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Příloha č. 3
kupní smlouva

smluvní strany

KUPUJÍCÍ:
se sídlem:
osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických:

IČ:
Zastoupený:

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátú a léčiv
Hudcova 232/56a: 621 00 Brno-Medlánky, Česká republika

00019453

(dále jen „kupující“) na straně Jedné

PRODÁVAJÍCÍ:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
statutární orgán: 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
Č.Ú.:

Pragolab s.r.o.
Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha 9
vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14590, IČ 480 29 289 

(dále Jen „prodávající") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), tuto kupní smlouvu (dále jen 
„smlouva").
Kupující s prodávajícím uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka prodávajícího byla 
kupujícím vybrána v zadávacím řízení s názvem „„Laboratorní přístroje pro ÚSKVBL" Část VZ č. 4 jako 
nabídka nejvhodnější.

I. Předmět plnění

1. Předmětem koupě podle této smlouvy je HAAKE Viscotester D (L-verze) se 3 kalibračními standardy 
a příslušenstvím pro měřením nízkých viskozit (dále jen "zboží”) v druhu, množství, jakosti a 
provedení podle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a nabídce prodávajícího, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.

2. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zboží 
specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží, včetně 
provedení jeho instalace, provést zaškolení uživatelů kupujícího kvalifikovaným pracovníkem, 
poskytovat záruční servis zboží za podmínek stanovených dále touto smlouvou.

3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za 
sjednanými touto smlouvou.

něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu

4. Součástí dodání předmětu Smlouvy je i doprava.
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5. Prodávající je zároveň povinen předat Kupujícímu veškeré doklady nutné k převzetí a k užívání 
Předmětu prodeje, včetně:

- návodu na obsluhu zboží (uživatelský manuál v českém, případně po předchozí domluvě 
v anglickém jazyce);

- návodů na obsluhu dalších samostatných zařízení umístěných v Předmětu koupě;
- potvrzení o proškolení a seznámení s obsluhou zboží přejímající osobou.

6. Prodávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje, že zboží je bez vad.

7. Zboží musí být plně funkční, nové, nerepasované, bez dalších dodatečných nákladů ze strany 
kupujícího.

II. Čas a místo dodání

1. Prodávající se zavazuje dodat a instalovat zboží v místě dodání, včetně dodání všech zákonných 
podkladů ke zboží, provedení všech zkoušek ověřujících splnění technických parametrů daných touto 
smlouvou, provedení zaškolení uživatelů kupujícího kvalifikovaným pracovníkem v rozsahu čl. V. odst. 
2 této smlouvy nejpozději do 90 dnů od nab^í účinnosti této smiouvy.
Prodávající je povinen písemně vyzvat Kupujícího k převzetí zboží minimálně 7 dní přede dnem plnění, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kupující není povinen převzít Předmět prodeje před dohodnutou 
dobou

2. Místo dodání: Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátú a léčiv. Hudcova 232/56a, 621 00 
Brno, Česká republika.
Osoba oprávněná k převzetí zboží za kupujícího: nebojí pověřená osoba.

3. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o svépomocném 
prodeji se v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží nepoužije.

4. Pokud Kupující od Prodávajícího nepřevezme zboží v dobu určenou v čl. II. odst. 1. výše, je Prodávající 
povinen bezúplatně uchovat zboží pro Kupujícího po dobu následujících 14 kalendářních dnů a písemně 
vyzvat Kupujícího k odběru zboží nejméně 7 dnů před stanovenou náhradní dobou. Kupující je oprávněn 
zboží odebrat kdykoliv během stanovené náhradní doby v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hod. 
Termín odběru zboží oznámí Kupující Prodávajícímu nejméně 2 pracovní dny předem.

5. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přecházejí na Kupujícího okamžikem podepsání 
Předávacího protokolu dle čl. IV. odst. 1 smlouvy oprávněnou osobou Kupujícího.

III. Kupní cena

1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši 150.000,- Kč bez 
DPH, 181 500,- Kč včetně DPH, z toho DPH 21% ve výši 31.500,- Kč.

2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním zboží a zisk prodávajícího spojené 
s dodáním zboží (zejména doprava zboží na místo dodání, clo, pojištění, instalace zboží, dodání všech 
zákonných podkladů ke zboží, provedení zaškolení uživatelů kupujícího kvalifikovaným pracovníkem, 
kompletní zajištění záručního servisu včetně náhradních dílů).

3. Kupní cena je sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální, zahrnuje veškerě náklady 
spojené s dodáním zboží. Změna kupní ceny je možná pouze a jen za předpokladu, že dojde po uzavření 
této smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty a dále v případě zvýšení inflace. Změna kupní 
ceny je možná při naplnění podmínek stanovených v zadávací dokumentaci v bodě 8.
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4. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty v okamžiku fakturace je stanovena 
v souladu s účinnými právními předpisy.

