselový 6-miestny stojan pre pipety Eppendorf Karuselový 6-miestny stojan pre pipety Eppendorf

129 Kefa na pipety priemer 5 mm, dĺžka 500 mm Kefa na pipety priemer 5 mm, dĺžka 500 mm

130 Kelímok na masť, s viečkom, 100 ml Kelímok na masť, s viečkom, 100 ml

131 Kelímok na masť, s viečkom, 30 ml Kelímok na masť, s viečkom, 30 ml

132 Kelímok na masť, s viečkom, 50 ml Kelímok na masť, s viečkom, 50 ml

133 Kelímok na masť, s viečkom, 80 ml Kelímok na masť, s viečkom, 80 ml

134 Kolónky SPE ENVI-18, 3 ml, bal/54ks Kolónky SPE ENVI-18, objem 3 ml, obsah 500 mg, pórovitosť 20 
um, balenie 54 ks

135 Kolónky SPE ENVI-18, 6 ml, bal/30ks Kolónky SPE ENVI-18, objem 6 ml, obsah 500 mg, pórovitosť 20 
um, balenie 54 ks

136 Kompresy 5x5 cm, bal/100ks Kompresy 5x5 cm, balenie 8-vrstvové, nesterilné, balenie 100 ks

137 Kompresy 7,5x7,5 cm, bal/100ks Kompresy 7,5x7,5 cm, balenie 8-vrstvové, nesterilné, balenie 100 
ks

138 Kontajner PP, 100 ml, bal/200ks
Kontajner PP, s objemom 100 ml, transparentná, 62x73 mm, s 
uzáverom, s bezpečnostnou nálepkou s popisnou plochou, 
sterilné, balenie 200 ks

139 Kontajner PP, 70 ml, bal/500ks Kontajner PP, s objemom 70 ml, transparentná, 44x55 mm, s 
uzáverom, s nálepkou s popisnou plochou, balenie 500 ks

140 Kopisť, nerezová, dĺžka 255 mm, obojstranná, rovná Kopisť, nerezová, dĺžka 255 mm, obojstranná, rovná

141 Krokový dávkovač Krokový dávkovač, dávkovaný objem od 2 ul do 5 ml podľa 
použitého nástavcu, možnosť až 49 opakovaní

142 Krybox 133x133x50mm,biely, s vrchnákom, 
bal/12ks Krybox 133x133x50mm,biely, s vrchnákom, balenie 12ks

143 Krycia fólia na PCR platničky, bal/100ks
Krycia adhezívna fólia na utesnenie PCR platničiek proti 
odparovaniu vzorky, po odlepení nezanecháva stopy lepidla, 
teplotný rozsah -20 až 120 °C, balenie 100 ks

144 Kryo krabička 135x135x45 mm Kryo krabička papierová, potiahnutá, rozmer 135x135x45 mm, 
vnútorné delenie 10x10, biele

145 Kryobox 132x132x94 mm, bal/4ks
Kryobox PC, s mriežkou 9x9, očíslované pozície, možnosť 
skladovania v tekutom dusíku, odtokové otvory na dne pre rosné 
kvapaliny, 132x132x94 mm, balenie 4 ks, farba modrá

146 Kryobox papierový, 136x136x32 mm, potiahnutý, 
biely pre skladovanie do -86°C, bal/10ks

Kryobox papierový, 136x136x32 mm, potiahnutý, biely pre 
skladovanie do -86°C, balenie 10 ks

147 Kryobox papierový, 136x136x75 mm, biely Kryobox papierový, 136x136x75 mm, potiahnutý, biely pre 
skladovanie do -86°C

148 Kryobox PP 130x130x45 mm, bal/5ks Kryobox PP, s mriežkou 9x9, alfanumerické značenie, 
transparentný, 130x130x45 mm, balenie 5 ks

149 Kryobox PS, 210x100x71 mm Kryobox PP, s mriežkou 9x9, alfanumerické značenie, 
transparentný, 130x130x45 mm, balenie 5 ks

150 Kryobox PS, 336x95x73 mm Kryobox expandovaný polystyrén, pre 1,5/2,0 ml kryoskúmavky, 
kapacita 100 ks, 336x95x73 mm

151 Kryoskúmavka 5,0 ml, bal/20x50ks
PP, graduov., na skladov. vzoriek  do -190°C v plyn. fáze tekutého 
dusíka, steriliz. beta žiarením, neobsah. DNA, Dnazu, pyrogény a 
ATP, uzáver s integr. funkciou tesnenia, vnútor. závit, samostojace
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152 Kryoskúmavka 5,0 ml, bal/20x50ks

PP, graduov. na skladov. vzoriek do -190°C v plyn. fáze tekutého 
dusíka, steriliz. beta žiarením, neobsahuje DNA, Dnazu, pyrogény 
a ATP, uzáver s integr. funkciou tesnenia, vonkajší závit, 
samostojace

153 Kryoskúmavky PP, 2,0 ml, bal/500ks
Kryoskúmavky PP, objem 2,0 ml, biely uzver HDPE, skrutkovací 
uzáver (vonkajší závit), sterilné, neobsahuje pyrogénne látky/ 
endotoxíny, samostojace, balenie 500 ks

154 Kryt pre mikrotestplatničky PS, bal/25ks Kryt pre mikrotestplatničky PS, transparentné, bez obsahu DNázy, 
RNázy, DNA, nepyrogénne a bez endotoxínov, balenie 25 ks

155 Kyvety semi-mikro 1,5ml, PS, bal/100ks Kyvety semi-micro 1,5ml, materiál PS, opticky čistá dráha s 
indikáciou orientácie optickej dráhy, balenie 100 ks

156 Kyvety semi-mikro, PMMA, bal/100ks
Kyvety semi-micro, materiál PMMA, opticky čistá dráha s 
indikáciou orientácie optickej dráhy, kapacita 1,5 - 3,0 ml, balenie 
100 ks

157 Laboratórne ohrevné hniezdo 1000 ml
Laboratórne ohrevné hniezdo pre ohrev sklenených varných 
baniek objemu 1000 ml. Teplota je plynulo reguľovateľná pomocou
termostatu v rozsahu 200 až 400 °C.

158 Laboratórne ohrevné hniezdo 250 ml
Laboratórne ohrevné hniezdo pre ohrev sklenených varných 
baniek objemu 250 ml. Teplota je plynulo reguľovateľná pomocou 
termostatu v rozsahu 200 až 400 °C.

159 Laboratórne ohrevné hniezdo 500 ml
Laboratórne ohrevné hniezdo pre ohrev sklenených varných 
baniek objemu 500 ml. Teplota je plynulo reguľovateľná pomocou 
termostatu v rozsahu 200 až 400 °C.

160 Lievik PP s krátkou stonkou, 120 mm Lievik PP s krátkou stonkou, priemer 120 mm, dĺžka 105 mm

161 Lievik PP s krátkou stonkou, 150 mm Lievik PP s krátkou stonkou, priemer 150 mm, dĺžka 138 mm

162 Lievik PP, 100 mm Lievik PP, priemer 100 mm, dĺžka 155 mm

163 Lupa ručná, LED žiarovka, 3x/5x zväčšenie Lupa ručná, LED žiarovka, 3x/5x zväčšenie

164 Lyžica nerezová chemická obojstranná, 250 mm Lyžica nerezová chemická obojstranná, 250 mm, 48x29 / 40x29 
mm

165 Lyžička chemická obojstranná 180 mm Lyžička chemická obojstranná 180 mm PS, rezistentný polystyrol

166 Lyžička chemická obojstranná 210 mm Lyžička chemická obojstranná 210 mm, rezistentný polystyrol

167 Lyžička obojstranná 150 mm, 30x22/23x17 mm Lyžička obojstranná 150 mm, 30x22/23x17 mm

168 Lyžička obojstranná 180 mm, 40x29/23x17 mm Lyžička obojstranná 180 mm, 40x29/23x17 mm

169 Lyžička POLY,d=150 mm, 30x13x5 mm Lyžička POLY,d=150 mm, 30x13x5 mm

170 Lyžička POLY,d=180 mm, 30x13x5 mm Lyžička POLY,d=180 mm, 30x13x5 mm

171 Lyžička s otvoreným ústím 200/30x26 mm Lyžička s otvoreným ústím 200/30x26 mm

172 Magnetické miešadlo bez ohrevu jednomiestne, 
objem miešanej kvapaliny až do  800 ml

časovač od 1 min. do 99 min., rozsah nastavenia otáčok min. 15 - 
1500 rpm, digit. ovládanie s LED displejom, induktív. motor bez 
potreby údržby, povrch z nehrdzavejúcej ocele, tr. ochrany min. IP 
65.

173 Magnetické miešadlo PTFE guličkové priemer 12 
mm Magnetické miešadlo PTFE guličkové priemer 12 mm

174 Magnetické miešadlo PTFE valcové hladké Ø 
4,5x15 mm Magnetické miešadlo PTFE valcové hladké Ø 4,5x15 mm

175 Magnetické miešadlo PTFE valcové hladké Ø 6x20 
mm Magnetické miešadlo PTFE valcové hladké Ø 6x20 mm

176 Magnetické miešadlo PTFE valcové Ø 6x20 mm Magnetické miešadlo PTFE valcové Ø 6x20 mm

177 Magnetické miešadlo PTFE valcové Ø 6x30 mm Magnetické miešadlo PTFE valcové Ø 6x30 mm

178 Magnetické miešadlo PTFE valcové Ø 8x50 mm Magnetické miešadlo PTFE valcové Ø 8x50 mm

179 Magnetické miešadlo PTFE valcové s krúžkom Ø 
6x20 mm Magnetické miešadlo PTFE valcové s krúžkom Ø 6x20 mm

180 Magnetické miešadlo PTFE valcové s krúžkom Ø 
6x25 mm Magnetické miešadlo PTFE valcové s krúžkom Ø 6x25 mm

181 Magnetické miešadlo s ohrevom

objem mieš. kvapaliny do 20 l, rozsah nastav. otáčok min. 
100-1400 rpm, induktív. motor bez potreby údržby, keram. povrch 
s priem. min. 140 mm, nastav. teploty min. do 290 °C, tr. ochr. min.
IP 32.
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182 Magnetické miešadlo s ohrevom a teplotným 
senzorom Pt 1000, objem miešanej kvapaliny až do 3 l, 
rozsah nastavenia otáčom min. 200 - 1500 rpm, 
induktívny motor bez potreby údržby

oceľ. povrch s priemer. min. 135 mm, nastav. teploty min. do 280 
°C, trieda ochrany min. IP 42, externé teplotné čidlo Pt 1000 pre 
presnú reguláciu teploty mieš. kvapaliny, stojan pre uchytenie 
čidla.

183 Magnetické miešadlo s ohrevom a teplotným 
senzorom Pt 1000 a stojanom -  objem miešanej 
kvapaliny až do 20 l, digitálne ovládanie, rozsah 
nastavenia otáčom min. 100 - 1400 rpm, induktívny 
motor bez potreby údržby, keramický povrch s 
priemerom min. 140 mm

nastevenie teploty min. do 290 °C, trieda ochrany min. IP 32, 
externé teplotné čidlo Pt 1000 pre presnú reguláciu teploty 
miešanej kvapaliny, stojan pre uchytenie čidla.

