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Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Sídlo: Albertov 6, 128 44 Praha 2 
1C: 00216208, DIC : C Z00216208,
Zástupce: prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., děkan fakulty
Číslo účtu : dále též Kupující

PRO D Á V A JÍCÍ Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
Jednající osoba Ing. Miloslav Korbel Funkce Account manager
Sídlo Křenová 438/1, 162 00 Praha 6 IČ / 251 421 35
Adresa pro doručování DIČ CZ25142135

Zapsaný v rejstříku
Společnost zapsána v OR vedeném MS v Praze, 
oddíl C, vložka 53145

Číslo
účtu

číslo smlouvy prodávajícího.

KUPNÍ s m l o u v a

číslo smlouvy kupujícího1.
A. zvláštní část

Týká se pracoviště 
kupujícího

Předmět smlouvy

Popis zboží

Katedra parazítologie PřF UK

ze strany Prodávajícího
Převod vlastnického práva ke zboží na kupujícího Předání dokladů
Doručení do místa dodání Poskytnutí záruky

ze strany Kupujícího
Převzetí zboží v místě dodáni 
Úhrada kupní ceny

Termín dodání

Cena s DPH 

Splatnost faktur

Záruční doba

Místo odstranění vad 

Smluvní sankce

Zboží splňuje požadavky stanovené odběratelem.

Neipozději do 
7.12.2016

393 332,28 Kč

21 dní od doručení

24 měsíců

Místo dodání

Sazba DPH 21%

Centrum Biocev, Průmyslová 595, 
Vestec, 252 50

Cena bez DPH

Základní platební podmínky

Odstranění záruční vady

Náhradní zboží bude dodáno na adresu 
místa dodání, viz výše

Kontakt pro oznámení 
záručních vad

325 068,00 Kč
- záloha se neposkytuje
- platba po dodání/instalaci zboží
- na faktuře musí být číslo této smlouvy
- přílohou faktury musí být předávací/instalační 
protokol____________________________________

dodání náhradního materiálu splňujícího stanovené 
požadavky do 15 pracovních dnů od oznámeni

Technický servis:

- Za prodlení s úhradou peněžitého závazku úroky z prodlení ve výši 0,05 %  z dlužné částky za každý den prodlení

1 Kupující doplní ručně až před podpisem smlouvy
Albertov 6 
128 43 Praha 2
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- Za prodlení s dodáním zboží smluvní pokuta ve výši 0,05%  z ceny za každý den prodlení
- Za prodlení s odstraněním nahlášené záruční vady 0,01% z ceny za každou neodstraněnou záruční vadu a den prodlení
- Pokud nebude mít zboží vlastnosti níže uvedené, je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši kupní ceny.

Veřejné zakázky
Schválen přímý nákup

Vlastnosti zboží Zboží bude použito k náročným výzkumným, laboratorním pokusům v oblasti analýzy a 
sortování biologického materiálu na přístroji BD FACSAria Fusion SORP.
Zboží musí být nejvyšší kvality a musí odpovídat uvedenému použiti, jinak je kupující 
oprávněn požadovat výše uvedené smluvní sankce.
Prodávající prohlašuje, že zboží vyrábí výhradně za účelem výzkumu a že ke dni uzavření 
této smlouvy není na trhu obdobné srovnatelné zboží.

Název akce
NPÚ II

Albertov 6 
128 43 Praha 2
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B. O becná část
Tato část upravuje podrobněji podmínky kupní smlouvy, které jsou  v základních rysech vymezeny v části A této kupní 

smlouvy. Pokud bude rozpor mezi částí A a částí B této smlouvy, má část A přednost.

1) Prodávající je  povinen dodat nové a nepoužité zboží a zajistit služby související s dodaným zbožím. Pokud tato 
smlouva je  uzavírána na základě výběrového či zadávacího řízení, musí mít zboží vlastnosti a parametry 
požadované kupujícím v zadávacích podmínkách. Zboží musí splnit stanovený účel, pokud není účel stanoven 
výslovně, pak účel, k němuž se zboží zpravidla užívá.

2) Zboží dodané v rozponi s odstavcem 1 tohoto článku se považuje za zboží vadné.

1) Kupní cena obsahuje veškeré náklady a zisk prodávajícího. Kupní cena zahrnuje zejména celní, daňové, 
bankovní a ostatní poplatky, dopravu, instalaci zboží, uvedení do trvalého provozu, zaškolení obsluhy 
kupujícího a náklady na záruční serv is. Kupní cena je  úplná a neměnná a zahrnuje kompletní dodávku.

2) Právo na zaplacení ceny vzniká prodávajícímu řádným splněním jeho závazku v místě dodání způsobem 
uvedeným v této smlouvě.

3) Kupující je  povinen zaplatit kupní cenu až po převzetí zboží včetně dokladů nezbytných pro provoz přístroje 
a podpisu protokolu o předání a převzetí zboží, a případně i podpisu instalačního protokolu, a to na základě 
daňového dokladu (dále též „faktura") se splatností uvedenou v části A této smlouvy, která počne běžet 
doručením faktury' kupujícímu.

