
Obchodní podmínky 
Veikeré požadovaně změny proti standardním „Obchodním podmínk6m HPST, s.r.o.• prosím uvádějte pi'ímo v objedntvk6ch nebo ve smlouvách. Pokud 

ve smlouvě nebo v objednbce není uvedeno jinak, i'ídí se obchodní vztah mezi kupujícím (objednatelem) a HPST, s.r.o., těmito obchodními podmínkami. 

1. Objedntvka, kupní smlouva - veikeré dodévky zboží a služby HPST, s. r.o. (déle jen HPST), jsou realizovény na zékladě písemné objednévky nebo kupní smlouvy. 
Objednévky spotTebního materiélu a servisních služeb mohou být zasílény i faxem nebo elektronickou poilou. Objednévky pnstroj ů a kupní smlouvy pl'ij ímé HPST 

pouze jako písemné originély podepsané statu~mími zéstupci kupujících organizací nebo jimi zplnomocněnými osobami. Závazné jsou objednévky a kupní smlouvy 
podepsané statu~mím zéstupcem HPST nebo faxové a elektronické objednévky zpětně potvrzené pracovníky HPST. 

• Kupující může provéděl změny ve svých objednévkéch pouze písemnou formou a po dohodě s HPST, kupující hradí veikeré dodatečné néklady spojené se změnou 

objednévky. 

• HPST vyrozumí kupujícího neprodleně o lliech modelových změnéch nebo i novacích produktů v průběhu realizace objednévkyfkupní smlouvy kupujícího. Pokud tylo 
změny nevedou ke zhortení parametrů zboží nebo k navýšení jeho konečné ceny, může je HPST provést bez písemného souhlasu kupujícího. 

• V ostatních pnpadech může HPST provéděl změny v objednéllCEI pouze po dohodě a písemném potvrzení léto dohody kupujícím. 

2. Nabídky, ceny- ceny zboží a služeb jsou uvedeny v nabídkéch HPST. Pouze tylo cenové informace jsou zévazné. Pokud není uvedeno jinak, mají nabídky platnost 

30 dnů od jejich vystavení. 

• Ceny jsou vždy uvéděny bez DPH, v prípadě potTeby je DPH v nabídce uvéděno jako samostatné položka. O DPH jsou ceny navýšeny pri fakturaci podle zékonů 
platných v den zdanitelného plnění. 

• Výsledné cena uvedené v nabídce na zboží je koneOné a zahmuje dopravu, pojištění a další výdaje spojené s dovozem zboží na místo určení. 

• V něklerých pnpadech jsou v cenéch zahmuty i servisní služby- instalace, familiarizace, školení atd., bližší informace, pokud nejsou uvedeny v nabídce, podévé 

obchodní zéstupce HPST. 

• Nabídky za HPST podepisuje obchodní zéstupce, který nabídku zpracovévé. 

3. Dodivka zboží - zboží je dodévéno na místo určení a v termínu specifikovaném v objednéllCEI nebo v kupní smloullě, HPST zodpovídé za ztréty nebo poškození 
zboží až do doby jeho predéní kupujícímu pTepravcem. Prevzetí zboží stvrzuje kupující svým podpisem pTepravních dokumentů. V félo fázi kupující stvrzuje, že 

zésilka mé pTepravnímu dokumentu odpovídající počat balení (krabic, palet atd.) a že zésilka není zretelně poškozena. 

• V prípadě dodévky spotlebního materiélu nebo zboží, které nevyžaduje instalaci servisním technikem HPST, kupující sém provédí detailní kontrolu jednotlivých 
položek zésilky a informuje okamžitě HPST o pnpadných zévadéch nebo nedostatcích. V těchto prípadech HPST akceptuje eventuélní reklamace nejdéle do pěti 

pracovních dnů od pTevzelí zésilky kupujícím od dopravce. 

• V prípadě dodévky zboží, které vyžaduje instalaci servisním technikem HPST, zůs~Yé zésilka po píevzelí kupujícím od dopral/CEi nerozbalena. Detailní prevzetí zboží 
provede s kupujícím servisní technik HPST a veikeré nedostatky a zévady poznl!Oí do instalačního prolokolu HPST. 

• Technické dokumentace - uživatelské pnručky- jsou dodévény v anglickém a českém jazyce. 

• Součéslí dodévky prístrojů je prohléiiení o shodě zarízení dle ustanovení zék. č. 2211997 Sb. 

