
KÚPNA ZMLUVA č. 12102011 
Uzavretá podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Kupujúci: 

So sídlom: 

Zastúpený a oprávnený 

jednať vo veciach zmluvy: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 


Ďalej len Kupujúci 

1.2 Predávajúci: 

So sídlom: 

Zapísaný: 

Zastúpený: 

Oprávnení rokovať: 


Vo veciach zmluvných: 

Vo veciach technických: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Tel: 

Fax: 

E-mail: 


Ďalej len Predávajúci 

zmien a doplnkov. 

Parazitologický ústav SAV 
Hlinková 3, 040 O1 Košice 

/ 

Doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc. 
Štátna pokladnica 
7000345190/8180 
00586951 
2021370461 
neplatca DPH 

ITES Vranov, s.r.o. 
Čemernianska 137,093 03 Vranov nad Topľou 
Obchodný register OS Prešov, oddiel Sro., vložka 1365/P 
Ing. Michal Fedor, konateľ, Slavomír Fedor, konateľ 
Ing. Michal Fedor, konateľ, Slavomír Fedor, konateľ 
Ing. Michal Fedor, konatel', Slavomír Fedor, konatel' 
Ing. Michal Fedor, konatel', Slavomír Fedor, konatel' 
SLSP a.s. Vranov niT 
0107890672/0900 
31680259 
2020527817 
SK2020527817 
057/4880067,4880068 
057/4880067 
ites@ites.sk 
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2.Predmet plnenia zmluvy 

2.1 	 Predmetom plnenia zmluvy je dodávka laboratórneho nábytku týchto technických a funkČných 
vlastnosti a parametrov. 
Všeobecná charakteristika: 
Všetky drevené časti nábytku ako sú korpusy skriniek, dvierka a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej 
dosky hrúbky 18mm. 
Všetky úchytky skriniek a skríň sú kovové 
Všetky kontaktné hrany dvierok, skriniek, digestorov apod. sú chránené ABS hranou hrúbky 2 mm. 
Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323 
Pracovné dosky z kompaktného vysokotlakého laminátu min. hrúbky 13 mm sú v zhode s európskou 
normou EN 438. 

Kompaktný vysokotlaký laminát musí byť kompaktný a nemôže byť tvorený kombináciou viacerých 

plošných materiálov spájaním k sebe. 

Všetky použité armatúry na vodu, plyn a stlačený vzduch sú v zhode s európskymi normami EN 13792 

a DIN 12898. 

Pracovné dosky z liatej keramiky hrúbky 35 mm sú zhotovené technológiou odlievania do foriem. 

Každá doska má po obvode zvýšený okraj, ktorý zabraňuje vyliatiu tekutín mimo pracovný priestor. 

Liata keramika je v zhode s normami DIN 12916, DIN 28062, DIN 51102, DIN 40685. 

Všetky skrinky a skrine sú uzamykateľné ( okrem inštalačných skriniek). 

Závesy na inštalačných skrinkách a skrinkách pod digestormi sú otvárateľné na 170 stupňov, čím sa 

zabraňuje ich vylomeniu. 

Závesy a kovania skriniek sú vysokokvalitné, typu BLUM. 

Všetky inštalačné skrinky majú polypropylénové dno vo vaničkovom prevedení, aby sa zabránilo 

náhodnému vyliatiu tekutín na dno skrinky a tým jej poškodeniu. 

Všetky skrinky majú nožičky s nastaviteľnou výškou 150 mm. 

Použité elektroinštalačné prvky - zásuvky, vypínače, prúdové chrániče - sú typu LEGRAND 

s ochranou proti striekajúcej vode lP 55. 

Všetky elektrické zásuvky sú zo samozhášavého odolného termoplastu. 

Laboratórny nábytok je certifikovaný v zhode s európskou normou EN 14056 a EN 14727. 

Pracovné stoly pre laboratória sú certifikované v zhode s európskou normou EN 13150. 