184 Maska na tvár s filtrami L Maska na tvár s dvomi filtrami, možnosť výmeny filtračnej vložky 
pre rôzne použitie, veľkosť L

185 Maska na tvár s filtrami M Maska na tvár s dvomi filtrami, možnosť výmeny filtračnej vložky 
pre rôzne použitie, veľkosť M

186 Maska na tvár s ventilom a filtrom s aktívnym uhlím 
a striebrom, bal/15ks

Maska na tvár s ventilom a filtrom s aktívnym uhlím a striebrom, 
balenie 15 ks

187 Maska na tvár silikónová s filtrami L Maska na tvár silikónová s dvomi filtrami, možnosť výmeny 
filtračnej vložky pre rôzne použitie, veľkosť L

188 Maska na tvár silikónová s filtrami M Maska na tvár silikónová s dvomi filtrami, možnosť výmeny 
filtračnej vložky pre rôzne použitie, veľkosť M

189 Membránové vložky Transwell-COL, steril, bal/24ks
Membránové vložky Transwell-COL, potiahnuté kolagénom, 
membrána PTFE, pórovitosť 0,4 um, 12 mm pre 12 jamkové 
platničky, sterilné, balenie 24 ks

190 Membránový filter, CN, 50 mm, 0,8 um, bal/100 ks Membránový filter, membrána Cellulose Nitrate, priemer 50 mm, 
pórovitosť 0,8 um, filtračná rýchlosť 200 ml/min, balenie 100 ks

191 Mikrobanka na kryoskladovanie, bal/5x16ks
Mikrobanka na kryoskladovanie s obsahom perličiek a špeciálneho
kryoprezervačného roztoku pre skladovanie náročných kultúr, 
balenie obsahuje 5 rôznych farebných uzáverov, balenie 5x16 ks

192 Mikrolyžička so špachtľou 150mm, 9x5mm Mikrolyžička so špachtľou 150mm, 9x5mm

193 Mikrolyžička so špachtľou, 200/9x5 mm Mikrolyžička so špachtľou, 200/9x5 mm

194 Mikropiestik pre 1,5 a 2,0 ml skúmavky, bal/10ks Mikropiestik pre 1,5 a 2,0 ml skúmavky, bal/10ks

195 Mikropipeta sklenená 1/2/3/4/5 ul, bal/1000ks Mikropipeta sklenená 1/2/3/4/5 ul, dĺžka 125 mm, balenie 1000 ks

196 Mikropipety 10 ul, bal/1000ks Mikropipety 10 ul, dĺžka 29 mm, IVD, balenie 4x250 ks

197 Mikroskúmavka 1,3 ml s EDTA , bal/100ks
Mikroskúmavka 1,3 ml so šróbovacím uzáverom (červený), 
integrovaný tesniaci krúžok, kónické dno, samostojace, s K3EDTA,
papierový popisný štítok, priemer 10,8 mm, balenie 100 ks

198 Mikroskúmavka 1,3 ml s EDTA , bal/100ks
Mikroskúmavka 1,3 ml so zatláčacím uzáverom (červený), 
integrovaný tesniaci krúžok, kónické dno, samostojace, s K3EDTA,
priemer 10,8 mm, balenie 100 ks

199 Mikroskúmavka 5,0 ml, bal/200ks
Mikroskúmavka 5,0 ml typu ependorf, graduovaná, bezpečnostný 
uzáver Safe-lock, možnosť skladovania do -80°C, max. preťaženie 
25000 x g, balenie 200 ks

200 Mikroskúmavka PP 2,0 ml, číra, bal/500ks Mikroskúmavka PP, objem 2,0 ml, s bezpečnostným zaklapávacím
uzáverom, s graduáciou, číra, bal/500ks

201 Mikroskúmavky 1,5 ml, skrutkovací uzáver, 
bal/100ks

Mikroskúmavky kónické 1,5 ml, skrutkovací uzáver, transparentné, 
max. preťaženie 20000 x g, sterilné, balenie 100 ks

202 Mikroskúmavky 2,0 ml, skrutkovací uzáver, 
bal/100ks

Mikroskúmavky kónické 2,0 ml, samostojace, skrutkovací uzáver, 
transparentné, graduované s popisnou plochou, max. preťaženie 
20000 x g, sterilné, balenie 100 ks

203 Mikroskúmavky PP, 1,1 ml, s obsahom Z-séra , 
bal/100ks

Mikroskúmavky PP, 1,1 ml, s obsahom Z-séra, zatláčací plochý 
uzáver, max. preťaženie 10000 x g, priemer 10,8 mm, výška 41 
mm, balenie 100 ks

204 Mikroskúmavky PP, 2 ml, bal/500ks
Mikroskúmavky PP, 2 ml, transparentné, graduované, 
nedetekovateľná DNAza, RNAze, ľudská DNA, nepyrogénne, s 
plochým uzáverom, balenie 500 ks

205 Mikroskúmavky s bezpečnostným uzáverom, 0,5 ml,
bal/500ks

Mikroskúmavky s bezpečnostný uzáverom, 0,5 ml, PP, 
autoklavovateľný pri 121°C, 20min, RCF max. 30000, graduované,
bezfarebné, balenie 500 ks
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206 Mikroskúmavky s bezpečnostným uzáverom, 1,5 ml,
bal/250ks

Mikroskúmavky s bezpečnostný uzáverom, 1,5 ml, PP, 
autoklavovateľný pri 121°C, 20min, RCF max. 30000, graduované,
bezfarebné, balenie 250 ks

207 Mikroskúmavky s bezpečnostným uzáverom, 1,5 ml,
sterilné , bal/500ks

PP, autoklavovateľný pri 121°C, max. preťaženie 30000 x g, 
graduované, bezfarebné, sterilné bez DNA, Dnase/Rnaza, PCR 
inhibitor, ATP a pyrogenne látky/endotoxíny, balenie 500 ks

208 Mikroskúmavky s bezpečnostným uzáverom, 2,0 ml,
bal/250ks

Mikroskúmavky s bezpečnostný uzáverom, 2,0 ml, PP, 
autoklavovateľný pri 121°C, 20min, RCF max. 25000, graduované,
bezfarebné, balenie 250 ks

209 Mikroskúmavky s K3EDTA pre 0,5 mL, bal/100ks Mikroskúmavky s K3EDTA pre 0,5 mL, balenie 100 ks

210 Mikroskúmavky s uzáverom, 1,5 ml , bal/500ks
Mikroskúmavky s plochým zatláčacím uzáverom, 1,5 ml, PP, 
graduované, bezfarebné, max. preťaženie 20000 x g, rozmer 10,8/ 
39 mm, balenie 500 ks

211 Mikroskúmavky s uzáverom, 1,5 ml, bal/1000ks
Mikroskúmavky s plochým zatláčacím uzáverom, 1,5 ml, PP, 
autoklavovateľný pri 121°C, 20min, graduované, bezfarebné, 
balenie 1000 ks

212 Mikroskúmavky s uzáverom, PP, 0,5 ml, bal/1000ks Mikroskúmavky s vrchným uzáverom, PP, objem 0,5 ml, RCF max 
10000, vonkajší rozmer 7,8x30 mm, bezfarebné, balenie 1000 ks

213 Miska laboratórna, PVC, 31x41 cm Miska laboratórna, rovné dno, vysoká, PVC, vnútorné rozmery 
31x41 cm, biela

214 Miska na inštrumenty, melanínová, 1000 ml Miska na inštrumenty, melanínová, objem 1000 ml, rozmer 
290x160x35 mm

215 Miska na inštrumenty, melanínová, 1800 ml Miska na inštrumenty, melanínová, objem 1800 ml, rozmer 
290x160x60 mm

216 Miska na inštrumenty, melanínová, 2300 ml Miska na inštrumenty, melanínová, objem 2300 ml, rozmer 
350x250x40 mm

217 Miska na inštrumenty, melanínová, 5500 ml Miska na inštrumenty, melanínová, objem 5500 ml, rozmer 
350x250x100 mm

218 Miska na inštrumenty, melanínová, biela 
190x150x17 mm Miska na inštrumenty, melanínová, biela, rozmer 190x150x17 mm

219 Miska na inštrumenty, melanínová, biela 
268x208x17 mm Miska na inštrumenty, melanínová, biela, rozmer 268x208x17 mm

220 Miska na inštrumenty, melanínová, biela 
428x288x17 mm Miska na inštrumenty, melanínová, biela, rozmer 428x288x17 mm

221 "Miska na nástroje so zaoblenými okrajmi, viečko s 
uchytom, nerez, 315x215x60mm"

"Miska na nástroje so zaoblenými okrajmi, viečko s uchytom, 
nerez, 315x215x60mm"

222 Modul na vylievanie gélov, pre MiniProtean
Modul na vylievanie gélov, obsahuje: 2 odlievacie stojany s 
tesnením, 4 odlievacie rámy, 5 ks hrebeňov 5-jamkové, 0,75 mm, 
pre MiniProtean

223 Mriežka 10x10, format 133x133 mm, bal/ks Mriežka 10x10, format 133x133 mm, balenie 12 ks

224 Nádoba na zmrazovanie buniek Nádoba na zmrazovanie buniek pre skúmavky 1,2/2,0 ml, 
zabezpečuje pokles teploty cca -1°C

225 Nádoba 120 ml, PP, s uzáverom, steril, bal/250ks, 
priemer 63mm, výška 73mm, bal/250ks

Nádoba 120 ml, PP, s uzáverom, steril, bal/250ks, priemer 63mm, 
výška 73mm, balenie 250 ks

226 Nádoba na infekčný odpad, objem 25 litrov Nádoba na infekčný odpad, PP, objem 25 litrov, farba žltá, farba 
otvoru červená, výška 260mm, rozmer 295x395mm

227 Nádoba na infekčný odpad, objem 4L Nádoba na infekčný odpad, PP objem 4L s automatickou 
zátváraním, farba žltá, výška 245mm, rozmer 173x173mm

228 Nádoba na vzorky s uzáverom, PE, 1 ml Nádoba na vzorky s uzáverom, PE, 1 ml

229 Nádoba na vzorky s uzáverom, PE, 2,5 ml Nádoba na vzorky s uzáverom, PE, 2,5 ml

230 Nádoba na vzorky s uzáverom, PE, 20 ml Nádoba na vzorky s uzáverom, PE, 20 ml

231 Nádoba na vzorky s uzáverom, PE, 25 ml Nádoba na vzorky s uzáverom, PE, 25 ml

232 Nádoba na vzorky s uzáverom, PE, 35 ml Nádoba na vzorky s uzáverom, PE, 35 ml

233 Nádoba na vzorky s uzáverom, PE, 5 ml Nádoba na vzorky s uzáverom, PE, 5 ml

234 Nádoba na vzorky s uzáverom, PE, 7 ml Nádoba na vzorky s uzáverom, PE, 7 ml

235 Nádoba na vzorky s uzáverom, PE, 8 ml Nádoba na vzorky s uzáverom, PE, 8 ml
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236 Nádoba PC, 125 ml, s uzáverom, bal/24ks Nádoba PC, priehľadný, objem 125 ml, širokohrdlé, s uzáverom, 
autoklávovateľné, balenie 24 ks

237 Nádoba PC, 250 ml, s uzáverom, bal/24ks Nádoba PC, priehľadný, objem 250 ml, širokohrdlé, s uzáverom, 
autoklávovateľné, balenie 24 ks

