Kupní smlouva
na dodávku GC-MS systému s hmotnostním spektrometrem na principu trojitého kvadrupólu

uzavřena v souladu s ustanovením§ 2085 a násl. zák. č. 89/2012 občanského zákoníku v platném
znění

Číslo smlouvy kupujícího:
I.
Smluvní strany
Prodávající:
Společnost:
AMEDIS, spol. s r.o.
Sídlo:
Bobkova 786/4, 198 00 Praha 9 - černý Most
Zapsána:
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17901
Jednající/zastoupena: Ing. Hanou Poslušnou a Ing. Petrem Krňákem, jednateli
Osoby zmocněná k jednání ve věcech technických:
IČ:
48586366
DIČ:

(dále jen „prodávající")
a
Kupující:

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice
zastoupená: ředitelem doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSc.
Osoby zmocněná k jednání ve věcech technických:
),
IČO: 00027073
DIČ:
CZ00027073
(dále jen „kupující")
li.
Preambule

Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva") je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky na
Dodávku GC-MS systému s hmotnostním spektrometrem na principu trojitého kvadrupólu (dále jen
„systému"). Tato veřejná zakázka byla kupujícím zadána jako zakázka podlimitní ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
Ill.
Předmět smlouvy

1. Úvodní ustanovení
Předmětem této smlouvy je dodávka GC-MS systému s hmotnostním spektrometrem na principu
trojitého kvadrupólu dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou
součásti. Dále je předmětem této smlouvy instalace, zaškolení a provádění servisu dodaného systému.
2. Množství a kupní cena zboží
2.1. Prodávající se zavazuje dodat smlouvou vymezený systém v souladu s technickou specifikací dle
přílohy č. 1 a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto systému ke dni převzetí a kupující se
zavazuje systém převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

Signer:

2.2. Prodávající je povinen dodat systém nejpozději do 8 týdnů od podpisu této smlouvy.

key:

Public
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2.3. Kupní cena předmětu dodávky dle čl. Ill. odst. 1 této smlouvy, činí:
Cena za systém bez DPH

3.968.000 ,-Kč

(slovy: tři miliony devět set šedesát tisíc korun českých)
833.280, -Kč
(slovy: osm set třicet tři tisíc dvě stě osmdesát korun českých)

DPH 21 %

4.801.280,-Kč
Celková kupní cena včetně DPH
(slovy: čtyři miliony osm set jeden tisíc dvě stě osmdesát korun českých)

2.4. Kupní cena byla stanovena prodávajícím s přihlédnutím k výrobním nákladům předmětu koupě a
nemůže být upravena vzhledem k cenovým změnám některých komponentů.
2.5. Dále se smluvní strany shodly na odměně za servisní prohlídky a hodinové sazby servisního
technika:
Cena jedné preventivní servisní prohlídky včetně všech nákladů souvisejících bez DPH
16.900,- Kč
(slovy: šestnáct tisíc devět set korun českých)
3.549,-Kč

DPH 21%

(slovy: tři tisíce pět set čtyřicet devět korun českých)

Celková cena jedné servisní prohlídky včetně DPH

20.449,-Kč

(slovy: dvacet tisíc čtyři sta čtyřicet devět korun českých)
Cena hodinové sazby za práci servisního technika včetně všech s tím spojených nákladů
1950,- Kč
(slovy: tisíc devět set padesát korun českých)
409,50 Kč
DPH 21%
(slovy: čtyři sta devět celých padesát korun českých)
Celková hodinové sazby za práci servisního technika včetně všech s tím spojených nákladů
včetně DPH
2 359,50Kč
(slovy: dva tisíce tři sta padesát devět celých padesát korun českých)

3. Podm Inky pro změnu kupní ceny
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4. Specifikace provedení systému
Technické parametry systému jsou uvedeny v technické specifikaci, která je tvořena přílohou č. 1 a je
nedílnou součástí této smlouvy. Kupující je oprávněn dodatečně upravit technické parametry, oproti
stavu zachycenému v technické specifikaci. Taková změna se může týkat jen dílčích technických
parametrů při respektování zákonné úpravy zadávání veřejných zakázek a musí být kupujícím písemně
odsouhlasena.
5. Průvodni doklady, specifikace vybaveni dodávaného společně se zbožím, zaškolení
Prodávající je povinen dodat vždy s dodávkou systému: návody k provozu a údržbě, a další podklady
nutné pro provoz a údržbu systému po celou předpokládanou dobu životnosti dodaného systému. Dále
musí být dodán záruční list.
Prodávající je povinen společně s dodávkou systému zajistit bezplatné zaškolení příslušných
zaměstnanců kupujícího v délce 3 dnů. Dále pak je prodávající povinen provést pokročilé zaškolení
aplikačním technikem v délce 3 dnů..