P.Č. Názov položky rozpočtu Jednotka Počet jednotiek 
1 B.l) Laboratórny stôl [ 1.1.35] -15 ks kus 15 
2 B.2) Laboratórny stôl [ 1.1.36] - 10 ks kus 10 
3 B.3) Laboratórny stôl obojstranný [ 1.1.15] - l ks kus 1 
4 B.4) Laboratórny stôl [ 1.1.55] - 8 ks kus 8 
5 B.5) Laboratórny stôl [ 1.1.56] - 8 ks kus 8 
6 B.6) Laboratórny stôl pod mikroskopy ku prístrojom [ 1.7.3]- kus 4 

4 ks 

7 B.7) Váhový stôl [ 1.7.4] - l ks kus 1 

8 B.8) Laboratórny stôl pod prístroje [ 1.7.9] kus 9 

9 B.9) Váhový stôl [ 1.7.10] - 1 ks kus l 

10 8.10) Laboratórny stôl pod prístroje [ 1.7.26] -10 ks kus 10 

11 B.ll) Váhový stôl [ 1.7.27] -2 ks kus 2 

12 B.12) Kovová skriňa na horľaviny [ 1.1.16] - l ks kus l 

13 B.13) Kovová skriňa na horľaviny [ 1.1.37 ] - 2 ks kus 2 

14 B.14)_Kovová skriňa na toxické látky [ 1.7.11 ] - 3 ks kus 3 

15 B.15) Laboratórne skrinky [ 1.7.5] - 20 ks kus 20 

16 B.16) Laboratórne skrinky [ 1.7.16] - 30 ks kus 30 

17 B.] 7) Laboratórne skrinky [ 1.7.12] - 30 ks kus 30 

18 B.18) Pracovná doska [ 1.7.18] - 4 ks kus 4 

19 B.19) Laboratórna stolička [ 1.7.13] -16 ks kus 16 

20 B.20) Laboratórna stolička [ 1.7.6] - 8 ks kus 8 

21 B.21) Laboratórna stolička [ 1.7.17] - 4 ks kus 4 

22 B.22) Kameninová výlevka na lab. stoly [ 1.7.7] - 2 ks kus 2 

23 B.23) Kameninová výlevka na lab. stoly [ 1.7.14] - 2 ks kus 2 

24 B.24) Kameninová výlevka na lab. stoly [ 1.7.19] - 2 ks kus 2 

25 B.25) Laboratórna armatúra neinv. [ 1.7.20] - 2 ks kus 2 
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26 B.26) Laboratórna armatúra neinv. [1.7.8] - 2 ks kus 2 
27 B.27) Laboratórna armatúra neinv. [ 1.7.15] - 2 ks kus 2 
28 B.281 Laboratórny stôl pod prístroje [ 1.7.19] - 4 ks kus 4 

/ 

29 B.29) Stôl prístrojový laboratórny [ 1.7.18] - l ks kus l 
30 B.30) Mokrý stôl laboratórny krátky [ 1.7.1.171- 2 ks kus 2 
31 B.31) Mokrý stôl laboratórny dlhý typ B [ 1.1.1.17]- l ks kus l 
32 B.32) Mo_krý stôl laboratórny dlhý typ A [ 1.1.1.16] - 1 ks kus 1 

Popis položiek uvedených v tabul'keje v pTl10he Č. 5, ktoráje neoddelitel'nou súčasťou zmluvy. 

2.2 	 Predmet plnenia Kúpnej zmluvy dodá predávajúci kupujúcemu na Parazitologický ústav SAV, 
Hlinková 3, Košice. 

2.3 	 Súčasťou plnenia predmetu zmluvy je doprava, montáž a uvedenie zariadenia do prevádzky. 
Predávajúci zhotoví Protokol o odovzdaní predmetu plnenia zmluvy, ktorého súčasťou budú 
príslušné certifikáty, resp. prehlásenia o zhode, návody na obsluhu a údržbu, príslušné 
oprávnenia pracovníkov predávajúceho, záručné listy, protokoly o kusových skúškach 
mediálnych stí pov elektro a záručné listy. 

2.4 	 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/ audituj overovania súvisiaceho s dodávanými 
tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy a to oprávnenými osobami, ktorými sú 
najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa 
finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho 
spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie 
a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené 
osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES , a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. 

3.Cena 

3.1 	 Cena za predmet plnenia Kúpnej zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa 
zákona NR SR Č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky 
MFSR číslo 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR Č. 18/1996 Z.z. o cenách 
164.257,33 € s DPH v členení podľa prílohy Č. 1- Spôsob určenia ponukovej ceny, 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

4. Termín plnenia 

4.1 	 Predávajúci dodá predmet zmluvy podľa čl. 2.1 v členení podľa prílohy Č. 2 najneskôr 
do troch kalendárnych mesiacov od podpisu Zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

4.2 	 Kupujúci sa zaväzuje odovzdať priestory laboratórií pripravené k montáži najneskôr 1 
mesiac pred termínom plnenia predmetu zmluvy. 