238 Nalepovacie štítky biele 20x10 zelené (veľ.3), 
bal/100ks Nalepovacie štítky biele 20x10 zelené (veľ.3), bal/100ks

239 Nalepovacie štítky biele 20x6,žlté (veľ.2), bal/100ks Nalepovacie štítky biele 20x6,žlté (veľ.2), bal/100ks

240 Nalepovacie štítky biele 38x15 modré (veľ-4), 
bal/100ks Nalepovacie štítky biele 38x15 modré (veľ-4), bal/100ks

241 Nástavec pipetovací Pi-pump 10 ml zelený Nástavec pipetovací Pi-pump 10 ml zelený

242 Nástavec pipetovací Pi-pump 2 ml modrý Nástavec pipetovací Pi-pump 2 ml modrý

243 Nástavec pipetovací Pi-pump 25 ml červený Nástavec pipetovací Pi-pump 25 ml červený

244 Násypka širokohrdlá pr.100 mm PP, bal/10 ks Násypka širokohrdlá pr.100 mm PP, balenie 10 ks

245 Násypka širokohrdlá pr.120 mm PP, bal/10 ks Násypka širokohrdlá pr.120 mm PP, balenie 10 ks

246 Násypka širokohrdlá pr.60 mm PP, bal/10 ks Násypka širokohrdlá pr.60 mm PP, balenie 10 ks

247 Násypka širokohrdlá pr.80 mm PP, bal/10 ks Násypka širokohrdlá pr.80 mm PP, balenie 10 ks

248 Nosič na fľaše drôtený, 4-miestny Nosič na fľaše drôtený potiahnutý, 4-miestny, pre 1000 ml fľaše

249 Nosič na fľaše drôtený, 6-miestny Nosič na fľaše drôtený potiahnutý, 6-miestny, pre 1000 ml fľaše

250 Nosič na fľaše PP, 6-miestny Nosič na fľaše PP, 6-miestny, 210x305x310 mm

251 Nožnice laboratórne, nerezové, 180 mm Nožnice laboratórne, nerezové, 180 mm

252 Nožnice mikroskopické, nerezové, priame 125 mm Nožnice mikroskopické, nerezové, priame 125 mm

253 Očkovacie kľučky (hokejky - tvar L), bal/4000ks Očkovacie kľučky (hokejky - tvar L), karton./4000 ks, sterilné, bal. 
po 5 ks

254 Odberová skúmavka HDPE, 76x20 mm, bal/500ks Odberová skúmavka HDPE, 76x20 mm, viečko s odberovou 
lopatkou, kónické dno, samostojace, transparentná, balenie 500 ks

255 Odkvapkávač na sklo

Odkvapkávač na sklo, materiál HIPS, systém zásuvných kolíkov 
pre ukladanie laboratórneho skla, bezšvový kanálik na 
odkvapkávanie, odvod odpadu cez vypúšťaciu hadičku, 72 pozícií, 
rozmer 450x630mm

256 Odmerka, PP, 3000 ml Odmerka, PP, s uchom, vysoká, 3000 ml, modrá stupnica

257 Odpadové vrecia Biohazard 38 um, červené, 
480x580 mm, autoklavovateľné, bal/200ks

Odpadové vrecia Biohazard hrúbka 38 um, červené, rozmer 
480x580 mm, autoklavovateľné, balenie 200 ks

258 Odpadové vrecko na pipetovacie špičky PP, 
300x200 mm, bal/100ks

Odpadové vrecko na pipetovacie špičky PP, 300x200 mm, 
autoklávovateľné, balenie 100 ks

259 Osemkanálová pipeta elektronická 10-200 ul
Osemkanálová pipeta elektronická s nastaviteľným objemom 10 - 
200 ul, presnosť minimálne +/- 0,8%, s možnosťou kalibrácie, 
možnosť nastavenie rýchlosti nasávania a vypúšťania

260 PAP pen pre immunostaining, hrot 5 mm PAP pen pre immunostaining, pre vytvorenie hydrofóbnej bariéry 
okolo vzorky, hrot 5 mm

261 Papier indikátorový univerzálny pH 0-12, bal/100ks Papier indikátorový univerzálny pH 0-12, balenie 100 ks

262 Papierové utierky v rolke, bal/6ks
Papierové utierky v rolke, pre zásobník midi, úsporné dávkovanie, 
1 vrstvové, rozmer úržku 33,5x19,4 cm, 857 útržkov v jednej rolke 
(cca 300 m), balenie 6 ks

263 Papierové utierky ZZ 250x230 mm, bal/4000ks Papierové utierky ZZ biele, rozmer 250x230 mm, skladané, 2 
vrstvové, balenie 4000 ks

264 Pasteurova pipeta HDPE 0,1 ml, bal/400ks Pasteurova pipeta HDPE, objem 0,1 ml, nesterilné, dĺžka 104 mm, 
tenký hrot, balenie 400 ks

265 Pasteurova pipeta HDPE 3,0 ml, bal/500ks Pasteurova pipeta HDPE, objem 3,0 ml, nesterilné, dĺžka 150 mm, 
mŕtvy objem 40 ml, balenie 500 ks

266 PCR box na mikroskúmavky 0,2 ml, bal/5ks PCR box na mikroskúmavky 0,2 ml, 8-miestne a 12-miestne stripy,
skladovanie v rozsahu teplôt od -80 do 121 °C, balenie 5 ks

267 PCR mikroskúmavky 0,2 ml, PP, bal/1000ks
PCR skúmavky vyrobené z PP, objem 0,2 ml, dobre tesniace 
integrované vypuklé viečko, Autoklávovateľné pri 121°C po dobu 
max. 20 minút, balenie 1000 ks
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268 PCR mikroskúmavky 0,2 ml, PP, bal/500ks
PCR mikroskúmavky s plochým viečkom, 0,2 ml, bez DNA, 
Dnase/Rnaza, PCR inhibitor, transparentné, tenkostenné, dĺžka 
21,7 mm, PP, balenie 500 ks

269 PCR mikroskúmavky 0,2 ml, PP, sterilné, bal/250ks
PCR mikroskúmavky s plochým viečkom, 0,2 ml, sterilné bez DNA,
Dnase/Rnaza, PCR inhibitor, ATP a pyrogenne látky/endotoxíny, 
transparentné, tenkostenné, dĺžka 21,7 mm, PP, balenie 250 ks

270 PCR mikroskúmavky 0,5 ml, PP, sterilné, bal/100ks
PCR mikroskúmavky s plochým viečkom, 0,2 ml, sterilné bez DNA,
Dnase/Rnaza, PCR inhibitor, ATP a pyrogenne látky/endotoxíny, 
transparentné, tenkostenné, dĺžka 30,9 mm, PP, balenie 100 ks

271 PCR mikroskúmavky 1,5 ml, bal/250ks
PCR mikroskúmavky 1,5 ml, PCR čistota, DNA LoBind, 
bezfarebné, zbavené ľudskej DNA, DNAzy, RNAzy a PCR 
inhifítorov, max. 30000 x g, balenie 250 ks

272 PCR mikroskúmavky 1,5 ml, s uzáverom safe-lock, 
bal/1000ks

PCR mikroskúmavky 1,5 ml, s uzáverom safe-lock, PCR čistota, 
DNA LoBind, bezfarebné, zbavené ľudskej DNA, DNAzy, RNAzy a 
PCR inhifítorov, max. 30000 x g, balenie 1000 ks

273 PCR mikroskúmavky 2,0 ml, s uzáverom safe-lock, 
bal/1000ks

PCR mikroskúmavky 2,0 ml, s uzáverom safe-lock, PCR čistota, 
DNA LoBind, bezfarebné, zbavené ľudskej DNA, DNAzy, RNAzy a 
PCR inhifítorov, max. 30000 x g, balenie 1000 ks

274 PCR mikroskúmavky 5,0 ml, bal/200ks
PCR mikroskúmavky 5,0 ml, PCR čistota, bezfarebné, zbavené 
ľudskej DNA, DNAzy, RNAzy a PCR inhifítorov, max. 30000 x g, 
balenie 200 ks

275 Petriho miska pre adherentné tkanivové kultúry 
100/20 mm, bal/300ks

Petriho miska PS pre citlivé adherentné tkanivové kultúry, priemer 
100 mm, výška 20 mm, sterilné, nepyrogénne/ bez endotoxínov, 
necytotoxické, balenie 300 ks

276 Petriho miska pre adherentné tkanivové kultúry 
60/15 mm, bal/500ks

Petriho miska PS pre citlivé adherentné tkanivové kultúry, priemer 
60 mm, výška 15 mm, sterilné, nepyrogénne/ bez endotoxínov, 
necytotoxické, balenie 500 ks

277 Petriho misky priemer 60 mm, sterilné, bal/960ks Petriho misky PS priemer 60 mm, výška 13,5 mm, sterilné, sterilne 
balené po 20 ks, balenie 960 ks

278 Petriho misky priemer 90 mm, sterilné, bal/480ks Petriho misky PS priemer 90 mm, výška 15 mm, sterilné, sterilne 
balené po 20 ks, balenie 480 ks

279 pH elektróda s gelovým elektrolytom
Umelohmotná pH-kombinovaná elektróda s gelovým elektrolytom a
čidlom teploty, kábel min. 1 m s vodotesným DIN konektorom a 
banánkovým kolíkom.

280 Pinzeta entomologická mäkká hr.0,2mm Pinzeta entomologická mäkká hr.0,2mm

281 Pinzeta nerezová, priama, špicaté čeluste, dĺžka 
105 mm Pinzeta nerezová, priama, špicaté čeluste, dĺžka 105 mm

282 Pinzeta nerezová, priama, špicaté čeluste, dĺžka 
115 mm Pinzeta nerezová, priama, špicaté čeluste, dĺžka 115 mm

283 Pinzeta nerezová, priama, špicaté čeluste, dĺžka 
130 mm Pinzeta nerezová, priama, špicaté čeluste, dĺžka 130 mm

284 Pinzeta nerezová, priama, zaguľatené čeluste, dĺžka
105 mm Pinzeta nerezová, priama, zaguľatené čeluste, dĺžka 105 mm

285 Pinzeta nerezová, priama, zaguľatené čeluste, dĺžka
300 mm Pinzeta nerezová, priama, zaguľatené čeluste, dĺžka 300 mm

286 Pipeta Pasteurova PE, 1 ml, 105 mm, bal/400ks Pipeta Pasteurova PE, objem 1 ml, dĺžka 105 mm, bez graduácie, 
balenie 400 ks

287 Pipeta Pasteurova PE, 1 ml, 150 mm, bal/500ks Pipeta Pasteurova PE, objem 1 ml, dĺžka 150 mm, s graduáciou, 
balenie 500 ks

288 Pipeta Pasteurova sklenená, 1,5 ml, 145 mm, 
bal/100ks

Pipeta Pasteurova sklenená, objem 1,52 ml, celková dĺžka 145 
mm, dĺžka špičky 45 mm, balenie 1000 ks

289 Pipeta Pasteurova sklenená, 1,5ml, 225 mm, 
bal/1000ks

Pipeta Pasteurova sklenená, objem 1,5 ml, celková dĺžka 225 mm, 
dĺžka špičky 120 mm, balenie 1000 ks

290 Pipetovací elektronický nástavec magenta
pre prácu s pipetami od objemu 1 do 100 ml, ovládanie pipetovania
dvoma tlačidlami, regulovaný výkon čerpadla, LED indikátor stavu 
batérie, 0,2 mm hydrofóbny membránový filter, magenta

291 Pipetovací elektronický nástavec modrý
pre prácu s pipetami od objemu 1 do 100 ml, ovládanie pipetovania
dvoma tlačidlami, regulovaný výkon čerpadla, LED indikátor stavu 
batérie, 0,2 mm hydrofóbny membránový filter, modrý
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292 Pipetovací elektronický nástavec tmavomodrý
pre prácu s pipetami od objemu 1 do 100 ml, ovládanie pipetovania
dvoma tlačidlami, regulovaný výkon čerpadla, LED indikátor stavu 
batérie, 0,2 mm hydrofóbny membránový filter, tmavomodrý

293 Pipetovací elektronický nástavec zelený
pre prácu s pipetami od objemu 1 do 100 ml, ovládanie pipetovania
dvoma tlačidlami, regulovaný výkon čerpadla, LED indikátor stavu 
batérie, 0,2 mm hydrofóbny membránový filter, zelený

294 Pipetovacie špičky 0,1 - 10 ul, bal/1000ks Pipetovacie špičky pre pipety Biohit s objemom do 10 ul, dĺžka 
31,5 mm, nesterilné, voľne sypané, balenie 1000 ks

