KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012

Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, mezi:

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta
se sídlem: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení: 22734110/0100
zastoupena: prof. MUDr. Michalem Andělem, CSc., děkanem
(dále jen jako "kupující")

a
Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
se sídlem: Křenova 438/1, 162 00 Praha 6
IČO: 25142135
DIČ: CZ25142135
bankovní spojení: 2017440108/2600
zastoupena: lng.Dana Zieglerová, jednatelka
(dále jen jako "prodávající")
Prodávající a kupující jsou dále označeni též jako "smluvní strana" či společně jako "smluvní
strany".
I. Předmět smlouvy
1. Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu protilátky dle cenové
nabídky č. 17BDB00042 ze dne 15. 11. 2016 (dále jen jako "zboží") a převést na kupujícího
vlastnické právo ke zboží. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Spolu
se zbožím budou kupujícímu předány také doklady potřebné pro řádné užívání zboží, tj.
zejména návod k použití zboží v českém jazyce, záruční list, apod.
2. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní
cenu specifikovanou v čl. ll. této smlouvy.
ll. Kupní cena zboží
1. Kupní cena zboží činí 264 128,48 Kč s DPH. V kupní ceně za zboží je zahrnuto dodání zboží
kupujícímu do místa plnění, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání a
zaškolení obsluhy zboží.
2. Kupní cena předmětu smlouvy bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu
(faktury) vystaveného prodávajícím.
3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném dodání zboží kupujícímu, předání
všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (čl. I. odst. 1 této smlouvy), zaškolení obsluhy
zboží a podpisu protokolu o předání zboží oběma smluvními stranami.
4. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu, a to na bankovní účet
prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy.
S. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, zavazuje se kupující
zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den prodlení, a to až
do úplného zaplacení dlužné částky.
111. Doba a místo plnění
1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do 21 dnů od podpisu kupní
smlouvy. Přesné datum předání bude provedeno na základě dohody mezi prodávajícím a

kupujícím. Za předání zboží se považuje jeho dodání na adresu sídla kupujícího, předání všech
dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (čl. I odst. 1 této smlouvy), zaškolení obsluhy
předmětu smlouvy a podpisu protokolu o předání zboží oběma kupními stranami.
2. Protokol o předání zboží bude obsahovat potvrzení kupujícího o tom, že byl ze strany
prodávajícího seznámen s návodem k použití zboží.
3. Kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení zboží do provozu.
V případě, že kupující nevyčká, až prodávající uvede zboží do provozu a uvede zboží do provozu
sám, nebude mu ze strany prodávajícího poskytnuta záruka za jakost zboží.
4. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, zavazuje se prodávající zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení, a to až do
řádného předání zboží kupujícímu.
IV. Nebezpečí škody na zboží
1. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží
(čl. 111. odst. 1 této smlouvy). V případě, že prodávající nemůže provést kompletní předání zboží
z důvodu nepřipravenosti na straně kupujícího (tj. zejména nepřipravenost na instalaci dodávky
zboží), přechází nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího jeho dodáním
kupujícímu.
2. V případě, že zboží bude doručené kupujícímu prostřednictvím přepravce, přechází
nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem převzetí zboží od tohoto přepravce.

V. Odpovědnost za vady zboží, záruční a pozáruční servis
1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými
platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v české republice, tak i
v zemi výrobce zboží.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží. Záruční doba je 12 měsíců a začíná
běžet ode dne následujícího po předání zboží (čl. 111. odst. 1 této smlouvy).
3. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené kupujícím v rozporu s návodem k použití
zboží.
4. Záruka se dále nevztahuje na příslušenství zboží spotřebního charakteru, jako jsou baterie,
žárovky.
S. Prodávající se zavazuje zajistit kupujícímu záruční a pozáruční servis, pokud nebude
dohodnuto jinak.
6. Prodávající se zavazuje k bezplatnému záručnímu servisu po dobu záruky, tj. 12 měsíců.
7. Prodávající se zavazuje k dodání náhradních dílů po dobu minimálně 24 měsíců dalšího
provozu.
Vl. Salvátorská klauzule
1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a neúčinné novým ustanovením
platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení
neplatného a neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných
právních předpisů České republiky.
Vll. Ostatní ustanovení
1. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů
uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o
příslušné změně dozví.
2. Kupující není oprávněn převést práva a povinnosti z této kupní smlouvy či z její části na třetí
osobu bez souhlasu prodávajícího.
Vlil. Registrace

,..

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy
do registru smluv zajistí kupující neprodleně po podpisu smlouvy. Kupující se současně zavazuje
informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní
straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu
poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID
datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv
o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní-strany zároveň).
IX. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řfdí právem České republiky, platnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména jeho §§ 2079 a následujícími,
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Vídeňská úmluva o mezinárodní
koupi zboží se na právní vztahy vyplývající z této smlouvy neuplatní.
2. Při výkladu této smlouvy nemají obchodní zvyklosti přednost před právními předpisy,
zejména před zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Pro projednávání a rozhodnutí sporů vyplývajících z této smlouvy jsou příslušné obecné
soudy České republiky. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze na základě dohody obou
smluvních stran a jsou platné pouze ve formou písemných číslovaných dodatků.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé a svobodné
vůle, nikoliv v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními
podpisy.
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Nabídka číslo: 17BDB00042
15.11.2016

Doc. MUDr. Novák
3. lékařská fakulta
Univerzita Karlova
Ruská 87, 100 00 Praha 10
Česká republika

Nabízené zboží: Protilátky

Kat. číslo

Protilátka

Fluorochrom

ks/ objednávka

,.

cena za
1 ks

cena za x kusů

cena za x ks s

DPH
47 703,04 Kč

561453

CD8

Alexa Fluor 700

8

4928

39 424,00 Kč

561726

CD16

APC-Cy7

1

4172

4172,00 Kč

562560

TCR y6

Brilliant Violet
421

4

7252

29 008,00 Kč

35 099,68 Kč

558371

6811
(iNKT)

FITC

1

7588

7 588,00 Kč

9181,48 Kč

555431

CD25

FITC

1

7588

7 588,00 Kč

9181,48 Kč

561607

CD199

PE

1

12068

12 068,00 Kč

14 602,28 Kč

555493

CD45RO

PE

2

8904

17 808,00 Kč

21547,68 Kč

556619

CD16

PE

1

6412

6 412,00 Kč

7 758,52 Kč

10780

43 120,00 Kč

52175,20 Kč

S 048,12

Kč

557852

CD4

PE-Cy7

4

560835

CD3

PerCP /Cy 5.5

4

7252

29 008,00 Kč

35 099,68 Kč

555482

CD45RO

FITC

1

7588

7 588,00 Kč

9181,48 Kč

562560

TCRgd
Brilliant
Violet

2

7252

14 504,00 Kč

17 549,84 Kč

CELKEM

218 288,00 Kč

264 128,48 Kč

Platnost nabídky:
Záruka:
Doba dodání:
Dodací podmínky:

3 - S dn~ od obdržení objednávky
CIP Praha

Fakturační

NET 14

podmínky:

30 dní
12 měsíc~

Za

společnost

Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
Ing. Miloslav Korbel, Account Manager
Miloslav.Korbel@bd.com; +420 778 074 079
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