4. Platby, obchodní informace - kupující obdrží písemné potvrzení objednévky, eventuélně potvrzenou kupní smlouvu. Se zésilkou obdrží detailní dodací list 

s popisem a množstvím dodévaného zbožífslužeb. HPST vystavuje faktury na zbožífslužby po dodéní na místo určení. Splatnost faktur, pokud není specifikovéno 
jinak, je 14 dnů na spotřební materiél a servisní díly a služby, 21 dnů na analytické systémy a konfigurace. Faktury obsahují všechny néležitosti dal'iového dokladu dle 

zékona č. 23512004 Sb., v platném znění. Kupující se ~Yé vtastníkem zboží dnem jeho úplného zaplacení. Dokladem zaplacení je potvrzení peněžního ústavu 

kupujícího o uskutečnění bezholovostního pTevodu na účel prodévajícího. 

5. Instalace pi'ístrojů, ikolení, ůruka- v pnpadě, že součéslí dodévky zboží je i instalace, provédí se na zékladě výzvy kupujícího, nejpozději však do 30 dnů po 

dodévce zboží. Záruka na pnstroje Agilent Technologies a jejich dopll'iky je 24 měsíců od instalace, zéruka na pnstroje jiných výrobců se ndí zéručními pravidly těchto 
výrobců a může být specifikovéna v průběhu nabídkového Uzení. Pokud není uvedeno jinak, je zéruka na prístroje jiných výrobců standardně 12 měsíců od instalace. 

Na spotTební materiél a néhradní díly je zéruka 3 měsíce po dodéní. 2'.éruka se vztahuje na zévady způsobené vadou materiélu nebo výrobní vadou. Pokud není 

instalace provedena do 30 dnů po dodéní zboží, může kupující požédal o odklad- prodloužení zéruky- po dohodě s pracovníky obchodního oddělení HPST. 
V prípadě písemně neodůvodněného prodlení v instalaci ze strany kupujícího začíné zéruční lhůta automaticky dnem dodéní na míslo plnění. 

• Součéslí instalace je prollěTení funkčnosti zanzení a zékladní seznémení s obsluhou (familiarizace). Népll'i familiarizace se ndí osnovou HPST, které je součéslí 

instalačního prolokolu. Instalace a seznémení s obsluhou jsou stvrzovény oboustranným podpisem na instalačním protokolu. 

• Pokud je součéstí dodévky i exlerní školení obsluhy, dodévé se formou skupinových školení v rémci kurzů, jejichž termíny vypisuje HPST v průběhu roku. Informaci o 
termínech se kupující dozví na webových slrénkéch prodévajícího v sekci "službyfiikolenr. Kupující provede registraci účastníka na vybraném školení pomocí 

webového formuléTe, klerý je k dispozici na webových slrénkéch jednotiivých školení nebo na slrénce hlllW!:lpslczfsluzbylzavazna-~. Školení pTedplacené v 
rémci instalace pnstroje musí být vyčerpéno do 12 měsíců od instalace. 

6. Ziru~ní a po:riru~ní servis pnstrojů -zabezpeOuje HPST prosllednictvím proškolených servisních techniků na zékladě požadavků kupujících. V průběhu zéruční 
lhůty jsou zévady Teleny expresním způsobem pl'i zahéjení Telení zévady nejpozději do 48 hod. Pozéruční zévady mohou být Teleny v rémci servisních smluv 

s HPST nebo formou individuélních objednévek. Servisní objednévky pl'ijímé servisní oddělení HPST, s.r.o., pomocí webového formuléTe na 
slrénce l:!llAJl!:!pslcztservisni-oozac!avek. V prípadě , že je formulér dočasně mimo provoz nebo objednatel nemé prístup na internet, je možno požadavek nahlésit 

telefonicky na čísle  a nésledně písemně elektronickou pošlou na  nebo poiilou na sídlo společnosti HPST, s .r.o. Pro urychlení Telení 

zévad u výrobků Agilent Technologies využívé servisní oddělení HPST evropské konzultační stTedisko Agilent Technologie& a jeho expertní systém se znalostní 
databézí. V něklerých prípadech může být zévada na zékladě doporučení výrobce Telena výměnou prístroje nebo jednotiivých modulů. 

Pozéruční opravy jsou účlovény jako materiél spotTebovaný pl'i servisním zésahu, čas slrévený u zékazníka a ceslovní zóna podle platného ceníku HPST. 



7. Servisní smlouvy, preventivní údržby, kvalifikační služby- rámcové servisní smlouvy se uzavírají s kupujícím jak na provádění oprav po dobu trvéní smlouvy, tak 
i na preventivní údržby a kvalifikační služby poskytované v tomto období (viz Rémcová smlouva o poskytování servisních služeb společností HPST, s.r.o., které je 
samostatným dokumentem HPST). Rémcová servisní smlouva definuje způsob spolupráce mezi zákazníky HPST a servisem HPST v oblasti poskytování a využívání 
servisních služeb HPST, včetně prodeje servisních dílů a spotl'ebního matenélu v rémci poskytování těchto služeb a je na vyžédéní dostupné v obchodním i servisním 
oddělení HPST. 