4.3 	 Predávajúci prevezme k montáži iba priestory, v ktorých sú úplne ukončené všetky 
práce HSV a PSV s príslušnými revíziami elektrorozvodov. 

4.4 	 Kupujúci je povinný na požiadanie vedúceho montéra predávajúceho zabezpečiť 
spustenie prívodu médií - elektrina, plyn, voda, odpad - tak, aby predávajúci mohol 
vykonať odskúšanie vlastných rozvodov v nábytkových inštaláciach. Pokiaľ tak 
kupujúci neučiní, predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné škody. Všetky 
náklady, spojené s následným odstraňovaním prípadných závad znáša kupujúci. 
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4.5 	 Oneskorenie termínu odovzdania priestorov zo strany kupujúceho podľa čl. 4.3 alebo 
nedodržania podmienok podľa čl. 4.4 oprávňuje zhotoviteľa na predÍženie termín4 
odovzdania predmetu zmluvy bez možnosti uplatnenia sankcií zo strany kupujúceho. 

4.6 	 Ak dôjde k prerušeniu prác predávajúcim pre okolnosti na strane kupujúceho, 
oprávňuje toto predávajúceho na predÍženie termínu plnenia predmetu zmluvy bez 
možnosti uplatnenia sankcií zo strany kupujúceho. Zhotoviteľ je v tomto prípade 
oprávnený požadovať úhradu preukázaných zvýšených nákladov na plnenie predmetu 
zmluvy. 

4.7 	 Predávajúci je oprávnený predmet plnenia zmluvy odovzdať ešte pred dohodnutým 
termínom bez nárokov na finančné zvýhodnenie a kupujúci je povinný predmet 
plnenia diela prevziať. 

4.8 	 Kupujúci je povinný prevziať dielo aj s drobnými závadami, ktoré nebránia riadnemu 
užívaniu diela a neohrozujú bezpečnosť pracovníkov kupujúceho ani jeho majetok. 
Odstránenie prípadných závad sa termínovo zápisnične dohodne pri odovzdávaní 
diela. 

5. Platobné podmienky a fakturácia 

5.1 	 Predávajúci má právo fakturovať za dodávku predmetu zmluvy cenu podľa čl. 3.1 po 
riadnom splnení všetkých jeho záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy. 

5.2 	 Podkladom pre zaplatenie za predmet zmluvy bude faktúra predávajúceho. Faktúra 
musí obsahovať náležitosti uvedené v § 71, zákona číslo 222/2004 Z.z. v znení 
neskorších zmien a doplnkov. 

5.3 	 . Každá faktúra bude obsahovať: 
identifikáciu zmluvných strán 
adresu, IČO, DRČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri 
číslo zmluvy 12102011 zo dňa 12. ll. 2011 
číslo faktúry 
deň dodania tovaru, deň splatnosti faktúry 
názov a adresu peňažného ústavu predávajúceho 
číslo účtu, na ktorý sa má platiť 
faktúrovanú sumu 
pečiatku a podpis oprávnenej osoby 

Dodaný tovar bude fakturovaný v 2 faktúrach. Na začiatku textu faktúry, ako podstatná 
časť faktúry, bude uvedené: 

Faktúra č. 1 
Faktúrujeme Vám pre projekt zo štrukturálnych fondov EÚ, názov projektu: Centrum 
excelentnosti pre parazitológiu 
KódIT~S:26220120022 


Položky: B.1 - B.27 podľa Prílohy č.1 Spôsob určenia ponukovej ceny 
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Faktúra Č. 2 
Faktúrujeme Vám pre projekt zo štrukturálnych fondov EÚ, názov projektu: Aplikačné 
centrum pre ochranu ľudí, zvierat a rastlín pred parazitmi 
KódIT~S:26220220018 

Položky: B.28-B.32 podľa Prílohy č.1 Spôsob určenia ponukovej ceny 

5.4 	 Zmluvné strany dohodli lehotu splatnosti do 35 dní odo dňa odoslania faktúry 
predávajúcim, prípadne po opakovanom zaslaní faktúry, ktorá bola kupujúcim vrátená 
pre jej neúplnosť alebo chybnosť. 