295 Pipetovacie špičky 0,5 - 200 ul, bal/960ks
Pipetovacie špičky pre pipety Biohit s objemom do 200 ul, dĺžka 51
mm, nesterilné, neobsahujú Dnazy, Rnazy a endotoxíny, voľne 
balené, balenie 960 ks

296 Pipetovacie špičky 10 - 1000 ul, bal/480ks
Pipetovacie špičky pre pipety Biohit s objemom do 1000 ul, dĺžka 
71,5 mm, nesterilné, neobsahujú Dnazy, Rnazy a endotoxíny, 
voľne balené, balenie 480 ks

297 Pipetovacie špičky economy, 100-1000 ul, 
bal/1000ks

Pipetovacie špičky economy, pre pipety s objemom do 1000 ul, 
modré, nesterilné, voľne sypané, balenie 1000 ks

298 Pipetovacie špičky economy, 100-5000 ul, bal/250ks Pipetovacie špičky economy, pre pipety s objemom do 5000 ul, 
modré, nesterilné, voľne sypané, balenie 250 ks

299 Pipetovacie špičky Ep kvalita, 10 ul, bal/960ks Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Eppendorf, pre pipety s
objemom 0,1 - 10 ul, nesterilné, balené v boxoch, balenie 960 ks

300 Pipetovacie špičky Ep kvalita, 10 ul, bal/96ks
Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Eppendorf, pre pipety s
objemom 0,1 - 10 ul, nesterilné, balené v plastovom 
uzatvárateľnom boxe, balenie 96 ks

301 Pipetovacie špičky Ep kvalita, 1000 ul, bal/96ks Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Eppendorf, pre pipety s
objemom 50 - 1000 ul, nesterilné, balené v boxoch, balenie 96 ks

302 Pipetovacie špičky Ep kvalita, 1000 ul, bal/96ks
Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Eppendorf, pre pipety s
objemom 50 - 1000 ul, nesterilné, modré, balené v boxoch, balenie
96 ks

303 Pipetovacie špičky Ep kvalita, 1250 ul, bal/96ks
Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Eppendorf, pre pipety s
objemom 50 - 1250 ul, nesterilné, balené v plastovom 
uzatvárateľnom boxe, balenie 96 ks

304 Pipetovacie špičky Ep kvalita, 20 ul, bal/960ks
Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Eppendorf, pre pipety s
objemom 0,5 - 20 ul, PCR čistota, LoRetention, nesterilné, balené 
v plastové tácky, balenie 10x96 ks

305 Pipetovacie špičky Ep kvalita, 20 ul, bal/96ks
Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Eppendorf, pre pipety s
objemom 0,5 - 20 ul, nesterilné, balené v plastovom 
uzatvárateľnom boxe, balenie 96 ks

306 Pipetovacie špičky Ep kvalita, 200 ul, bal/96ks Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Eppendorf, pre pipety s
objemom 2 - 200 ul, nesterilné, balené v boxoch, balenie 96 ks

307 Pipetovacie špičky Ep kvalita, 200 ul, bal/96ks
Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Eppendorf, pre pipety s
objemom 2 - 200 ul, nesterilné, balené v plastovom 
uzatvárateľnom boxe, balenie 96 ks

308 Pipetovacie špičky Ep kvalita, 5 ml, bal/4x24ks
Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Eppendorf, pre pipety s
objemom 0,1 - 5 ml, nesterilné, balené v plastovom 
uzatvárateľnom boxe, balenie 4x24 ks

309 Pipetovacie špičky Prot/Elec, 200 ul, bal/1000ks
Pipetovacie špičky Prot/Elec, pre pipety s objemom 1 - 200 ul, 
vhodné pre pipetovanie dropletov pre QX200, nesterilné, voľne 
sypané, balenie 1000 ks

310 Pipetovacie špičky s filtrom ULR, 20 ul, sterilné, 
bal/960ks

Pipetovacie špičky s filtrom ULR kompatibilné s pipetami Brand, 
Gilson, Biohit, pre pipety s objemom 1,0 - 20 ul, sterilné free of 
DNA, Rnase, endotoxins a ATP, balenie v boxoch, balenie 960 ks

311 Pipetovacie špičky s filtrom, 1 ul, sterilné, bal/960ks
Pipetovacie špičky s filtrom kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, 
Biohit, pre pipety s objemom 0,1 - 1 ul, sterilné free of DNA, 
Rnase, endotoxins a ATP, balenie v boxoch, balenie 960 ks

312 Pipetovacie špičky s filtrom, 10 ul, sterilné, 
bal/960ks

Pipetovacie špičky s filtrom kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, 
Biohit, pre pipety s objemom 0,5 - 10 ul, sterilné free of DNA, 
Rnase, endotoxins a ATP, balenie v boxoch, balenie 960 ks

313 Pipetovacie špičky s filtrom, 100 ul, sterilné, 
bal/960ks

Pipetovacie špičky s filtrom kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, 
Biohit, pre pipety s objemom 5 - 100 ul, sterilné free of DNA, 
Rnase, endotoxins a ATP, balenie v boxoch, balenie 960 ks
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314 Pipetovacie špičky s filtrom, 1000 ul, sterilné, 
bal/960ks

Pipetovacie špičky s filtrom kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, 
Biohit, pre pipety s objemom 50 - 1000 ul, sterilné free of DNA, 
Rnase, endotoxins a ATP, balenie v boxoch, balenie 960 ks

315 Pipetovacie špičky s filtrom, 20 ul, nesterilné, 
bal/960ks

Pipetovacie špičky s filtrom kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, 
Biohit, pre pipety s objemom 1,0 - 20 ul, nesterilné, voľne balené, 
balenie 960 ks

316 Pipetovacie špičky s filtrom, 20 ul, sterilné, 
bal/960ks

Pipetovacie špičky s filtrom kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, 
Biohit, pre pipety s objemom 1,0 - 20 ul, nesterilné, voľne balené, 
balenie 960 ks

317 Pipetovacie špičky standard, 10 ml, bal/200ks Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Eppendorf, pre pipety s
objemom 0,5 - 10 ml, nesterilné, voľne sypané, balenie 200 ks

318 Pipetovacie špičky standard, 10 ul, bal/1000ks Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Eppendorf, pre pipety s
objemom 0,1 - 10 ul, nesterilné, voľne sypané, balenie 1000 ks

319 Pipetovacie špičky standard, 1000 ul, bal/1000ks
Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Eppendorf, pre pipety s
objemom 50 - 1000 ul, modré, nesterilné, voľne sypané, balenie 
1000 ks

320 Pipetovacie špičky standard, 20 ul, bal/1000ks Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Eppendorf, pre pipety s
objemom 0,1 - 20 ul, nesterilné, voľne sypané, balenie 1000 ks

321 Pipetovacie špičky standard, 20 ul, bal/1000ks Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Eppendorf, pre pipety s
objemom 0,5 - 20 ul, nesterilné, voľne sypané, balenie 1000 ks

322 Pipetovacie špičky standard, 200 ul, bal/1000ks Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Eppendorf, pre pipety s
objemom 2 - 200 ul, žlté nesterilné, voľne sypané, balenie 1000 ks

323 Pipetovacie špičky standard, 300 ul, bal/1000ks Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Eppendorf, pre pipety s
objemom 20 - 300 ul, nesterilné, voľne sypané, balenie 1000 ks

324 Pipetovacie špičky standard, 5 ml, bal/500ks Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Eppendorf, pre pipety s
objemom 0,1 - 5 ml, nesterilné, voľne sypané, balenie 500 ks

325 Pipetovacie špičky univerzálne dlhé, 1250 ul, 
bal/384ks

Pipetovacie špičky univerzálne, pre pipety s objemom do 1250 ul, 
číre, nesterilné, voľne sypané, balenie 384 ks

326 Pipetovacie špičky univerzálne s filtrom, 10 ul, 
bal/480ks

Pipetovacie špičky univerzálne s filtrom, pre pipety s objemom do 
10 ul, číre, nesterilné, balenie 480 ks

327 Pipetovacie špičky univerzálne s filtrom, 1000 ul, 
bal/500ks

Pipetovacie špičky univerzálne s filtrom, pre pipety s objemom do 
1000 ul, modré, nesterilné, balenie 500 ks

328 Pipetovacie špičky univerzálne s filtrom, 20 ul, 
bal/480ks

Pipetovacie špičky univerzálne s filtrom, pre pipety s objemom do 
20 ul, číre, nesterilné, balenie 480 ks

329 Pipetovacie špičky univerzálne s filtrom, 200 ul, 
bal/500ks

Pipetovacie špičky univerzálne s filtrom, pre pipety s objemom do 
200 ul, žlté, nesterilné, balenie 480 ks

330 Pipetovacie špičky univerzálne, 10 ul, bal/100ks Pipetovacie špičky univerzálne, pre pipety s objemom do 10 ul, 
nesterilné, voľne sypané, balenie 1000 ks

331 Pipetovacie špičky univerzálne, 1000 ul, bal/250ks Pipetovacie špičky univerzálne, pre pipety s objemom do 1000 ul, 
modré, nesterilné, voľne sypané, balenie 250 ks

332 Pipetovacie špičky univerzálne, 20 ul, bal/1000ks Pipetovacie špičky univerzálne, pre pipety s objemom do 20 ul, 
nesterilné, voľne sypané, balenie 1000 ks

333 Pipetovacie špičky univerzálne, 200 ul, bal/500ks Pipetovacie špičky univerzálne, pre pipety s objemom do 200 ul, 
transparentné, nesterilné, voľne sypané., balenie 500 ks

334 Pipetovacie špičky univerzálne, 200 ul, bal/500ks Pipetovacie špičky univerzálne, pre pipety s objemom do 200 ul, 
žlté, nesterilné, voľne sypané., balenie 500 ks

335 Pipetovacie špičky univerzálne, 250 ul, bal/500ks Pipetovacie špičky univerzálne, pre pipety s objemom do 250 ul, 
žlté, nesterilné, voľne sypané., balenie 500 ks

336 Pipetovacie špičky univerzálne, 300 ul, bal/500ks Pipetovacie špičky univerzálne, pre pipety s objemom do 300 ul, 
nesterilné, voľne sypané, balenie 500 ks

337 Pipetovacie špičky, 10 ul, s filtrom, sterilné, 
bal/1000ks

kompatibil- s pipetami Gilson, Biohit, Hamilton, Finnpipette pre 
pipety s obj. 0,5 - 10 ul, s filtrom, steril., bal. v rakoch, 
nedetekovateľná Dnaza, Rnaza, humánna DNA, nepyrogénne, 
autoklavovateľné

338 Pipetovacie špičky, 10 ul, s filtrom, sterilné, 
bal/960ks

kompatibil s pipetami Gilson, Biohit, Hamilton, Finnpipette pre 
pipety s obj. 0,5 - 10 ul, s filtrom, steril., balené v rakoch, 
nedetekovateľná Dnaza, Rnaza, humánna DNA, nepyrogénne, 
autoklavovateľné
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339 Pipetovacie špičky, 10 ul, s filtrom, sterilné, 
bal/960ks - kompatibilné s pipetami Gilson, Biohit, 
Hamilton, Finnpipette pre pipety s objemom 0,5 - 10 ul, s
filtrom, sterilné - starilizované ožiarením, balené v 
rakoch

nedetekovateľná Dnaza, Rnaza, humánna DNA, nepyrogénne, 
necytotoxické, autoklavovateľné, balenie 960 ks

340 Pipetovacie špičky, 1000 ul, bal/1000ks
Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, 
pre pipety s objemom 50 - 1000 ul, modré, nesterilné, voľne 
sypané, balenie 1000 ks

341 Pipetovacie špičky, 1000 ul, s filtrom, sterilné, 
bal/600ks

kompatibil s pipetami Gilson, Biohit, Hamilton, Finnpipette pre 
pipety s obj. 100 - 1000 ul, s filtrom, steril., bal. v rakoch, 
nedetekovateľná Dnaza, Rnaza, humánna DNA, nepyrogénne, 
autoklavovateľné