IV.

Lhůta a mlsto plnění, další podmínky předáni zboží
1. Lhůta k plněni
Termín dodáni je nejpozději do 8 týdnů ode dne podpisu této smlouvy.
2. Místo plnění
Místem plnění je sídlo kupujícího.
3. Převzetí zbožf, převod vlastnického práva a přechod nebezpečí škody
Kupující převzetím systému pověří odpovědnou osobu. O převzetí zboží bude sepsán předávací
protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke
zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a jeho instalací, tj. dnem vyznačeným na
předávacím protokolu.
4. Smluvní pokuta při prodlení s dodávkou
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v.

Platební podmínky

.

VI.

Záruka a vady zboži
1. Záruční prohlášeni, záruční podmínky
Prodávající odpovídá za to, že zboží bude dodáno v kvalitě, provedení a množství stanoveném touto
smlouvou a platnými právními předpisy. Pokud v této smlouvě nejsou dohodnuty zvláštní nároky
na jakost nebo provedení zboží, odpovídá prodávající za to, že vlastnosti dodávaného zboží budou
odpovídat technickým a bezpečnostním předpisům a normám tak, aby bylo zabezpečeno řádné užívání
systému ze strany kupujícího.
Prodávající tímto poskytuje kupujícímu záruku za kvalitu odebraného zbožl v délce min. 24 měsíců
od okamžiku předání a převzetí zboží v místě dodání dle předávacího protokolu. Běh záruční doby se
staví po dobu od uplatněn! záruční vady do doby, kdy bude taková vada odstraněna a její odstranění
písemně potvrzeno oběma smluvními stranami.
Záruční podmínky budou uvedené v Servisním sešitu či obdobném dokumentu, který prodávající předá
kupujícímu společně s dodávkou systému. Za servisní prohlídky bude hrazena odměna prodávajícímu
dle čl. Ill. této smlouvy.
Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se odpovědnost prodávajícího za vady příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

.
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3. Nároky z vad zboží
Jestliže má zboží vady, za které odpovídá prodávající, je kupující oprávněn:
1. Požadovat odstranění vad opravou či výměnou zboží nebo jeho části; není-li vada odstraněna
prodávajícím v přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn zajistit odstranění vady sám nebo za pomoci třetí
osoby na náklady prodávajícího a při zachování záruky za jakost zboží vůči prodávajícímu.
2. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
3. odstoupit od smlouvy.
Volba mezi těmito nároky je na kupujícím.

VII.
Ostatní ujednání
1. Ochrana důvěrných informací a obchodního tajemství
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a další skutečnosti, se kterými se při
jejím sjednávání seznámily, jsou důvěrné ve smyslu ustanovení občanského zákoníku a dle charakteru
mohou rovněž být předmětem obchodního tajemství některé ze smluvních stran, a mají tak zůstat
utajeny. Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nebudou
zveřejňovat žádné informace o obsahu této smlouvy ani informace o druhé straně, se kterými se
seznámily v průběhu sjednávání a realizace této smlouvy, pokud povinnost uveřejnění takových
informací nebude uložena zákonem nebo rozhodnutím příslušného orgánu. Uvedené neplatí pro
kvantitativní údaje jako jsou počty objednaného a dodaného zboží, identifikační údaje smluvních stran,
kupní cenu a dále informace poskytnuté akcionáři kupujícího, příp. informace poskytnuté v rámci
koncernu prodávajícího.
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2. Zákaz úprav zboží
Kupující se zavazuje, že bez písemného svolení prodávajícího nebude na systému provádět úpravy
nebo přestavby, po dobu trvání záruční lhůty.
3. Vyšší moc
Za případ vyšší moci se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, a to zejména
válka, ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže, teroristické činy nebo hrozba
sabotáže či teroristického činu, epidemie, výbuchy, chemická nebo radioaktivní kontaminace nebo
ionizující záření, zemětřesení nebo jiné působení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků nebo jiné
kroky v rámci průmyslových odvětví, srážky nebo působení letadel nebo předmětů padajících z letadel
nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových vln způsobených letadly či jinými vzdušnými
zařízeními pohybujícími se nadzvukovou rychlostí, to vše při splnění těchto předpokladů:
a) událost nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti,
b) nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo
překonala a
c) nelze rozumně předpokládat, že v době uzavření této smlouvy povinná strana vznik této
události předvídala.
4. Součinnost
Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s předmětem plnění
smlouvy a poskytovat si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tomu, aby bylo
dosaženo účelu smlouvy, zejména učinit veškeré právní a jiné úkony k tomu nezbytné.
5. Postoupení práv
Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího převést na třetí osobu
jakoukoli pohledávku za kupujícím, vzniklou na základě této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný
v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.