6.Prechod vlastníctva 

6.1 	 Vlastníctvo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho až dňom úplného zaplatenia 
za predmet zmluvy. 

7.Záruky 

7.1 	 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet plnenia zmluvy v množstve a kvalite podľa 
dohodnutých podmienok s 24 mesačnou záručnou lehotou. 

7.2 	 Záruka sa nevzťahuje na poškodenie predmetu plnenia zmluvy spôsobenú 
zaobchádzaním s predmetom diela v rozpore s užívateľskými podmienkami alebo 
obzvlášť neopatrnou manipuláciou. 

7.3 	 Predávajúci nezodpovedá za vady na diele spôsobené treťou osobou. 

7.4 	 Záruka sa nevzťahuje na primerané opotrebenie predmetu plnenia zmluvy alebo jeho 
časti a na jeho úmyselné poškodenie. 

8.Zodpovednosť za škody 

8.1 	 Škody preukázateľne spôsobené predávajúcim na majetku kupujúceho je predávajúci 
povinný urýchlene odstrániť na svoje náklady. Ak tak neučiní v dohodnutom termíne, 
je povinný nahradiť kupujúcemu oprávnené náklady na odstránenie škody po 
predchádzajúcej dohode. 

8.2 	 Predávajúci nezodpovedá za škody na predmete plnenia zmluvy počas jeho 
uskladnenia v priestoroch kupujúceho až do doby odovzdania predmetu plnenia 
zmluvy kupujúcim. 

9.0dstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov 

9.1 	 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak predávajúci pre okolnosti na jeho strane 
nesplní záväzok dodať predmet zmluvy ani do 30 dní od uplynutia termínu plnenia 
predmetu zmluvy. 

9.2 	 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, s výnimkou odstúpenia podľa bodu 3.1 ,je kupujúci 
povinný zaplatiť predávajúcemu 40% z ceny predmetu zmluvy, uvedenej v článku 3.1 
zmluvy. 
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9.3 Ak predávajúci odstúpi od zmluvy pre okolnosti na jeho strane, má kupujúci právo 
požadovať od predávajúceho 40% z ceny predmetu zmluvy, uvedenej v článku 3.1 
zmluvy. 

9.4 Odstúpenie od zmluvy musí byť dnmej strane doručené písomne aje účinné dňom 
doručenia. 

IO.Osobitné dojednania 

10.1 Predávajúci je povinný zabezpečiť vyčistenie objektu po skončení montáže od obalov 
a pomocných materiálov, ktorých pôvodcom je zhotoviteľ. V prípade, že predávajúci 
túto povinnosť nesplní ani po upozornení kupujúcim v rozumnom termíne, je kupujúci 
oprávnený vykonať zrážku zo zmluvnej ceny za predmet plnenia zmluvy vo výške 1 %. 

10.2 Predávajúci je pri plnení predmetu zmluvy povinný dodržiavať zásady bezpečnosti 
práce, ochrany zdravia a protipožiarnej ochrany, uplatňované v objektoch 
objednávateľa. 

10.3 Kupujúci umožní prístup pracovníkom predávajúceho do priestorov laboratórií počas 
montáže v čase od 700 hod. do 1800 hod. tak počas pracovných dní, ako aj v dňoch 
pracovného pokoja. 

10.4 Predávajúci má právo odmietnuť plnenie predmetu zmluvy, ak zo strany kupujúceho 
nie sú vytvorené podmienky pre bezpečnú prácu pracovníkov predávajúceho. 

10.5 Kupujúci poskytne predávajúcemu možnosť bezplatného pripojenia ručného 

elektrického náradia - vŕtačka, frézka a pod. - na elektrickú rozvodnú sieť budovy 
laboratórií. 

10.6 Počas plnenia predmetu zmluvy sa kupujúci zaväzuje uzamknúť miestnosti, v ktorých 
prebieha realizácia plnenia predmetu zmluvy a v ktorých sú uskladnené časti plnenia 
predmetu zmluvy a sprístupniť ich len oprávneným osobám kupujúceho 
a predávajúceho. 

10.7 Zodpovednosť za odcudzené uskladnené uzamknuté veci nesie kupujúci. Tejto 
zodpovednosti sa zbaví, iba ak prístup k uskladneným veciam budú mať výlučne len 
pracovníci predávajúceho. 