5. Výši celkové kupní ceny bude dále možno překročit tehdy, rozšíří-li Kupující v průběhu doby plnění veřejné 
zakázky požadavky na vybavenost zboží, a to nad rámec stanovený v nabídce. Kupují i prodávající je 
v takovém případě povinen postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, zejména s 
§ 222 zákona.

6. Kupní cenu lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi Kupujícím a 
Prodávajícím.

IV. Platební podmínky

1. Platba za dodávku zboží proběhne na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), 
obsahujícího všechny náležitosti, ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne jejího prokazatelného 
doručení kupujícímu. Faktura bude vystavena prodávajícím nejdříve po dodání zboží, jeho řádné a 
úplné instalaci, dodání zákonných dokladů, provedení všech zkoušek ověřujících splnění technických 
parametrů daných touto smlouvou, a provedení úvodního základního školení obsluhy v rozsahu čl. 
V. odst. 2 této smlouvy, což bude potvrzeno protokolem o dodání a instalaci zboží. Dokladem o 
řádném splnění závazků uvedených v předchozí větě prodávajícím je datovaný předávací protokol 
opatřený podpisy oprávněných osob obou smluvních stran jednat ve věcech technických.

2. Prodávajícím vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu v souladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti 
obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a 
současně identifikaci smlouvy, na jejímž základě bylo plněno. Fakturu prodávající opatří razítkem a 
podpisem osoby oprávněné ji vystavit.

3. Nebude-li faktura vystavená prodávajícím obsahovat některou povinnou náležitost nebo prodávající 
chybně vyúčtuje cenu nebo DPH, je Kupující oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu 
prodávajícímu k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu 
vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícím.

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit kupní cenu je splněn dnem odepsání příslušné 
částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765 odst. 2 
občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k 
prodávajícímu nepoužije.

V. Instalace zboží a zaškolení obsluhy

1.

2.

V rámci instalace zboží v místě dodání, je prodávající povinen prokázat zejména, nikoliv však 
výlučně, plnou funkčnost a splnění všech parametrů zboží v souladu s nabídkou prodávajícího, která 
bude tvořit nedílnou součást smlouvy (příloha č. 1 smlouvy).
Prodávající se zavazuje provést základní školení obsluhy dodávaného zboží, které je podmínkou pro 
řádné předání a převzetí zboží v rozsahu:
• Úvodní předvedení a školení obsluhy v rozsahu základních funkcí kompletně instalovaného 

dodávaného zboží v nezbytném rozsahu pro min. 3 osob ze strany kupujícího.

3. Veškerá školení proběhnou v místě instalace zboží, pokud nebude dohodnuto písemně jinak osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za smluvní strany. Přesný termín jednotlivých školení 
musí být v dostatečném časovém předstihu odsouhlasen osobou oprávněnou jednat za kupujícího 
ve věcech technických. Veškeré náklady spojené s výše uvedenými školeními (vč. pobytu servisních 
techniků, aplikačních specialistů, popř. specialistů dodavatelů příslušenství) hradí prodávající.
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VI. Odpovědnost prodávajícího za vady

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení odpovídající právním 
předpisům, této Kupní smlouvě a jejím přílohám.

2. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží bez faktických či právních vad.

3. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží 
na Kupujícího, a to i v případě, že se vada stane zjevnou až po této době. Prodávající zároveň 
odpovídá za vady, které vzniknou i po této době, je-li způsobena porušením povinností Prodávajícího.

4. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost podle § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů v délce 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle 
čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

5. Prodávající garantuje rychlost servisního zásahu, tj. dojezd do místa instalace zboží, detekce vady a 
projednání nutných servisních úkonů s osobou oprávněnou ve věcech technických za kupujícího, 
v záruční době nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne ohlášení vady kupujícím, a to návštěvou 
servisního technika. Pokud je v zadávacích podmínkách uvedených v zadávací dokumentaci uveden 
dřívější termín servisního zásahu, platí termín uvedený v zadávací dokumentaci. Jednotlivé vady 
v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne zahájení 
odstraňování vad, přičemž dnem zahájení odstraňování vad je den servisního zásahu, nedohodnou- 
li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak. Prodávající je povinen 
odstraňovat jednotlivé vady v „místě plnění", není-li to prokazatelně technicky možné, „vadnou 
část" zboží prodávající protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého 
postupu osobou oprávněnou ve věcech technických za kupujícího. Smluvní strany si ujednaly, že § 
2110 občanského zákoníku se nepoužije; kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit od smlouvy 
nebo požadovat dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit, popř. vrátit je 
ve stavu, v jakém je obdržel.

VII. Pozáruční servis
1. Prodávající se zavazuje zajistit pozáruční servis na Zboží v následujících dvou letech po uplynutí 

záruční doby dle čl. VI. odst. 4 Smlouvy.