342 Pipetovacie špičky, 1000 ul, sterilné, bal/960ks
Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, 
pre pipety s objemom 50 - 1000 ul, sterilné free of DNA, Rnase, 
endotoxins a ATP, balenie v boxoch, balenie 960 ks

343 Pipetovacie špičky, 1250 ul, s filtrom, sterilné, 
bal/768ks

kompatibil. s pipetami Gilson, Biohit, Hamilton, Finnpipette pre 
pipety s obj. 100 - 1250 ul, s filtrom, steril., bal v rakoch, 
nedetekovateľná Dnaza, Rnaza, humánna DNA, nepyrogénne, 
autoklavovateľné

344 Pipetovacie špičky, 1250 ul, s filtrom, sterilné, 
bal/768ks

kompatibil. s pipetami Gilson, Biohit, Hamilton, Finnpipette pre 
pipety s obj. 100 - 1250 ul, s filtrom, steril, bal. v rakoch, 
nedetekovateľná Dnaza, Rnaza, humánna DNA, nepyrogénne, 
autoklavovateľné

345 Pipetovacie špičky, 20 ul, bal/2000ks
Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, 
pre pipety s objemom 0,5 - 20 ul, nesterilné, voľne sypané, balenie
2000 ks

346 Pipetovacie špičky, 20 ul, s filtrom, sterilné, 
bal/960ks

kompatibil s pipetami Gilson, Biohit, Hamilton, Finnpipette pre 
pipety s objemom 2 - 20 ul, s filtrom, steril, balené v rakoch, 
nedetekovateľná Dnaza, Rnaza, humánna DNA, nepyrogénne, 
autoklavovateľné

347 Pipetovacie špičky, 20 ul, sterilné, bal/960ks
Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, 
pre pipety s objemom 0,5 - 20 ul, sterilné free of DNA, Rnase, 
endotoxins a ATP, balenie v boxoch, balenie 960 ks

348 Pipetovacie špičky, 200 ul, bal/1000ks
Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, 
pre pipety s objemom 2 - 200 ul, žlté nesterilné, voľne sypané, 
balenie 1000 ks

349 Pipetovacie špičky, 200 ul, s filtrom, sterilné, 
bal/960ks

kompatibil s pipetami Gilson, Biohit, Hamilton, Finnpipette pre 
pipety s obj 20 - 200 ul, s filtrom, sterilné, balené v rakoch, 
nedetekovateľná Dnaza, Rnaza, humánna DNA, nepyrogénne, 
autoklavovateľné

350 Pipetovacie špičky, 200 ul, sterilné, bal/960ks
Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, 
pre pipety s objemom 2 - 200 ul, sterilné free of DNA, Rnase, 
endotoxins a ATP, balenie v boxoch, balenie 960 ks

351 Pipetovacie špičky, 300 ul, bal/1000ks
Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, 
pre pipety s objemom 5 - 300 ul, nesterilné, voľne sypané, balenie 
1000 ks

352 Pipetovacie špičky, 300 ul, s filtrom, sterilné, 
bal/960ks

kompatibil s pipetami Gilson, Biohit, Hamilton, Finnpipette pre 
pipety s obj. 2 - 300 ul, s filtrom, sterilné, balené v rakoch, 
nedetekovateľná Dnaza, Rnaza, humánna DNA, nepyrogénne, 
autoklavovateľné

353 Pipetovacie špičky, 300 ul, sterilné, bal/960ks
Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, 
pre pipety s objemom 5 - 300 ul, sterilné free of DNA, Rnase, 
endotoxins a ATP, balenie v boxoch, balenie 960 ks

354 Pipetovacie špičky, 5 ml, bal/200ks
Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, 
pre pipety s objemom 0,5 - 5 ml, nesterilné, voľne sypané, balenie 
200 ks

355 Pipetovacie špičky, 50 ul, bal/2000ks
Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, 
pre pipety s objemom 1 - 50 ul, nesterilné, voľne sypané, balenie 
2000 ks

356 Pipetovacie špičky, 50 ul, sterilné, bal/960ks
Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, 
pre pipety s objemom 1 - 50 ul, sterilné free of DNA, Rnase, 
endotoxins a ATP, balenie v boxoch, balenie 960 ks
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357 Pipetovacie špičky,0,5 -250 ul, bal/500ks Pipetovacie špičky kompatibilné s pipetami Finnpipette, pre pipety 
s objemom do 250 ul, nesterilné, voľne sypané., balenie 500 ks

358 Plastový zásobník na podložné sklíčka Plastový zásobník na podložné sklíčka, kapacita 100 ks, rozmer 
230x180 mm.

359 Podložka pod pacienta, 90x60 cm Podložka pod pacienta, 90x60 cm, z celulózy, na spodnej strane je
ochranná vodotestná vrstva

360 Podnos laboratórny PP, 420x520x120 mm Podnos laboratórny PP, 420x520x120 mm

361 Popisovacia lepiaca páska, oranžová Popisovacia lepiaca páska, oranžová, autolávovateľná, šírka 12,7 
mm, dĺžka 36,6 m

362 Popisovacia lepiaca páska, žltá Popisovacia lepiaca páska, žltá, autolávovateľná, šírka 12,7 mm, 
dĺžka 36,6 m

363 Popisovač vzoriek, červený Popisovač vzoriek, červený, vodeodolný

364 Popisovač vzoriek, čierny Popisovač vzoriek, čierny, vodeodolný

365 Prenosný chladiaci box, 30 l Prenosný chladiaci box, 30 l

366 Prepravný box HDPE na 2 sklíčka ,76x26 mm Prepravný box HDPE na 2 sklíčka ,76x26 mm

367 Prepravný box HDPE na 3 sklíčka ,84x97x6mm Prepravný box HDPE na 3 sklíčka ,84x97x6mm

368 Prepravný box PE na 1 sklíčko ,99x51x6xmm Prepravný box PE na 1 sklíčko ,99x51x6xmm

369 Prepravný box PP s uzáverom na 5-10 sklíčok Prepravný box PP s uzáverom na 5-10 sklíčok

370 Reagenčná nádoba, 30 ml, bal/6ks Reagenčná nádoba pre zariadenie QiaCube, objem 30 ml, balenie 
6 ks

371 Rozpračovač PP, 850 ml, bal/5ks Rozpračovač PP, biely, objem 850 ml, balenie 5 ks

372 Roztierka v tvare L, PS, bal.1000ks Roztierka v tvare L, PS, jednotlivo balená, sterilná, balenie 1000 ks

373 Rukavice, latexové, veľkosť L, bal/100ks Rukavice, latexové, nesterilné, nepúdrované, veľkosť L, balenie 
100 ks

374 Rukavice, latexové, veľkosť L, pudrované, bal/100ks Rukavice, latexové, nesterilné, pudrované, veľkosť L, balenie 100 
ks

375 Rukavice, latexové, veľkosť M, bal/100ks Rukavice, latexové, nesterilné, nepúdrované, veľkosť M, balenie 
100 ks

376 Rukavice, latexové, veľkosť M, pudrované, 
bal/100ks

Rukavice, latexové, nesterilné, pudrované, veľkosť M, balenie 100 
ks

377 Rukavice, latexové, veľkosť S, bal/100ks Rukavice, latexové, nesterilné, nepúdrované, veľkosť S, balenie 
100 ks

378 Rukavice, latexové, veľkosť S, pudrované bal/100ks Rukavice, latexové, nesterilné, pudrované, veľkosť S, balenie 100 
ks

379 Rukavice, nitrilové, veľkosť L, bal/100ks Rukavice, nitrilové, nesterilné, nepúdrované, veľkosť L, balenie 
100 ks

380 Rukavice, nitrilové, veľkosť M, bal/100ks Rukavice, nitrilové, nesterilné, nepúdrované, veľkosť M, balenie 
100 ks

381 Rukavice, nitrilové, veľkosť S, bal/100ks Rukavice, nitrilové, nesterilné, nepúdrované, veľkosť S, balenie 
100 ks

382 Rukavice, vinylové, veľkosť S, bal/100ks Rukavice, vinylové, nesterilné, nepúdrované, veľkosť S, balenie 
100 ks

383 Sáčky do inkubačných kontajnerov, bal/20ks Sáčky do inkubačných kontajnerov pre použitie pri výrobe 
anaerobných prostredí, balenie 20 ks.

384 Sáčky do inkubačných kontajnerov, bal/20ks Sáčky do inkubačných kontajnerov pre použitie pri výrobe 
mikroaerofilných prostredí, balenie 20 ks.

385 Sáčky PE, uzatvárateľné, 100x150 mm, bal/100ks Sáčky PE, uzatvárateľné, 100x150 mm, hr. 0,05mm, bal/100ks

386 Sáčky PE, uzatvárateľné, 120x170 mm, bal/100ks Sáčky PE, uzatvárateľné, 120x170 mm, hr. 0,05mm, bal/100ks

387 Sáčky PE, uzatvárateľné, 150x220 mm, bal/100ks Sáčky PE, uzatvárateľné, 150x220 mm, hr. 0,05mm, bal/100ks

388 Sáčky PE, uzatvárateľné, 200x300 mm, bal/100ks Sáčky PE, uzatvárateľné, 200x300 mm, hr. 0,05mm, bal/100ks

389 Sáčky PE, uzatvárateľné, 40x60 mm, bal/100ks Sáčky PE, uzatvárateľné, 40x60 mm, hr. 0,05mm, bal/100ks

390 Sáčky PE, uzatvárateľné, 80x120 mm, bal/100ks Sáčky PE, uzatvárateľné, 80x120 mm, hr. 0,05mm, bal/100ks

391 Serologické pipety objem 10 ml, PS, strerilné, 
bal/200ks

Serologické pipety objem 10 ml, farebný kód oranžový, PS, 
sterilné, priemer 11 mm, dĺžka 295 mm, balenie 200 ks
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392 Serologické pipety objem 25 ml, PS, strerilné, 
bal/200ks

Serologické pipety objem 25 ml, farebný kód červená, PS, sterilné, 
priemer 15 mm, dĺžka 345 mm, balenie 200 ks

393 Sieťka na kahan s keramickou výplňou 160x160 mm Sieťka na kahan s keramickou výplňou 160x160 mm

394 Skalpel bruškatý 150 mm Skalpel bruškatý 150 mm

395 Skladovací box na vialky, 130x130x45 mm, modrý Skladovací box PP na vialky ND8, ND9, ND10, ND11, rozmer 
130x130x45 mm, alfanumerické značenie pozícii, 9x9, modrý

396 Skladovací box na vialky, 130x130x45 mm, 
oranžový

Skladovací box PP na vialky ND8, ND9, ND10, ND11, rozmer 
130x130x45 mm, alfanumerické značenie pozícii, 9x9, oranžový

397 Skladovací box na vialky, 130x130x45 mm, zelený Skladovací box PP na vialky ND8, ND9, ND10, ND11, rozmer 
130x130x45 mm, alfanumerické značenie pozícii, 9x9, zelený

398 Skladovací box na vialky, 130x130x45 mm, žltý Skladovací box PP na vialky ND8, ND9, ND10, ND11, rozmer 
130x130x45 mm, alfanumerické značenie pozícii, 9x9, žltý

399 Skúmavka kónické 15 ml, sterilné so stojanom, 
bal/50ks v PS stojane

Skúmavka kónické typ Falcon 15 ml, PP, sterilné, skladovateľné 
do -80°C, max. preťaženie 6200 x g, autoklávovateľné, balenie 50 
ks v PS stojane.