VIII.
Změna a ukončení smluvního vztahu

1. Způsob úpravy smlouvy
Smlouva bude moci být měněna či doplněna pouze dohodou smluvních stran ve formě písemného
dodatku. Při úpravě smluvního vztahu budou respektovány veškeré limity vyplývající ze zákonné úpravy
zadávání veřejných zakázek.
2. Způsob ukončení smlouvy
Tento smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou nebo písemným odstoupením od smlouvy
jedné nebo druhé smluvní strany za podmínek dle následujícího odstavce.
3. Odstoupení od smlouvy
Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
a) prodávající je v prodlení se splněním své povinnosti, a to i přesto, že na toto prodlení bude kupujícím
písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě;
b} prodávající bude provádět činnosti, které jsou předmětem plnění této smlouvy, v rozporu se
zadáním veřejné zakázky nebo v rozporu s pokyny kupujícího a nezjedná nápravu ani v dodatečně
poskytnuté přiměřené lhůtě stanovené kupujícím v písemné výzvě;
c) prodávající při plnění této veřejné zakázky nedodrží závazné právní předpisy nebo technické normy;
d} na majetek prodávajícího bude prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení takového konkursu
bude zamítnut pro nedostatek majetku; vůči jeho majetku bude probíhat insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolveční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
strana 6 (celkem 8)

e) prodávající podá návrh na vyrovnání nebo bude zahájeno jiné řizení v důsledku úpadku
prodávajících;
f)

prodávající vstoupí do likvidace;

g) prodávající pozbude jakékoli oprávněni vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k
nimž se dle této smlouvy zavázal.
Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy pouze v těchto případech:
a) kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků po dobu delší než 90 dnů;
b) kupující opakovaně neposkytne součinnost zcela nezbytnou pro řádné plněni této smlouvy, a to i
přesto, že na prodlení s touto povinností bude prodávajícím písemně upozorněn a nezjedná
nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě.
V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje důvod
odstoupeni od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody. Účinky
odstoupení od smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy
druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotkne případného nároku na náhradu škody
vzniklé porušením smlouvy nebo nároku na zaplaceni smluvních sankcí.
3. Kupující je rovněž ukončit tuto smlouvu výpovědi bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná
s výpovědní dobou 2 měsíců následující po doručeni výpovědi druhé smluvní straně. Kupující je povinen
veškeré náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s plněním ke dni doručeni výpovědi.
4. Platnost a účinnost smlouvy
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavřeni této smlouvy je den
označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dni, je dnem uzavření této
smlouvy den z označených dnů nejpozdějši.

IX.
Závěrečná ujednání

1. Informační povinnost
V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (napr. změna sídla, změna
jednajících osob) je povinna smluvní strana, u niž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé
smluvní straně bezodkladně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za
vzniklou škodu.
2. Salvátorská klauzule
Pokud by některé ustanoveni této smlouvy bylo neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost nebo
účinnost ostatních ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodnou na nahrazení
ustanovení zněním novým tak, aby se nové ustanovení co nejvíce přiblížilo předmětu a účelu
ustanoveni původního.
3. Řešeni sporů
Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory plynoucí z této smlouvy řešit smírně. Spory,
které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy.
4. Právní režim smluvního vztahu
Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy české
republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Přílohy
Nedílnou součásti této smlouvy je
Příloha č. 1
Technické podmínky
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6. Počet vyhotoveni
Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrž! po dvou originálních
výtiscích.
Smluvnl strany prohlašuji, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle.
Smlouvu přečetly, s jejlm obsahem souhlas!, na důkaz čehož připojuji vlastnoruční podpisy.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy a účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv.
V Praze dne

tf.

4/, kťf-

V Praze dne

/

...... .

Ing. Hana Poslušná
jednatelka

doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSc.
ředitel
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