10.8 Kupujúci na požiadanie predávajúceho poskytne referencie o diele, prípadne v rámci 
možností umožní prehliadku predmetu plnenia zmluvy osobám, ktoré určí predávajúci. 

11.Záverečné ustanovenia 

11.1 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné 
ustanovenia Obchodného zákonníka platného v SR v znení zmien a doplnkov. 

11.2 Zmeny alebo dodatky k zmluve je možné vykonať len na základe dohody zmluvných 
strán písomnými dodatkami k zmluve. 
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11.3 	 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží 2 
originály a predávajúci 2 originály. 

11.4 	 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy 
vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

11.5 	 Uzatvorená zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

11.6 	 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a jej platnosť končí okamihom podpísania 
Protokolu o odovzdaní predmetu plnenia zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

Vo Vranove nad Topľou dňa 13, 10.v/11 V Košiciach dňa 11 I(). W (1/ 

Predávajúci: 	 Kupujúci: 

.....................................[f?L......... 

Ing. Michal Fedor, konateľ 	 Doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc. 

Slavomír Fedor, konateľ 

1J11TC~$ VRANOV s.r.o. 

Cemernianska 137 


093 03 Vri1f?ov nad TQPl'olJ 
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Príloha 1 Spôsob určenia ponukovej ceny 

Názov alebo obchodné meno uchádzača: 
ITES Vranov, s. r. o. 

Adresa alebo sídlo uchádzača: 
Čemernianska 137 093 03 Vranov nad To 

B.31) Mokrý stôl laboratórny dlhý typ B [1.1.1.17]-1 
31 ks kus 1 2740,00 2740,00 2283,33 

B.32) Mokrý stôl laboratórny dlhý typ A [1.1.1.16]-1 
32 ks kus 1 2490,00 2490,00 2075,00 

Vypracoval: Ing. Michal Fedor 
Vo Vranove nad Toprou, dňa 23. 5. 2011 

Illllr~$5 VRANOV s.r.o. 

...?? .......iiv./.
Slavomír Fedor, konater 

Čemernianska 137 t.J Ing. Michal Fedor, konater 

093 03 Vranov nad Top/'o 



Príloha 3 - Návrh na plnenie kritérií 


Názov alebo obchodné meno uchádzača: 


ITES Vranov, s. r. o. 


Adresa alebo sídlo uchádzača: 


Čemernianska 137, 09303 Vranov nad Toprou 
........__....._.... ..___ ...._._._...__......_._._.......__._............... .. .. .. ....... ....______ .........- ........._ ..._._... ............._-j..
.._.__... ............................_ ... .................__......_........... ....__....................... ......___ ...... 

Kritéria Výsledná cena (EUR) 


.._..._._............._-_..~.__._._--_....._............_._-_.-......................---_... _._.........._............__...................................._...__.. _.........__.............................._.........._--_..._...__.........................-.................._~ 
i celková konečná cena za predmet zákazky 164257,33
l__..__...____..__.._..___.______...__.__...._.....__..._...._.........._......_............_........._................. _._..._...___._..___._____._ 

Pozn. u platcu DPH je rozhodujúca cena s DPH, u neplatcu je rozhodujúca konečná cena. 

Vypracoval: Ing. Michal Fedor 

Vo Vranove nad Toprou, dňa 23. 5. 2011 
~--

.1.C~?. .......M{. 

Slavomír Fedor, konater 
Ing. Michal Fedor, konater 

1fI=nrť(E~ VRANOV s.r.o. 
Čemernianska 137 


093 03 Vranov nad Top /'ot.1 




Príloha 4 Harmonogram realizácie dodávok 


Názov alebo obchodné meno uchádzača: 


ITES Vranov, s. r. o. 


Adresa alebo sídlo uchádzača: 


Čemernianska 137, 09303 Vranov nad Toprou 


d ~___fM=S~~=-~:~~::i;~l 
Vypracoval: Ing. Michal Fedor 

Vo Vranove nad Toprou, dňa 23. 5. 2011 

~'-- ~ 

.1.~~'}.........~... 