400 Skúmavka na dializáciu vzorky 10 ml, bal/10ks Skúmavka na dializáciu vzorky, objem vzorky 3-10 ml, membrána 
MWCO 6-8 kDa, balenie 10 ks

401 Skúmavka na dializáciu vzorky 20 ml, bal/10ks Skúmavka na dializáciu vzorky, objem vzorky 15-20 ml, membrána
MWCO 6-8 kDa, balenie 10 ks

402 Skúmavka plastová, PC, GD, 12 ml, bal/100ks Skúmavka plastová, PC, guľaté dno, s uzáverom, objem 12 ml, 
priemer 16 mm, výška 99 mm, sterilné, balenie 100 ks

403 Skúmavka PP, 3,5 ml, bal/2000ks Skúmavka PP, 3,5 ml, bezfarebná, nesterilná, s uzáverom, 
samostatne stojaca, rozmer 11x66 mm, balenie 2000 ks

404 Skúmavka PP, 5 ml, bal/1000ks Skúmavka PP, objem 5 ml, rozmer 57x16,5mm, ploché dno, 
popisná polocha balenie 1000 ks

405 Skúmavka PS, 12 ml, guľaté dno, 16*100mm, 
bal./1000 ks

Skúmavka PS, objem 12 ml, rozmer 16x100 mm, guľaté dno, 
rovný okraj. Balenie 1000 ks

406 Skúmavka PS, 9 ml, bal/2000ks Skúmavka PS, 9 ml, nesterilná, bez uzáveru, rozmer 16,8x67 mm, 
balenie 2000 ks

407 Skúmavka s gélom 10 ml, bal/50ks Skúmavka s gélom, urýchlovačom zrážania a s granulami, objem 
10 ml s popisným štítkom, balenie 50 ks

408 Skúmavka s gélom 5 ml, bal/100ks Skúmavka s gélom, urýchlovačom zrážania a s granulami, objem 
10 ml s popisným štítkom, balenie 100 ks

409 Skúmavka s K3EDTA 1 ml, bal/100ks Skúmavka s K3EDTA, objem 1 ml s popisným štítkom, rozmer 
12x56 mm, balenie 100 ks

410 Skúmavka, 5 ml, ventilovaný nasúvací uzáver, 
sterilne balená, bal./1000 ks

Skúmavka PP, objem 5 ml, rozmer 12x75 mm, guľaté dno, uzáver 
s dvojpozičným ventilom, graduovaná, sterilná, nedeteovaná 
DNaza, RNaza, ľudská DNA, individuálne balená. Balenie 1000 ks.

411 Skúmavky centrifugačné plastové, PP, konické, 50 
ml, s uzáverom, bal/500ks

Skúmavky centrifugačné plastové, PP, konické, objem 50 ml, s 
uzáverom, sterilné, max. preťaženie 16000 x g, neobsahuje Rnazu
a Dnazu, balenie 500 ks

412 Skúmavky centrifugačné PP, 15 ml, steril, bal/750ks Skúmavky centrifugačné PP, objem 15 ml, s uzáverom, s 
graduáciou, IVD, sterilné, balenie 750 ks

413 Skúmavky NMR 5mm 178 x Ø4.97+/-0.013 mm, do 
500 MHz Skúmavky NMR 5mm 178 x Ø4.97+/-0.013 mm, do 500 MHz

414 Skúmavky plastové PS, 5 m, bal/1000ks Skúmavky plastové PS, objem 5 ml, guľaté dno, rovný okraj, 
rozmer 12x75 mm, bez uzáveru, balenie 1000 ks

415 Skúmavky plastové, PP, 13 ml, s uzáverom, 
bal/500ks

Skúmavky plastové, PP, guľaté dno, objem 13 ml, so zatláčacím 
uzáverom, graduované s popisnou plochou, max. preťaženie 3000 
x g, priemer 16 mm, výška 100 mm, balenie 500 ks

416 Skúmavky plastové, PP, konické, 10ml , bal/500ks Skúmavky plastové, PP, konické, objem 10ml, do 4000 RPM, 
priemer 16mm, výška 108mm, balenie 500 ks

417 Skúmavky plastové, PP, konické, 50 ml, s 
uzáverom, bal/100ks

Skúmavky plastové, PP, konické sokl, objem 50 ml, s uzáverom, 
nesterilné, rozmer 30x115mm,samostatne stojace, balenie 100 ks

418 Skúmavky plastové, PP, konické, 50 ml, s 
uzáverom, bal/300ks

Skúmavky plastové, PP, konické, objem 50 ml, s uzáverom, 
graduované, max. preťaženie 15500 x g, priemer 28 mm, výška 
114 mm, balenie 300 ks
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419 Skúmavky plastové, PP, konické, 50 ml, s 
uzáverom, bal/500ks

Skúmavky plastové, PP, konické, objem 50 ml, s uzáverom, 
nesterilné, max. preťaženie 16000 x g, balenie 500 ks

420 Skúmavky plastové, PP, konické, 50 ml, s 
uzáverom, sterilné, bal/100ks

Skúmavky plastové, PP, konické, objem 50ml, s uzáverom, 
sterilné, graduované, rozmer 30x115mm, balenie 100 ks

421 Skúmavky plastové, PP, konické, 50 ml, s 
uzáverom, sterilné, bal/100ks

Skúmavky plastové, PP, konické typ Falcon, objem 50 ml, s 
červeným uzáverom, sterilné balené po 25 ks, priemer 28 m, výška
114 mm, balenie 100 ks

422 Skúmavky plastové, PP, konické, objem 2ml, 
bal/500ks

Skúmavky plastové, PP, konické, objem 2ml, použiteľné od -196°c 
do + 121°C, dielikované, Dnase, a Rnase-free, edotoxin-free, 
non-mutagenic, netoxické, s uzáverom PP, balenie 500 ks

423 Skúmavky plastové, PS, konické, 15 ml, s 
uzáverom, bal/100ks

Skúmavky plastové, PS, konické, objem 15 ml, s uzáverom, 
graduované, max. preťaženie 4000 x g, priemer 17 mm, výška 120
mm, balenie 100 ks

424 Skúmavky PP, 4,4 ml, s obsahom Z-séra , bal/100ks Skúmavky PP, 4,4 ml, s obsahom Z-séra, zatláčací uzáver, max. 
preťaženie 2500 x g, priemer 13 mm, výška 75 mm, balenie 100 ks

425 Skúmavky PS, 5 ml, bal/1000ks Skúmavky PS, objem 5 ml, 12x75 mm, max rcf 1400, bez uzáveru,
s graduáciou, tranparentné, balenie 1000 ks

426 Spodné sklá pre elektroforézu bal/5ks Spodné sklá pre elektroforézu Mini Protean, balenie 5 ks

427 Spojka PP priama pre hadičky Ø 6-10 mm, bal/20ks Spojka PP priama pre hadičky Ø 6-10 mm, dĺžka 55mm, balenie 
20 ks

428 Stojan lineárny pre jedno a viackanálové pipety Stojan lineárny pre jedno a viackanálové pipety

429 Stojan na 1,5 ml vialky Stojan PP na 1,5 ml vialky, kapacita 50 ks, rozmer 200x105x17 
mm, modrý, stohovateľný

430 Stojan na 50 ml skúmavky, 4x2 Stojan na 50 ml skúmavky, z nerezového drôtu potiahnutý 
nylonom, kapacita 4x2, rozmer 150x80x80 mm

431 Stojan na 50 ml skúmavky, 6x2 Stojan na 50 ml skúmavky, z nerezového drôtu potiahnutý 
nylonom, kapacita 6x2, rozmer 230x80x80 mm

432 Stojan na lieviky dvojmiestny PP Stojan na lieviky dvojmiestny PP, 140x300x480, nastaviteľná 
výška

433 Stojan na lieviky dvojmiestny PP Stojan na lieviky dvojmiestny PP, 140x300x480, nastaviteľná 
výška

434 Stojan na mikroskúmavky PP, 80 miestny, bal/5ks Stojan na lieviky dvojmiestny PP, 140x300x480, nastaviteľná 
výška

435 Stojan na mikroskúmavky PP, pre 50 ml skúmavky Stojan na mikroskúmavky PP, pre 50 ml skúmavky, kapacita 18 ks 
(rozloženie 3x6), rozmery 114x295x65 mm

436 Stojan na mikroskúmavky s objemom 1,5/2,0 ml, 
PP, autoklávovateľný, kapacita 80 ks, rozmer 225x67x28
mm, alfanumerické značenie pozícií, oranžová farba

Stojan na mikroskúmavky s objemom 1,5/2,0 ml, PP, 
autoklávovateľný, kapacita 80 ks, rozmer 225x67x28 mm, 
alfanumerické značenie pozícií, oranžová farba

437 stojan na parafilm, rozmer 119x175x168mm stojan na parafilm, rozmer 119x175x168mm

438 Stojan na skúmavku PP pre skúmavky s priemerom 
20 mm

Stojan na skúmavku PP pre skúmavky s priemerom 20mm, 4x10 
miest, kapacita 40 ks, rozmer 105x246x72 mm, skladací biely

439 Stojan na skúmavky PP, autoklávovateľný
Stojan na skúmavky PP, autoklávovateľný, kapacita 12 skúmaviek 
s priemerom 20 mm, rozmer 190x60x80 mm, trojvrstvový pre 
stabilitu skúmaviek.

440 Stojan na skúmavky roznych rozmerov, bal/4ks
Stojan PP na skúmavky roznych rozmerov, rotačný, kapacita 6x15 
ml; 9x1,5/2,0 ml; 12x0,5 ml; 32x0,2 ml skúmavky, farebné, balenie 
4 ks

441 Stojan PP na 50 kryoskúmaviek, bal/4ks Stojan PP na 50 kryoskúmaviek, balenie 4 ks

442 Stojan PP pre skúmavky s priemerom 18 mm Stojan PP pre skúmavky s priemerom 18 mm, kapacita 2x5, 
250x60 mm

443 Stojan pre jedno a viackanálové pipety Stojan na 6 pipiet – kompatibilný k existujúcim jednokanálovým 
pipetám BRAND Transferpette S

444 Stojan pre skúmavky, PP Stojan pre rôzne typy skúmaviek (4x50 ml, 12x15 ml kónické 
skúmavky, 32x1,5 (0,5) ml mikroskúvavky), PP, ružový

445 Stojan PS pre skúmavky s priem. 14,5 mm Stojan PS pre skúmavky s priem. 14,5 mm, 119 miest PS

446 Stojan PS pre skúmavky s priem. 8,5 mm Stojan PS pre skúmavky s priem. 8,5 mm, 250 miest PS
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447 Stríčka LDPE, objem 250 ml značená "Destilovaná 
voda" Stríčka LDPE, objem 250 ml značená "Destilovaná voda"

448 Stríčka PE-LD, objem 250 ml Strička PE-LD, objem 250 ml, farebný uzáver

449 Stríčka PE-LD, objem 500 ml Strička PE-LD, objem 500 ml, farebný uzáver

450 Striekačka 5 ml, HPLC certifikovaná, Luer-Slip, 
bal/100ks Striekačka 5 ml, HPLC certifikovaná, Luer-Slip, balenie 100 ks

451 Striekačka injekčná 10 ml, Luer-Slip, bal/100ks Striekačka injekčná 10 ml, Luer-Slip, dvojdielna, sterilná, jednotlivo
balené, balenie 100 ks

452 Striekačka injekčná 2 ml, Luer-Slip, bal/100ks Striekačka injekčná 2 ml, Luer-Slip, dvojdielna, sterilná, jednotlivo 
balené, balenie 100 ks

453 Striekačka injekčná 20 ml, Luer-Slip, bal/80ks Striekačka injekčná 20 ml, Luer-Slip, dvojdielna, sterilná, jednotlivo
balené, balenie 80 ks

454 Striekačka injekčná 5 ml, Luer-Slip, bal/100ks Striekačka injekčná 5 ml, Luer-Slip, dvojdielna, sterilná, jednotlivo 
balené, balenie 100 ks

