
KUPNÍ SMLOUVA

kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě 
vzájemného konsenzu a za následujících podmínek tyto smluvní strany

Vysoké učení technické v Brně
Sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
IČ:00216305
DIČ: CZ00216305
zastoupené: prof. ing. Martinem Weiterem, Ph.D.,
děkanem věcně příslušné součásti VVŠ, Fakulty chemické VUT v Brně, 
se sídlem Purkyňova 464/118, 612 00 Brno 
Bankovní spojení: účet č. 17156183/0300 vedený u ČSOB, a.s, 
na straně jedné a dále v textu pouze jako „Kupující"

a

VWR International s.r.o.
Sídlem: Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice
Adresa pro doručování, je-li odlišná od shora uvedené: Pivovarská 30, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
IČ :63073242 
DIČ: CZ63073242
Bankovní spojení: účet č. 2059630102/2600 vedený u Citlbank Europe plc, Praha 5
V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze zapsaná v oddílu C, vložka 35986 
Zastoupena: Ing. Patrik Joannidis, Product Specialist Manager 
na straně druhé a dále v textu pouze jako „Prodávající"

Článek 1

Předmět koupě

1.1 Předmětem koupě podle této Smlouvy je:

Centrifuga stolní ventilovaná Mega Star 1.6

Předmět koupě je blíže specifikován v technickém popisu, který předložil Prodávající ve své nabídce ze dne 
15.3.2018 a který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1.

1.2 Prodávající se touto Smlouvou zavazuje:

a) odevzdat Kupujícímu Předmět koupě dle odst. 1.1 a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto 
Předmětu koupě,

b) splnit další povinnosti uvedené v této Smlouvě,
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a Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit kupní cenu ve výší dle čl. 2 a způsobem dle čl. 3 této 
Smlouvy.

1.3 Prodávající a Kupující dále ujednávají, že dále je Prodávající krom shora uvedeného rovněž povinen 
a zavazuje se:

• Předmět koupě dopravit na Kupujícím za tím účelem určené místo,

• předat soupisy jednotlivých položek Předmětu koupě.

1.4 Prodávající prohlašuje, že:

a) je výlučným vlastníkem Předmětu koupě,

b) Předmět koupě je nový, tzn. nikoli dříve použitý, a to ani repasovaný,

c) Předmět koupě odpovídá této Smlouvě; tzn., má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-ii 
ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující 
očekával s ohledem na povahu Předmětu koupě.

Článek 2

Kupní cena

2,1 Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit:

Článek 3

Platební podmínky

3.1 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu ve výši dohodnuté v čl. 2 smlouvy na základě 
jím vystaveného a Kupujícímu prokazatelně doručeného daňového dokladu - faktury.

3.2 Přílohou a součástí daňového dokladu -  faktury musí být:

a) Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Předmětu koupě jako bezvadného, 
nebo

b) Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Předmětu koupě a Kupujícím 
potvrzený doklad o odstranění všech vad a nedodělků Předmětu koupě uvedených v předávacím 
protokolu.
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Článek 4

Místo a doba plnění

4.1 Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu shora uvedený Předmět koupě nejpozději níže 
uvedeného dne:

® 28. 2. 2019

Prodávající splní svou povinnost odevzdat shora uvedený Předmět koupě tím, že tento bude převzat 
jako bezvadný Kupujícím.

4.2 Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Předmětu koupě Kupujícího s dostatečným 
časovým předstihem (minimálně 5 pracovních dnů) prokazatelně uvědomí o tom, že má v úmyslu Předmět 
koupě odevzdat, jinak Kupující není povinen Předmět koupě převzít. V případě, že Prodávající včas uvědomí 
Kupujícího dle předchozí věty, zavazuje se Kupující umožnit Prodávajícímu přístup do místa plnění.

4.3 Prodávající se zavazuje Předmět koupě odevzdat v níže uvedeném místě:

• Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

4.4 Kupující prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít Předmět koupě a podepsat předávací 
protokol:

Ing. Tomáš Opravil, Ph.D., pověřený zaměstnanec FCH VUT v Brně

4.5 Prodávající bere na vědomí, že Kupující výslovně požaduje dodání veškeré nezbytné dokumentace 
Předmětu koupě v souladu s čl. V odstavcem 5.3 Všeobecných nákupních podmínek VUT v Brně.