4) Za den zaplacení kupní ceny je  považován den, kdy je  částka odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu 
prodávajícího uvedeného na faktuře. Faktura musí mít všechny náležitosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy, musí na ni být uvedena touto smlouvou stanovená lhůta splatnosti a je jí přílohou musí být 
kopie oběma stranami podepsaného instalačního protokolu a musí na ní být číslo smlouvy kupujícího. Pokud 
není povinností prodávajícího zboží instalovat, bude přílohou faktury kopie oběma stranami podepsaného 
přejímacího protokolu. Bude-li faktura chybná či neúplná je  kupující oprávněn ji  vrátit prodávajícímu k 
přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury 
kupujícímu.

5) Pokud by hrozilo, že by kupující mohl ručit za nezaplacenou DPH ve smyslu § 109 zákona o DPH, je  kupující 
oprávněn uhradit DPH na depozitní účet podle § 109a zákona o DPH.

6) Pokud nebude faktura se všemi náležitostmi doručena kupujícímu nejpozději do 7.12.2016, je  kupující 
oprávněn odstoupit od této smlouvy.

1) Tato smlouva se uzavírá jako tzv. fixní smlouva, kupující si vyhrazuje právo, v případě předčasného nebo 
pozdního dodání zboží nebo neúplné dodávky na základě vlastního rozhodnutí buď zboží převzít, nebo je  
odmítnout a tím odstoupit od smlouvy.

2) Prodávající dodá zboží náležitě zabaleno a s veškerým příslušenstvím.
3) O předání a převzetí zboží bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí 

zboží (dále též „přejímací protokol“ ).
4) Kupující je  povinen převzít zboží pouze, pokud bude bez vad. Zboží s vadami je  kupující oprávněn odmítnout.
5) Se zbožím se zavazuje prodávající dodat kupujícímu doklady nezbytné pro řádné užívání zboží. např. 

homologační a příslušné schvalovací listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze a použiti, montážní 
a instalační návody.

6) Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující okamžikem podpisu přejímacího protokolu oběma smluvními

1. Úvodní ustanovení

II. Fakturace, platební podmínky

III. Dodací podmínky a přechod vlastnického práva

stranami.

Albertov 6 
12843 Praha 2
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IV. Záruka na jakost

1) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost po dobu stanovenou v části A. Zámka začíná běžet 
podpisem přejímacího protokolu.

2) Prodávající garantuje po celou dobu zániční doby, že zboží bude mít obvyklé vlastností nebo vlastnosti 
stanovené smlouvou.

3) Kupující má nárok i na opravu vady, která byla poznatelná již  při převzetí zboží.

V. Závěrečná jednání
1) Smluvní sankce jsou uvedeny v části A této smlouvy.
2) Smluvní strany se zavazují, že neprodleně po podpisu této smlouvy sdělí druhé smluvní straně jm éna 

kontaktních osob odpovědných za plnění této smlouvy včetně jejich kontaktních údajů.
3) Pokud zboží nebo jeho část naplňuje znaky autorského díla, převádí prodávající na kupujícího i nevýhradní 

licenci ke všem druhům užití takovéhoto díla a bez časového i územního omezení. Kupující není povinen dílo 
užít. Cena licence je  zahrnuta v kupní ceně.

4) Fyzické osoby, které tuto smlouvu uzavírají jm énem či v zastoupení jednotlivých smluvních stran podpisem 
smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny k platnému uzavření této smlouvy.

5) Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit jakoukoliv pohledávku 
vzniklou z této kupní smlouvy třetí osobě.

6) Prodávající se zavazuje spolupůsobit ke kontrole podle § 13 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole. Prodáv ají je  povinen zavázat touto povinností i své případné subdodavatele.

7) Pokud tato kupní smlouva navazuje na výběrové nebo zadávací řízení, pak se tento smluvní vztah řídí i těmito 
dokumenty se sestupným významem:

a) přílohy této smlouvy,
b) zadávací dokumentace,
c) nabídka prodávajícího.

8) Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se 
dohodly, že práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem.

9) Prodávající přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku (zákon č. 
89/2012 Sb.; dále jen „občanský- zákoník“).

10) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
11) Kupující vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s dodatky nebo odchylkami ve smyslu § 1740 odst. 3 

občanského zákoníku.
12) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
13) Prodávající souhlasí s tím, aby kupující zveřejnil smlouvu podle zákona č. 340/2015 Sb. a rovněž podle zákona 

č. 137/2006 Sb. jako celek, protože ve smlouvě nejsou údaje, jejichž zveřejněním by došlo k neoprávněnému 
zásahu do práv a povinností prodávajícího nebo jeho zaměstnanců. Prodávající souhlasí s tím, aby smlouva byla 
zveřejněna včetně naskenovaných ručních podpisů zástupců smluvních stran.

14)Smlouva je  sepsána ve třech vyhotoveních splatností originálu, z nichž prodávající obdrží jedno a kupující 
dvě.

15) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání podle 
jejích svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodný

Prodávající:

Miloslav Korbel 
:count manager 
ckinson Czechia, s.r.o.
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Kupující:

prof. RNDr. Bohuslav GaSTCSc. 
děkan Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze
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