455 Striekačka injekčná 50 ml, Luer-Slip, bal/30ks Striekačka injekčná 50 ml, Luer-Slip, dvojdielna, sterilná, jednotlivo
balené, balenie 30 ks

456 Striekačkový filter Ø 13 mm, 0,2 µm, PE, bal/500ks Striekačkový filter Ø 13 mm, pórovitosť 0,2 µm, membrána PE, 
balenie 500 ks

457 Striekačkový filter Ø 13 mm, 0,5 µm, PE, bal/500ks Striekačkový filter Ø 13 mm, pórovitosť 0,5 µm, membrána PE, 
balenie 500 ks

458 Striekačkový filter Ø 17 mm, 0,2 µm, PTFE, 
bal/100ks

Striekačkový filter Ø 17 mm, pórovitosť 0,2 µm, membrána PTFE, 
balenie 100 ks

459 Striekačkový filter Ø 17 mm, 0,2 µm, regenerovaná 
celulóza, bal/100ks

Striekačkový filter Ø 17 mm, pórovitosť 0,2 µm, membrána 
regenerovaná celulóza, balenie 100 ks

460 Striekačkový filter Ø 17 mm, 0,45 µm, PTFE, 
bal/100ks

Striekačkový filter Ø 17 mm, pórovitosť 0,45 µm, membrána PTFE,
balenie 100 ks

461 Striekačkový filter Ø 25 mm, 0,2 µm, Nilon, bal/50ks
Striekačkový filter Ø 25 mm, pórovitosť 0,2 µm, membrána Nilon 
kompatibilná s roztokmi DMSO, výpust PP, filtračná plocha 2,8 
cm2, sterilné, individuálne balené, balenie 50 ks

462 Striekačkový filter Ø 25 mm, 0,2 µm, PVDF, 
bal/100ks

Striekačkový filter Ø 25 mm, pórovitosť 0,2µm, membrána PVDF, 
balenie 100 ks

463 Striekačkový filter Ø 25 mm, 0,2 µm, regenerovaná 
celulóza, bal/100ks

Striekačkový filter Ø 25 mm, pórovitosť 0,2 µm, membrána 
regenerovaná celulóza, balenie 100 ks

464 Striekačkový filter Ø 25 mm, 0,22 µm, PES, 
bal/100ks

Striekačkový filter Ø 25 mm, pórovitosť 0,22 µm, membrána PES, 
sterilné, jednotlivo balené, balenie 100 ks

465 Striekačkový filter Ø 25 mm, 0,45 µm, PVDF, 
bal/100ks

Striekačkový filter Ø 25 mm, pórovitosť 0,45 µm, membrána PVDF,
nesterilné, hydrofóbne, balenie 100 ks

466 Striekačkový filter Ø 25 mm, 0,45 µm, regenerovaná
celulóza, bal/100ks

Striekačkový filter Ø 25 mm, pórovitosť 0,45 µm, membrána 
regenerovaná celulóza, balenie 100 ks

467 Striekačkový filter Ø 28 mm, 0,22 µm, PES, 
hydrofilný, bal/50ks

Striekačkový filter Ø 28 mm, pórovitosť 0,22 µm, membrána PES, 
hydrofilný, pre rýchlu sterilnú filtráciu, púzdro z MBS bez obsahu 
ftalátov, sterilné, jednotlivo balené, balenie 50 ks

468 Svorka POM na NZ 14, žltá Svorka POM na NS 14, žltá

469 Svorka POM na NZ 29, červená Svorka POM na NZ 29, červená

470 Systém na farbenie podložných sklíčkok StainTray Systém na imunohistochemické farbenie podložných sklíčkok 
StainTray, čierne PETG

471 Špachtľa s mikrolyžičkou nerezová, dĺžka 180mm Špachtľa s mikrolyžičkou, dĺžka 180mm, špachtľa rozmer 
mikrolyžičky 5x9, nerezová

472 Špeciálna zakrývacia fólia 38 m x 10 cm - využívaná
pre zakrývanie, či priamo tesnenie ústia najrôznejších 
nádob a pre ochranu ich obsahu pred kontamináciou 
látkami z vonkajšieho prostredia, netoxická

prieťažnosť 200 %; priepustnosť pre plyny za 24 hodín (pri 23°C a 
50% relatívnej vlhkosti) kyslík: menej ako 350 cm3/m2; dusík: 
menej ako 105 cm3/m2

473 Špeciálna zakrývacia fólia 75 m x 10 cm - využívaná
pre zakrývanie, či priamo tesnenie ústia najrôznejších 
nádob a pre ochranu ich obsahu pred kontamináciou 
látkami z vonkajšieho prostredia, netoxická

prieťažnosť 200 %; priepustnosť pre plyny za 24 hodín (pri 23°C a 
50% relatívnej vlhkosti) kyslík: menej ako 350 cm3/m2; dusík: 
menej ako 105 cm3/m2

474 Špičky PP pre opakovacie dávkovacie zariadenia, 
objem 12,5 ml, steril, bal/100ks

Špičky PP pre opakovacie dávkovacie zariadenia, objem 12,5 ml, 
sterilné, individuálne balené, balenie 100 ks
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475 Špičky transparentné objem 1000-5000 ul, balenie 
300ks Špičky transparentné objem 1000-5000 ul, balenie 300ks

476 Študenská jednokanálová pipeta s nastaviteľným 
objemom 0,5 - 10 ul

Študenská jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 0,5 - 
10 ul, farebne značená, pipeta plne autoklávovateľná.

477 Študenská jednokanálová pipeta s nastaviteľným 
objemom 1 - 10 ml

Študenská jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 1 - 10 
ml, farebne značená, pipeta plne autoklávovateľná.

478 Študenská jednokanálová pipeta s nastaviteľným 
objemom 10 - 100 ul

Študenská jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 10 - 
100 ul, farebne značená, pipeta plne autoklávovateľná.

479 Študenská jednokanálová pipeta s nastaviteľným 
objemom 100 - 1000 ul

Študenská jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 100 - 
1000 ul, farebne značená, pipeta plne autoklávovateľná.

480 Študenská jednokanálová pipeta s nastaviteľným 
objemom 2 - 20 ul

Študenská jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 2 - 20 
ul, farebne značená, pipeta plne autoklávovateľná.

481 Študenská jednokanálová pipeta s nastaviteľným 
objemom 20 - 200 ul

Študenská jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 20 - 
200 ul, farebne značená, pipeta plne autoklávovateľná.

482 Študenská jednokanálová pipeta s nastaviteľným 
objemom 500 - 5000 ul

Študenská jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 500 - 
5000 ul, farebne značená, pipeta plne autoklávovateľná.

483 Tampón Amies - plastová tyčinka/FL, bal/100ks Tampón Amies - plastová tyčinka/FL, balenie 100 ks

484 Tampón bavlnený, sterilný, v skúmavke bez média, 
bal/1000ks

Tampón bavlnený, sterilný, v skúmavke bez média, skúmavka PP 
12x150 mm, balenie 1000 ks

485 Tampón bavlnený, sterilný, v skúmavke s mediom, 
bal/100ks

Tampón bavlnený, sterilný, v skúmavke s mediom Stuartova živná 
pôda, skúmavka PP 12x150 mm, balenie 100 ks

486 TC-platňa 24 janková, sterilné s vrhcným krytom, 
bal/100ks

TC-platňa 24 janková, sterilné CellStar s vrchným krytom, plochý 
tvar dna, individuálne balené, pre adherentné bunky, balenie 100 
ks

487 TC-platňa 24 janková, sterilné s vrhcným krytom, 
bal/50ks

TC-platňa 24 janková, sterilné s vrchným krytom, plochý tvar dna, 
individuálne balené, pre adherentné bunky, balenie 50 ks

488 Tekuté antibakteriálne mydlo 1000 ml, bal/6ks
Tekuté antibakteriálne mydlo 1000 ml, extra hygienické, číre, ničí 
99,99% vírusov a baktérií, neparfénované, vhodné pre dávkovač 
Tork (systém S1), balenie 6 ks

489 Tipbox na špičky 200 ul Tipbox na špičky 200 ul s uzáverom, kompatibilný so špičkami 
Brand, stohovateľné

490 Tkanivové kultivačné fľaše 150 cm2, uzáver s 
ventilom, bal/36ks

Tkanivové kultivačné fľaše s povrchom 150 cm2, uzáver s 
ventilom, s grauáciou, balenie 36 ks

491 Tlačka podľa Hoffmann 30 mm Tlačka podľa Hoffmann 30 mm

492 TLC platna hliníková, silika gel 60 potiahnutý 
fluorescenčným indikátorom F254, bal/25ks

TLC platna hliníková, silika gel 60 potiahnutý fluorescenčným 
indikátorom F254, veľkosť 20x20 cm pre tenkovrstvú 
chromatografiu, balenie 25 ks

493 TLC platna sklenená, silika gel 60 potiahnutý 
fluorescenčným indikátorom F254, bal/25ks

TLC platna sklenená, silika gel 60 potiahnutý fluorescenčným 
indikátorom F254, veľkosť 20x20 cm pre tenkovrstvú 
chromatografiu, balenie 25 ks

494 Transfer pipety objem 6 ml, bal/840ks
Transfer pipety LDPE, objem 6 ml, bez graduácie, dĺžka 146 mm, 
veľkosť kvapky 20-30 ul, sterilné, individuálne balené, balenie 840 
ks

495 Transportný bezpečnostný box 380x160x196 mm Transportný bezpečnostný box PC, uzatváreteľný, veko tvoriteľné 
do 180°, priehľadný, žltý, rozmer 380x160x196 mm

496 USG diagnostický gel, bal/500g USG diagnostický gel, balenie 500 g

497 UV kyvety semi-mikro, bal/100ks UV kyveta mikro, stredná výška 8,5 mm, objem 70 do 850ul ul. 
Balenie 100 ks

498 UV kyvety semi-mikro, bal/100ks UV kyvety semi-mikro 1,5ml, pre 230nm, štandardná svetelná 
dráha 10 mm, balenie 100 ks

499 Uzáver k bandaske 2 L Uzáver k bandaske 2 L

500 Uzáver k bandaske 5 L Uzáver k bandaske 5 L

501 Uzáver k vialke ND8, skrutkovací, bal/100ks Uzáver k vialke ND9, PP červený skrutkovací, bez otvoru, septum 
biely silikón/červené PTFE, balenie 100 ks

502 Uzáver k vialke ND9, skrutkovací, s otvorom, 
bal/100ks

Uzáver k vialke ND9, PP transparentný skrutkovací, otvor 6mm, 
septum červená guma/béžová PTFE, 45o shor, balenie 100 ks
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503 Uzáver k vialke ND9, skrutkovací, transparentný, s 
otvorom, bal/100ks

Uzáver k vialke ND9, PP transparentný skrutkovací, otvor 6mm, 
septum červený silikón/červené PTFE, 55° shore A, balenie 100 ks

504 Uzáver LDPE, tmavohnedý Uzáver LDPE, tmavohnedý, pre fľaše s priemerom hrdla 32 mm

505 Uzáver s pipetkou na liekovku objem 20 ml, čierný, 
bez poistného krúzku

Uzáver s pipetkou na liekovku objem 20 ml, čierný, bez poistného 
krúzku

506 Uzáver šrubovací pre 2 ml skúmavky, bal/1000ks Uzáver šrubovací pre 2ml skúmavky, PP, použiteľný od -196°C do 
+121°C, balenie 1000ks

507 Uzáver zatlačovací na vialky, veľkosť ND22, PE, 
bal/100ks

Uzáver zatlačovací na vialky, veľkosť ND22, PE, rozmer 
23,5x5,5mm, transparentný, balenie 100 ks

508 Vanička 15 x 10 cm pre elektroforézu
Vanička 15 x 10 cm pre horizontálnu elektroforézu kompatibilná s 
Wide Mini-Sub Cell GT, transparentná s fluorescenčným 
pravítkom.