Slavomír Fedor, konater 
Ing. Michal Fedor, konater 

III=nrife~ VRANOV s.r.o. 
éemernianska 137 


093 03 Vranov nad Topľou 




Príloha č. 5 k zmluve 
OPIS TECHNICKÝCH A FUNKČNÝCH VLASTNOSTí A PARAMETROV 

Popis položiek uvedených v tabuľke v čl. 2.1 zmluvy 
, . ' 

• : ,. .. -_ _ --"'_ ' ~ - ~ , • ... •• p -'L-.é.-.. _'~;;; ... _';~'.... -, ':< • _ ~ ~. <l' "-- '. '~ 
číslo popisné 

Laboratórny stôl - prípojky na elektrinu, plny a vodu, 
výlevka, odolný povrch voči chemikáliám 2000x750x900 kompaktný 15 
V zostave a výbave: HPL 

1x pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu 
1x skrinka 2dvierková , inštalačná , š.BOO mm 

s polypropylénovým vyberatel'ným dnom v tvare záchytnej vaničky 
1x skrinka 4 zásuvková š.500 mm 
1x skrinka dvierková s hornou zásuvkou š.600 mm 
1 x mediálny stlp s 4x el.zásuvkami 230V 
1x mediálny stlp s výtokom vody 
2x spojovacia polica mediálnych stlpov Š. 1150 x 190 mm 

Polica má povrch z bezpečnostného dvojvrstvového skla uloženého v lište z HPL laminátu 
2x odtoková stolová polypropylénová vanička 100 x 100 
2x vývod vody zo stlpa, poplastovaná mosadz 
1x vývod plynu z pracovnej dosky, poplastovaná mosadz 
1x zmiešavacia páková vodovodná batéria stojanková z poplastovanej mosadze 
1 x Keramická výlevka Priemer 490 

Laboratórny stôl - laboratórny stôl odolný voči chemikáliám 1500 x 600 x 800 liata 10 
V zostave a výbave: keramika 

1x pracovná doska z liatej keramiky, zv. okraj š.1500 mm 
1x kovová podstava so špeciálne upraveným povrchom technológiou práškových pigmentov 
1x skrinka zásuvková- kontajner na kolieskach š.600 mm 
1 x skrinka dvierková s hornou zásuvkou

kontajner na kolieskach š.600 mm 

Laboratórny stôl obojstranný - stôl s pr(pojkou 
elektriny, plynu, vody, výlevkou, povrch odolný voči 
chemikáliám 3000 x 900 x 900 kompaktný 
V zostave a výbave: HPL 

1x pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu 
2x kovová podstava so špeciálne upraveným povrchom technológiou práškových pigmentov 
4x pOdvesené plnovýsuvné zásuvky pod prac. doskou 
4x pracovné miesto 

2x mediálny stlp s 4x el.zásuvkami 230V 
2x spojovacia polica mediálnych stlpov š.1150 x 300 

Polica má povrch z bezpečnostného dvojvrstvového skla uloženého v lište z HPL laminátu 
1 x výtok studenej vody armatúrou z plastovanej mosadze 
1x výlevka 150x150x100mm 
1x plynová prípojka ventilom z plastovanej mosadze 

Laboratórny stôl - prípojky na elektrinu, plny a vodu, 
výlevka, odolný povrch voči chemikáliám 3000x750x900 kompaktný 8 
V zostave a výbave: HPL 

1x pracovná doska z kompaktného vysokotiakého laminátu 
3x skrinka 4 zásuvková š.500 mm 
1 x skrinka dvierková s hornou zásuvkou š.600 mm 



1x skrinka 2dvierková,inštalačná, š.800 mm 

s polypropylénovým vyberatel'ným dnom v tvare záchytnej vaničky 

1 x mediálny stlp s výtokom vody 
1 x odtoková stolová polypropylénová vanička 100 x 100 

1x mediálny stlp s 4x el.zásuvkami 230V 
2x spojovacia polica mediálnych stlpov š.990mm 

Polica má povrch z bezpečnostného dvojvrstvového skla uloženého v lište z HPL laminátu 

1x vývod plynu zpracovnej dosky stola,poplastovaná mosadz 
1x zmiešavacia páková vodovodná batéria stojanková z poplastovanej mosadze 

1x Keramická výlevka Priemer 490 

Laboratórny stôl - pevné stoly s kovovou konAtrukciou 
s vylúčením otrasov pre laboratórne mikroskopy 2000x750x900 kompaktný 8 

V zostave a výbave: HPL 

1x pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu 

2x skrinka 4 zásuvková š.500 mm 

2x skrinka dvierková s hornou zásuvkou š.450mm 

2x mediálny stlp s 4x el.zásuvkami 230V 
2x spojovacia polica mediálnych stlpov Š. 1150 x 190mm 