• ceny preventivních údržeb a kvalifikačních služeb zahmují i dopravu, vystavení protokolů a kvalifikační dokumentace. ceny preventivních údržeb a kvalifikačních 
služeb nezahmuj í néklady na materiél a taktéž néklady spojené s opral/O u pn údržbě shledaných zévad. Opravy zévad jsou v tomto pnpadě reieny jako zvléštní 
placené oprava na zékladě individuélní objednévky. 

• Kvalifikační služby na zékladě prováděných testů hodnotí aktuélní stav systému a poskytují uživateli informaci o tom, zda dotčený systém spll'iuje či nespll'iuje 
požadované technické specifikace. Kvalifikační služba nenahrazuje opraw ani výrobcem doporučenou pravidelnou preventivní údržbu. 

• Termín plnění - v pnpadě servisní smlouvy je po nahléšení závady zahéjen servisní zésah do dvou dnů (48 hod.). V pnpadě preventivní údržby a kvalifikačních 
služeb je činnost plénována společně s objednatelem tak, aby vyhovovala objednatelem stanoveným I hů~m a termínům. Požadavky na termín kvalifikačních služeb 
predévá objednatel HPST nejpozději 10 pracovních dnů pTed tímto termínem. 

• Servisní oddělení HPST, s.r.o., prijímé objednévky na servisní préce v pracovní dny: pondělHThn"lek, 8:30-17:00 hod.; pětek, 8:30-15:00 hod. 

• Nahléšení zévady, popr. požadavku na termín kvalifikačních služeb, zasílé objednatel pomocí webového formuléTe na slrénce l:!lllUllloslcztservisni-poza<!avek. V 
prípadě, že je formulér dočasně mimo provoz nebo objednatel nemé prístup na internet, je možno požadavek nahlésil telefonicky na čísle  a nésledně 
písemně elektronickou poštou na  nebo poštou na sídlo společnosti HPST, s.r.o. 

• Servis HPST je oprévněn vydévat osvědčení o pnstrojích pro potreby auditů a kontrolních orgénů laboraton v rémci regulovaného prostTedí podle SOP Agilent 
Technologie&, eventuélně jiných výrobců laboratorní techniky, které je součéstí této smlouvy. Objednateli - zodpovědné osobě dle či. li. 1. servisní smlouvy- je 
predéván onginél certifikélu k provedené kvalifikační službě potvrzený odpovědným nebo pověTeným zéstupcem odběratele a servisním technikem HPST, který 
kvalifikační službu provádí.. 

• Zéllěrem každé servisní névšlěvy je vystavena zpráva o provedeném servisním zásahu,~- servisní zakézka (SZ). SZ je vystavena a pTedéna osobě pTebírající 
servisní činnost bud v papírové formě nebo zasléna elektronicky (a-mailem). 

8. Sankce - v pnpadě prodlení kupujícího s úhradou faktury se sjednévá úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné čéstky denně, nejvíce však 5 % z celkové ceny. 
Povinnost uhradil platbu je splněna pnpséním fakturované čéstky na účel prodévajícího. 
V prípadě prodlení prodévajícího s dodéním ziboži dle pTedmětu smlouvy vzniké kupujícímu prévo účtovat prodévajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den 
zpoždění, nejvíce však 5 % z celkové ceny. 

9. Vyiií moc - Žédné ze smluvních stran nenese odpollědnost za nesplnění smluvních povinností v důsledku vyšší moci. Pro účely léto smlouvy se za vyšší moc 
považují pnpady, které nejsou závislé na smluvních stranéch a nemohou je ovlivnil Pokud tato vyšší moc netrvé déle než šest (6) měsíců, prodlužuje se plnění 
zévazků o dobu trvéní této vyšší moci. V prípadě trvéní vyšší moci déle než šest (6) měsíců, je nutné Telil vzniklou situaci vzéjemnou dohodou mezi kupujícím a 
prodévajícím. 
Nastane-li situace vyšší moci, ullědomí prodévající okamžitě kupujícího písemně o takovém staw a jeho pnčině a rovněž o jeho skončení. Jestliže Kupující neuvede 
písemně jinak, Prodévající pokračuje v pi ně ní svých závazků podle smlouvy, dokud je to rozumně praktické a musí hledal všechny rozumné alternativní proslredky 
pro plnění smlouvy, kterým nebraní udélost vyšší moci. 

10. <>statní obchodní podmínky HPST, s.r.o. - t:lídí se ustanoveními Občanského zékoníku Qiské republiky č. 8912012 Sb. v platném znění v době predéní těchto 
podmínek kupujícímu. 

11. Zpracování osobních údajů - podrobnosti k zésadém zpracování osobních údajůmůžete najít na webu HPST, s.r.o., v čésti ochrana 
soukromí, l:!UIW!:lpslcz/ochrana-soukromi. 

v Praze dne 25. května 2018 jednatel společnosti HPST, s. r. o. 