509 Vata buničitá tampóny 40x50 mm, bal/2x500ks Vata buničitá tampóny 40x50 mm, zo 100% celulózy s vysokou 
savosťou, neprašná, balenie 2x500 ks

510 Vata buničitá v rezoch 20x30 cm, bal/500g Vata buničitá v rezoch 20x30 cm, zo 100% celulózy s vysokou 
savosťou, neprašná, balenie 500 g

511 Vata buničitá vinutá, bal/1kg Vata buničitá vinutá, zo 100% celulózy s vysokou savosťou, 
neprašná, balenie 1 kg

512 Vialka sklenená 1,5 ml, hnedá vrátane uzáveru, 
bal/100ks

Vialka sklenená 1,5 ml, hnedá s popisnou plochou, skrutkovací 
uzáver ND9, s otvorom 9 mm, septum biely silikón/ červené PTFE 
hrúbky 1 mm, balenie 100 ks

513 Vialka sklenená 1,5 ml, ND8, číra, bal/100ks Vialka sklenená 1,5 ml, skrutkovacia ND8, číra, rozmer 32x11,6 
mm, balenie 100 ks

514 Vialka sklenená 1,5 ml, ND9, číra, bal/100ks Vialka sklenená 1,5 ml, skrutkovacia ND9, číra, rozmer 32x11,6 
mm, balenie 100 ks

515 Vialka sklenená 1,5 ml, ND9, hnedá, bal/100ks Vialka sklenená 1,5 ml, skrutkovacia ND9, hnedá, rozmer 32x11,6 
mm, balenie 100 ks

516 Vialka sklenená 15 ml, číra, bal/100ks Vialka sklenená 15 ml, pre zatláčací uzáver, číra, rozmer 26x48 
mm, balenie 100 ks

517 Vialka sklenená 5,0 ml, číra, bal/100ks Vialka sklenená 5 ml, skrutkovacia ND18, číra, rozmer 20x40 mm, 
balenie 100 ks

518 Vnútorný delič 8x8 pre kryobox 136x136 mm Vnútorný papierový delič 8x8 pre kryobox 136x136 mm, výška 
mriežky 30 mm

519 Vnútorný delič 9x9 pre kryobox 136x136 mm Vnútorný papierový delič 9x9 pre kryobox 136x136 mm, výška 
mriežky 30 mm

520 Vodivostná cela s teplotným čidlom
4-elektrodová vodivostná meracia cela s vstavaným čidlom teploty,
kábel 1,5 m s vodotesným konektorom, konštanta cely 
K=0,475/cm.

521 Vodná výveva Vodná výveva PP, bar 9,804, mmHg 191,50, odlivka 10-12mm, 
spätný ventil

522 Vortex Vibračné miešadlo s rozsahom min. 0 - 2500 rpm, analógové 
ovládanie, orbit min. 5 mm, trieda ochrany IP 22.

523 Vypúšťací kohút PP pre kanister 9 a 20 l Vypúšťací kohút PP pre kanister 9 a 20 l

524 Vyťahovač mgnetických miešadielok PTFE 8x150 
mm Vyťahovač mgnetických miešadielok PTFE 8x150 mm

525 Vyťahovač mgnetických miešadielok PTFE 8x350 
mm Vyťahovač mgnetických miešadielok PTFE 8x350 mm

526 Výterovka v skúmavke s Amies transportnou pôdov,
bal/100ks

Výterovka v skúmavke tyčinka PS, s Amies transportnou pôdov, 
12/155 mm, balenie 100 ks

527 Zásobník PP na reagencie pre multikanálové pipety 
60 ml, bal/100ks

Zásobník PP na reagencie pre multikanálové pipety 60 ml, bez 
viečka, sterilné, jednotlivo balené, balenie 100 ks

528 Zásobník PP na reagencie pre multikanálové pipety 
60 ml, bal/10ks

Zásobník PP na reagencie pre multikanálové pipety 60 ml, s 
viečkom, nesterilné, balenie 10 ks

529 Zásobník PP na reagencie pre multikanálové pipety 
60 ml, bal/200ks

Zásobník PP na reagencie pre multikanálové pipety 60 ml, bez 
viečka, sterilné, balené po 5 ks, balenie 200 ks

530 Zásobník PP na špičky 1000µl s mriežkou Zásobník PP na špičky 1000µl s mriežkou

531 Zátka gumová Ø 10,5x14,5x20 mm, bal/1kg Zátka gumová Ø 10,5x14,5x20 mm, balenie 1 kg cca 245 ks
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532 Zátka gumová Ø 16,5x12,5x20 mm, bal/1kg Zátka gumová priemer 16,5x12, 5x20mm, balenie 1 kg cca 190 ks

533 Zátka gumová Ø 27x21x30 mm, bal/1kg Zátka gumová Ø 27x21x30mm, balenie 1 kg cca 43 ks

534 Zátka gumová Ø 29x23x30 mm, bal/1kg Zátka gumová Ø 29x23x30mm, balenie 1 kg cca 36 ks

535 Zátka gumová Ø 29x35x30 mm, bal/1kg Zátka gumová Ø 29x35x30 mm, balenie 1 kg cca 25 ks

536 Zátka korková 12x15x22 mm Zátka korková 12x15x22 mm

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1.Vrátane dopravy na miesto plnenia pri každom čiastkovom plnení a vynesenia na určené pracovisko podľa pokynov 
objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti dodávateľa je považované za podstatné porušenie zmluvných povinností 
dodávateľa, zakladá objednávateľovi právo na odstúpenie od zmluvy a/alebo uplatnenie zmluvnej pokuty voči dodávateľovi vo 
výške 500,- EUR. Pokutu možno uložiť aj opakovane počas trvania zmluvy.

2. Plnenie a dodávka predmetu zákazky bude realizovaná priebežne, aj denne, vždy na základe samostatných objednávok 
vystavených objednávateľom.

3. Dodávateľ doručí e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti 
zmluvy: položkovitý rozpočet, rozpis položiek s uvedením obchodného názvu, technickej špecifikácie a výrobcu ponúkaných 
tovarov, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.

4. Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy

5. Tovar bude objednávaný na základe Čiastkovej výzvy zaslanej elektronicky vždy do 16:00 daného dňa. V čiastkovej výzve 
Objednávateľ upresní, ktoré položky a v akom množstve požaduje dodať.

6. Dodávateľ sa zaväzuje bezplatne predložiť objednávateľovi na požiadanie certifikáty k jednotlivým položkám zákazky.

7. Pri rámcovej dohode je lehota plnenia pre dodávateľa od doručenia čiastkovej výzvy na plnenie od objednávateľa 
dohodnutá do 5 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch môže objednávateľ túto lehotu primerane skrátiť. Za čiastkovú 
výzvu sa považuje aj písomná, elektronická alebo telefonická výzva.

8. Pri rámcovej dohode je minimálne množstvo plnenia na základe jednotlivej čiastkovej výzvy objednávateľa - 3 jednotky 
zmluvného plnenia.

9. Čiastkové výzvy (objednávky) budú odosielané pravidelne, najviac jeden krát za deň.

10. Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého tovaru v originálnom balení.

11. Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii.

12. Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar 
neprevziať.

13. Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch a pracovnom čase od 8,00 do 14,00 hodine. Oznámenie o termíne plnenia 
minimálne 1 deň vopred .

14. Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v 
rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom 
platným na území SR.

15. Dodávateľ je povinný dodať objednaný tovar aj v prípade, ak za predchádzajúce čiastkové plnenia ešte nebola realizovaná
úhrada faktúry, ktorej plynie lehota splatnosti.

16. Fakturácia sa uskutoční ku každej objednávke samostatne. Dodávateľ doručí faktúru objednávateľovi so splatnosťou 30 
dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

17. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý je v prvej polovici doby použiteľnosti (doby spotreby). V prípade porušenia 
tejto povinnosti je dodávateľ povinný tovar vymeniť v lehote do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia požiadavky 
objednávateľa na výmenu.

18. V zmysle ustanovení OPET týkajúcich sa rámcovej dohody objednávateľ sa nezaväzuje odobrať tovar v celkovej zmluvnej 
cene, množstvo odobratého tovaru bude záležať od aktuálnych potrieb objednávateľa.

19. Požaduje sa, aby výsledná cena predmetu zákazky ponúknutá dodávateľom po ukončení elektronickej aukcie pozostávala 
z aktuálne (t.j. v čase lehoty na predkladanie ponúk) obvyklých trhových cien jednotlivých položiek predmetu zákazky.

20. Osobitné ustanovenia o určení ceny plnenia:

20.1 Požaduje sa, aby dodávateľ v súlade s bodom 16.1.8 II. časti Všeobecných zmluvných podmienok OPETu poskytol 
súčinnosť objednávateľovi pri prehodnocovaní cien tovaru s ohľadom na vývoj cien porovnateľných tovarov na trhu. 
Prehodnocovanie ceny sa bude realizovať min. 1x a max. 2x za polrok. Porušenie tejto povinnosti zo strany dodávateľa 
oprávňuje objednávateľa uplatniť si zmluvnú pokutu voči dodávateľovi vo výške 1000,- EUR. Pokutu možno uložiť aj 
opakovane.
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20.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si od dodávateľa, kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu, dokumentáciu 
o prehodnotení ceny tovaru na trhu za účelom overenia aktuálnosti ceny.

20.3 Požaduje sa, aby v prípade ak dodávateľ zistí, že cena na trhu je nižšia než je určená touto rámcovou dohodou, 
bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia tejto skutočnosti doručil objednávateľovi dodatok, predmetom 
ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 20. tejto rámcovej dohody.

20.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo rámcovú dohodu vypovedať v lehote jedného mesiaca, pokiaľ dodávateľ poruší bod 
20.1 až 20. 3 tejto rámcovej dohody.

21. Ak sa v technickej špecifikácii uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný 
názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, 
respektíve s porovnateľným zložením.

22. Rovnocenný ekvivalent odberateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické 
použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a obvyklej praxe použitia špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov 
odberateľa.

23. V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje odberateľ do 
3 pracovných dní po účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje
predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požiadavky na 
ekvivalentný produkt, špecifikované dodávateľom pri zadaní zákazky

24. Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, bude sa toto považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok. Porušenie tejto povinnosti dodávateľa je považované za podstatné porušenie 
zmluvných povinností dodávateľa, zakladá objednávateľovi právo na odstúpenie od zmluvy a/alebo uplatnenie zmluvnej 
pokuty voči dodávateľovi vo výške 1000,- EUR. Pokutu možno uložiť aj opakovane počas trvania zmluvy.

25. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

26. Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov a dokumentov alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže
splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, alebo v prípade ekvivalentu ponúkne tovar, ktorý nevyhovuje požiadavkám 
objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, alebo nedodá tovar podľa tejto zmluvy, objednávateľ to bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvy a vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy a udeliť negatívnu referenciu a zmluvnú pokutu vo 
výške 1000,- EUR .

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice I
Obec: Košice - mestská časť Sever
Ulica: Komenského 73

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: podľa opisu - súbor
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.
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IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 97 510,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122572

V Bratislave, dňa 29.11.2021 09:20:01

Objednávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
LABO - SK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122572


Zákazka


Identifikátor Z202122572


Názov zákazky Zdravotnícky a laboratórny spotrebný materiál


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316329


Dodávateľ


Obchodný názov LABO - SK, s.r.o.


IČO 36365556


Sídlo Slávičie údolie 102/A, Bratislava, 81102, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 26.11.2021 21:44:00


Hash obsahu návrhu plnenia JQZAc7v8OSGh40/hjbjtqkVZ8MYS8hwS+B+Oam8uc+g=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Ponúkané produkty podľa požadovanej špecifikácie


Prílohy:
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