2. Prodávající se zavazuje poskytovat pozáruční servis dle potřeb kupujícího a v podmínkách 
stanovených touto smlouvou.

3. Pozáruční servis bude vykonáván na základě objednávky Kupujícího a nevzniká na něj 
Prodávajícímu předem nárok.

4. Pozáruční servis spočívá zejména v opravě závad na Zboží a opravě havarijních závad na Zboží, 
které se vyskytnou v následujících dvou letech po uplynutí záruční doby, a které je nutné odstranit 
pro zachování plné funkčnosti Zboží a dále kvalifikace nebo kalibrace daného přístroje.

5. Prodávající garantuje rychlost servisního zásahu, tj. dojezd do místa instalace zboží, detekce vady a 
projednání nutných servisních úkonů s osobou oprávněnou ve věcech technických za kupujícího, 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne ohlášení vady Kupujícím, a to návštěvou servisního technika. 
Pokud je v zadávacích podmínkách uvedených v zadávací dokumentaci uveden dřívější termín 
servisního zásahu, platí termín uvedený v zadávací dokumentaci. Následně Kupující může objednat 
opravu Zboží. Opravu Zboží Prodávající vykoná na základě písemné objednávky vystavené 
Kupujícím. Prodávající se zavazuje dodržet podmínky stanovené v takto vystavené objednávce.

6. Prodávající před podpisem smlouvy předloží Kupujícímu pro potřeby určení hodinové sazby ceny 
pozáručního servisu. Ceník sazeb pozáručních servisních činností, který bude přílohou č. 3 této
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Smlouvy, přičemž maximální cena za hodinu pozáruční servisní činnosti nepřesáhne 2.000,- Kč bez 
DPH.

Cena náhradních dílů, použitého spotřebního materiálu a chemikálií (např. standardů, čistících 
prostředků) se do hodinové sazby ceny pozáručního servisu nezapočítává. V případě potřeby jejich 
použití bude jejich cena fakturována samostatně.

7. Změna ceny pozáručního servisu je možná pouze a jen za předpokladu, že dojde po uzavření této 
smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty a dále v případě zvýšení inflace.

VIII. Zajištění závazku

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty v podobě, jak 
je upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran ujednané smluvní pokuty 
nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností.

2. Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení se smluvně stanoveným termínem dodání ve smyslu čl. II. odst. 1 této smlouvy.

3. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý i 
započatý den po marném uplynutí lhůty k nastoupení k opravě nebo opravě v době záruky v souladu 
s čl. VI. této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ.

4. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý i 
započatý den po marném uplynutí lhůty k nastoupení k výkonu pozáručního servisu v souladu s čl. 
VII. této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ.

5. Smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije, tj. že se smluvní pokuty 
nezapočítají do náhrady případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši vedle 
smluvní pokuty.

6. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné 
smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání částky smluvní pokuty z účtu 
příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty.

7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že kupující je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce 
prodávajícího za kupujícím, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za prodávajícím, i nesplatnou. 
Pohledávky kupujícího a prodávajícího se započtením ruší ve výši, ve které se kryjí, přičemž tyto 
účinky nastanou k okamžiku, kdy kupující doručí prohlášení o započtení prodávajícímu.

IX. Zvláštní ustanovení

Prodávající se zavazuje:
• vybavit Kupujícího veškerou technickou dokumentací k předmětnému typu zboží, včetně její 

průběžně aktualizace po celou dobu životnosti zboží;
• průběžně seznamovat pracovníky určené Kupujícím s problematikou obsluhy a provozu 

předmětného typu zboží;
• po dobu trvání záruky dle čl. VI. odst. 4. této smlouvy zajistit bezplatnou telefonickou podporu 

poskytovanou Kupujícímu na tel.: 
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X. Závěrečná ujednání

1. Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 
Tyto závazky prodávajícího se vztahují i na jeho smluvní partnery, podílející se na plnění této 
smlouvy.

2. Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy.

3. Tato smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a právním řádem České republiky.

4. Ujednání této smlouvy jsou vzájemné oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je 
nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních 
závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo 
nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude 
nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ujednání, 
jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše 
pro to, aby takové ujednání bylo do smlouvy doplněno.

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
osobami smluvních stran.

6. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě:

• prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než 10 dnů,
• nedodržení technické specifikace zboží uvedené v nabídce prodávajícího,
• prodlení prodávajícího se zahájením odstraňování vad o více než deset dnů.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení písemného 
oznámení druhé smluvní straně.

7. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě.

8. Ohledně doručování zásilek týkajících se plnění této Smlouvy odesílaných prodávajícím s využitím 
provozovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.

9. Prodávající bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 
zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním Účastníkem této Smlouvy a účinnosti 
dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

11. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č. 1 - Nabídka prodávajícího ze dne 3.8.2018
Příloha č. 2 - Pojistná smlouva
Příloha č. 3 - Ceník sazeb pozáručních servisních činností