Laboratórny stôl pod mikroskop - pevné stoly s 
kovovou konštrukciou s vylúčením otrasov pre 
laboratórne mikroskopy 1800 x 600 x 750 leštený 4 

1 x pracovná doska z monolitného kameňa š.1800 mm kameň 

Hrúbka kameňa min. 20mm 

1x špeciálna dvojnásobne odpružená konštrukcia monolitický 
odolná otrasom a vibráciam 

Váhový stôl - stôl s odpruženou kovovou konštrukciou 1200 x 750 x 800 laminol 

1x pracovná doska z lami na š.1200mm kameň 

1 x dvojnásobne odpružená konštrukcia v drevokonštrukcii 

1x váhový blok -monolit-kameň 400 x 400 mm 

Laboratórny stôl pod prístroje - pevný a dobre 
udržiavaný povrch 1500 x 750 x 900 posfforming 9 

V zostave a výbave: 39mm 
1 x pracovná doska postforming š.1500 mm 

Hrúbka postformingu je 39mm 

1x kovová podstava so špeciálne upraveným povrchom technológiou práškových pigmentov 
1x skrinka dvierková s hornou zásuvkou

kontajner na kolieskach š.600 mm 

Váhový stôl - stôl s odpruženou kovovou konštrukciou 1200 x 750 x 800 kompaktný 
1x pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu HPL 

1 x dvojnásobne odpružená konštrukcia v drevokonštrukcii kameň 

1x váhový blok -monolit-kameň 400 x400 mm 

Laboratórny stôl pod prístroje - pevný a dobre 
udržiavaný povrch 1200 x 800 x 900 posfform ing 10 
V zostave a výbave: 39mm 

1x pracovná doska postforming š.1200 mm 

Hrúbka postformingu je 39mm 

1x kovová podstava so špeciálne upraveným povrchom technológiou práškových pigmentov 
1x skrinka dvierková s hornou zásuvkou

kontajner na kolieskach š.400 mm 



Váhový stôl - stôl s odpruženou kovovou konštrukciou 1200 x 750 x 800 kompaktný 2 

1x pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu HPL 

1x dvojnásobne odpružená konštrukcia v drevokonštrukcii kameň 

1x váhový blok -monolit-kameň 400 x 400 mm 

Kovová skriňa na horraviny - ohňovzdorná 
uzamykaterná skriňa 

- s certifikátom podl'a EN 14470-1 
- odolnosť 30minút proti požiaru 
- 3x polica 

- 1x dno s perforovaným krytom 

Kovová skriňa na horraviny - uzamkyterná dvojitým 
zámkom, vzduchotesná, ohňovzdorná 

- s certifikátom podl'a EN 14470-1 
- odolnosť 30minút proti požiaru 
- 3x polica 

- 1 x dno s perforovaným krytom 

Kovová skriňa na toxické látky - uzamkyterná dvojitým 
zámkom, vzduchotesná, ohňovzdorná 
- 3x polica 

- 1x dno so zvýšeným okrajom 

Laboratórne skrinky - uzamykaterné 
Skrinka dvierková spolicou, uzamykatel'ná 

Laboratórne skrinky - uzamykaterné 
Skrinka nástenná 2dvierková ,1 x polica 

Dvierka posuvné, presklenné 

Laboratórne skrinky - uzamykaterné 
Skrinka nástenná 2dvierková ,1x polica 
Dvierka posuvné, plné 

Pracovná doska - súčasť laboratórneho nábytku 

Laboratórna stolička - pojazdná otočná pre využitie v laboratóriách 
- podstava kovová na kolieskach 

- výškovo nastavitel'ná 
- nastavitel'ná opierka 

Laboratórna stolička - pojazdná otočná pre využitie v laboratóriách 
- podstava kovová na kolieskach 

- výškovo nastavitel'ná 

- nastavitel'ná opierka 

1200x590x1950 

1200x590x1950 

1100 x 500 x 600 

600x530x860 

1200 x 320 x 480 

1200 x 320 x 480 

1500x750x18 

kov 

kov 

kov 

lamino 

lamino 

lamino 

lamino 

2 

3 

20 

30 

30 

4 

16 

8 

Laboratórna stolička - pojazdná otočná pre využitie v laboratóriách 4 
- sedák a opierka z koženky 