Článek 5

Záruka za jakost

Kupující a Prodávající ujednávají, že záruční doba na Předm ět koupě stejně jako na každou jeho část je 24 
měsíců ode dne, kdy byl Předmět koupě jako bezvadný převzat Kupujícím.

Článek 6

Ustanovení společná a závěrečná

6.1 Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu 
vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. VUT 
zajistí uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

6.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění 
smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv.

6.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
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6.4 Prodávající je oprávněn přenést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Ustanovení § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.

6.5 Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této Smlouvy neovlivní 
vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání 
této Smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání 
a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených 
v takovém ujednání této Smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.

6.6 Tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Prodávající 
obdrží dvě (2) a Kupující dvě (2) vyhotovení.

6.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6.8 Součástí této Smlouvy jsou rovněž Všeobecné nákupní podmínky Vysokého učení technického 
v Brně, sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305 ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího 
řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato Smlouva (dále v textu pouze jako „VNP"). VNP mají 
povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku a upravují práva a 
povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v případě, že tyto nejsou specifikovány v této Smlouvě. V té 
souvislosti rovněž smluvní strany k zamezení jakýchkoli spekulací prohlašují a uzavírají dohodu vtom 
smyslu, že ve VNP se Smlouvou myslí tato Smlouva. Obě smluvní strany současně ujednávají, že v případě 
odlišnosti ustanovení Smlouvy a VNP platí vždy ustanovení Smlouvy. VNP jsou dostupné na 
http://www.vutbr.cz/uredni-deska/vereine-zakazkv/dokumenty-zadavatele, přičemž Prodávající svým níže 
uvedeným podpisem stvrzuje, že se s textem VNP detailně seznámil a že jsou mu tudíž známy.

6.9 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně, přičemž smluvní strany výslovně vylučují jiné způsoby či 
formy změny této Smlouvy. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné 
elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, fax). Smluvní strany mohou namítnout neplatnost 
změny této Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

6.10 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný 
projev smluvních stran učiněný při jednání o této Sm louvě ani projev učiněný po uzavření této Sm louvy 
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
smluvních stran.

Příloha č. 1 -  Nabídka 2602066499

V Brně dne: 17.12. 2018 V Rožnově pod Radhoštěm dne: 20.12.2018

Za Kupujícího Za Prodávajícího

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. Ing. Patrik Joannidis

děkan FCH VUT v Brně Product Specialist Manag

Strana 4 (celkem 4)

http://www.vutbr.cz/uredni-deska/vereine-zakazkv/dokumenty-zadavatele,_p%c5%99i%c4%8dem%c5%be_Prod%c3%a1vaj%c3%adc%c3%ad_sv%c3%bdm_n%c3%ad%c5%beeuveden%c3%bdm_podpisem_stvrzuje,_%c5%bee_se_s_textem_VNP_detailn%c4%9b_sezn%c3%a1mil_a_%c5%bee_jsou_mu_tud%c3%ad%c5%be_zn%c3%a1my
http://www.vutbr.cz/uredni-deska/vereine-zakazkv/dokumenty-zadavatele,_p%c5%99i%c4%8dem%c5%be_Prod%c3%a1vaj%c3%adc%c3%ad_sv%c3%bdm_n%c3%ad%c5%beeuveden%c3%bdm_podpisem_stvrzuje,_%c5%bee_se_s_textem_VNP_detailn%c4%9b_sezn%c3%a1mil_a_%c5%bee_jsou_mu_tud%c3%ad%c5%be_zn%c3%a1my


fVZvwr TM

part of avantor

VWR International s.r.o. 
Czech Republic

Pol. Obj. číslo 
Popis

Nabídka číslo:

Platná od:
2602066499

15.03.2018-31.01.2019

Zákazník: 26002148

Poptávka číslo: @15.03.2018

Množ. Cena
Sleva

Celkem po slevěNetto cena 
Poplatky

50 VWFtO
caiuznoN $

521-1749
Centrifuga stolní ventilovaná Mega Star 1.6, 
komplet obsahuje centrifugu, rotor TX-400, 
4x400ml závěsy, 4x víko s těsněním
ClickSeal®