- podstava chrómovaná na kolieskach 



- výškovo nastavitel'ná 
- nastavitel'ná opierka 
- umývateľný a dezinfikovatel'ný povrch 
- plynový piest 

Kameninová výlevka - hranatá 

Kameninová výlevka - hranatá 

Kameninová výlevka - hranatá 

Laboratórna armatúra 
- zmiešavacia páková batéria s vyťahovatel'nou sprchou 

Laboratórna armatúra 
- zmiešavacia páková batéria s vyťahovate"nou sprchou 

Laboratórna armatúra 
- zmiešavacia páková batéria s vyťahovatel'nou sprchou 

Laboratórny stôl pod prístroje - pevné stoly s kovovou 
konštrukciou, odolný povrch voči chemikáliám 

1 x pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu 

450 x 450 x 220 

450 x 450 x 220 

450 x 450 x 220 

1800 x 800 x 750 

1 x kovová podstava so špeciálne upraveným povrchom technológiou práškových pigmentov 

Stôl prístrojový laboratórny - stôl laboratórny, s plnou 
skrinkovou výbavou 

1x Pracovná doska keramická dlažba so zirkónovou glazúrou 
2x Skrinka 4 zásuvková 
1 x skrinka 2dvierková 

Mokrý stôl laboratórny - krátky - prístenný stôl 
laboratórny mokrý, plná skrinková výbava, 

1x pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu 
1x skrinka dvierková,inštalačná 

s pOlypropylénovým vyberate"ným dnom v tvare záchytnej vaničky 
3x skrinka dvierková 
1x zmiešavacia páková vodovodná batéria stojanková z poplastovanej mosadze 

1 x Keramická výlevka 
Bez možnosti sedenia - plná skrinková výbava 

Mokrý stôl laboratórny - dlhý typ B - prístenný stôl 

laboratórny mokrý, s plnou skrinkovou výbavou, 

napojenie voda, plyn, elektrina 


1 x pracovná doska z kompaktného vysokotIakého laminátu 
1x skrinka dvierková,inštalačná 

s polypropylénovým vyberatel'ným dnom v tvare záchytnej vaničky 

2x Skrinka 4 zásuvková 
3x skrinka 2dvierková 

1900 x 800 x 800 

Š. 500mm 

š.900mm 

2000 x 800 x 900 

š.600mm 

Š. 400mm 

Priemer 490 

4600 x 750 x 900 

š. 800mm 

š.500mm 
š.900mm 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

kompaktný 4 
HPL 

keramická 
dlažba 

kompaktný 2 
HPL 

kompaktný 
HPL 



1x kohútiková batéria zmiešavacia z poplastovanej mosadze 
1x polypropylénová výlevka 350x350x200mm 

2x mediálny stlp s 4x el.zásuvkami 230V 
1 x vývod plynu z pracovnej dosky 
1x Mediálny st[p s vývodom vody 
1 x pp odtoková vanička 

4x spojovacia polica mediálnych stlpov 
Polica má povrch z bezpečnostného dvojvrstvového skla uloženého v lište z HPL laminátu 
Bez miesta na sedenie 

Mokrý stôl laboratórny - dlhý typ A - prístenný stôl 
laboratórny mokrý, s plnou skrinkovou výbavou, 
napojenie voda, plyn, elektrina 3400 x 750 x 900 

1x pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu 
1x skrinka dvierková, inštalačná š. 600mm 

s polypropylénovým vyberatel'ným dnom v tvare záchytnej vaničky 

2x Skrinka 4 zásuvková š.SOO mm 
2x skrinka 2dvierková š. 900mm 

1x kohútiková batéria zmiešavacia z poplastovanej mosadze 
1x polypropylénová výlevka 350x350x200mm 

1x Mediálny stíp so 4x el.zásuvkami 230V 
1 x vývod plynu z pracovnej dosky 
1x Mediálny stfp s vývodom vody 
1 x PP odtoková vanička 100 x 100 
2x spojovacia polica mediálnych stlpov 

Polica má povrch z bezpečnostného dvojvrstvového skla uloženého v lište z HPL laminátu 
Bez miesta na sedenie 

m=m=~~ VRANOV s.r.o. 
éemernianska 137 , Ll 

093 03 Vranov nad Toplo 

kompaktný 
HPL 