1 * 1 KS 99.000,00 Speciální cena

99.000,00 99.000,00

Platební podmínky: splatnost 14 dní

Základní nabídka Celkem bez DPH CZK
DPH 21,0% CZK

Celkem vč. DPH CZK

99.000,00
20.790,00

119.790,00

Termíny dodání jsou dle aktuální skladové dostupnosti

Doprava zboží: na náklady firmy VWR International s.r.o.

Instalace na vyžádání,v případě zájmu možno objednat odbornou instalací a zaškolení naším servisním technikem, 

ZPOPLATNĚNO - instalace a zaškoleni po dobud 1 hod = 1100 Kč bez DPH. Dopravné 15 Kč/km bez DPH

Vyhrazujeme si právo účtovat poplatky dle Všeobecných obchodních podmínek firmy VWR International s.r.o., které 
sou dostupné na https://cz.vwr.com. V případě, že hodnota objednávky bez DPH přesáhne 3000 Kč, nebude účtován 
(dministrativní poplatek 250 Kč.

Závazkový vztah mezí dodavatelem a odběratelem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami firmy VWR 
nternational s.r.o..

f případě neočekávaného zvýšení cen našich dodavatelů (např. z důvodu zvýšení cen vstupních surovin, apod.) si 
vyhrazujeme právo na úpravu nabízených cen v době platnosti nabídky. K této změně nebude přistoupeno bez 
tředchozího upozornění.

Neztrácejte čas a energii manuální tvorbou objednávky a využijte možnost objednat on-line výše 
labízené zboží prostřednictvím "centra nabídek" na naších webových stránkách https://cz.vwr. 
:om/store/quote/myQuote.jsp !

Sídlo:
Pražská 442
281 67 Stříbrná Skalice

ÍČ 63073242
DIČ CZ63073242 
EKQ-KOM-.EK-F06020753

Registrace:
OR: Městský soud v Praze 
spis.zn.: oddíl C35986

Bankovní spojení:
Citibank Europe plc, Praha 5 
Č.účtu : 2 059 630 102/2600

Tel.: 321 570 321 
Fax: 321 570 320 
e-mail: info.cz@vwr.com
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řVZvwr
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VWR International s.r.o.
Czech Republic

Zákazník: 26002148

Nabídka číslo:

Platná od:
2602066499

15.03.2018-31.01.2019

Zákazník: 26002148

Poptávka číslo: @15.03.2018

Dodací adresa: 26002148

Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta chemická 

Purkyňova 118 

612 00 Brno

Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta chemická 

Purkyňova 118 

612 00 Brno

Nabídku pro Vás připravil:

Pavel Ferda

E- mail: pavel.ferda@vwr.com

Telefon: 571 116 727
Fax: 571 116 717

Vážená paní, pane,

děkujeme Vám za poptávku a důvěru v naší společnost.

Níže naleznete ceny a předběžné dodací lhůty pro Vámi požadované produkty.

Pokud máte jakékoliv další dotazy, prosím, neváhejte se obrátit na výše uvedený kontakt nebo Vašeho obchodního zástupce: 

Ing. Lenka Zapletalová, e-mail: lenka.zapletalova@vwr.com

Číslo nabídky a Vaše zákaznické číslo je nezbytné uvést ve Vaší objednávce, aby Vám bylo zboží fakturováno za níže 
nabídnutou cenu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši objednávku!

S pozdravem
VWR International s.r.o.

Sídlo:
Pražská 442
281 67 Stříbrná Skalice

IČ 63073242
DIČ CZ63073242 
EKO-KOM:EK-F06020753

Registrace:
OR: Městský soud v  Praze 
spis.zn.: oddíl C35986

Bankovní spojení:
Citibank Europe plc, Praha 5 
Č.účtu : 2 059 630 102/2600

Tel.: 321 570 321 
Fax: 321 570 320 
e-mail: info.cz@vwr.com
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