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Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje 

Zastoupená: 

IČO: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
jako odběratel   
 

a 

 

Název:                        DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o. 

se sídlem:                  
Oprávněná osoba k uzavření smlouvy: 

IČO:                          
DIČ:                          
Bankovní spojení      
Číslo účtu:                
Telefon:                    

E-mail:                      

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15914 

jako dodavatel 

 

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a dále podle  
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

tuto 

 

R Á M C O V O U   D O H O D U 

 

I. 

Předmět dohody 

Předmětem této rámcové dohody (dále jen „dohoda“) je dodávka spotřebního materiálu pro 
laboratoř DNA, ve specifikaci a ceně uvedené v článku IV. odst. 1. této dohody včetně 
dopravy do místa plnění.  
 

II. 

Doba plnění 
1. Nákup a dodávka zboží bude realizována na základě této dohody.  

2. Dodavatel je povinen dodávat smluvené zboží průběžně po celou dobu platnosti dohody,  a 
to na základě dílčích objednávek ze strany odpovědného pracovníka odběratele. Odpovědná 
osoba odběratele: 

3. Dodavatel je povinen dodat zboží uvedené v dílčí objednávce nejpozději do 30 
kalendářních dnů od zaslání objednávky odběratelem na kontaktní email dodavatele: 
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4. O dodání zboží je dodavatel povinen nejpozději do 48 hod. před uskutečněním dodávky 

informovat odpovědného pracovníka odběratele. 
5. Odběratel si vyhrazuje právo upravit předpokládaný objem uvedený v článku IV. odst. 1. 

této dohody dle aktuálních potřeb, a to směrem nahoru i dolů. 
 

 

III. 

Místo plnění 
Místem plnění je Krajské ředitelství policie Jčk, 
 

 

IV. 

Specifikace a dohodnutá cena 

1. Specifikace požadovaného zboží a dohodnutá cena: 

Amplifikační kit na dotestování vzorků pro „starou chemii“, předpokládaný objem: 600 

reakcí 
Přesné označení nabízeného produktu: Investigator 24plex QS Kit 

Výrobce: QIAGEN 

Katalogové číslo: 382417 Investigator 24plex QS Kit (400); 382415 Investigator 24plex QS 

Kit (100) 

- 6-ti barvičkový kit 
- simultánní amplifikace lokusů: 21 autosomalních  (D3S1358, vWA, D16S539, CSF1PO, 

TPOX, D8S1179, D21S11, D18S51, D2S441, D19S433, TH01, FGA, D22S1045, 

D5S818, D13S317, D7S820, SE33, D10S1248, D1S1656, D12S391, D2S1338) + 

Amelogenin  

- amplifikační čas kolem 60 minut 

- kit použitý současně na stopy i srovnávací vzorky 

- přítomnost vnitřní PCR kontroly pro získán informací o účinnosti PCR a přítomnosti 
inhibitorů 

- doporučené minimální vstupní množství DNA do reakce 0,5 ng 

- polymeráza obsažena v pufru 

- součástí kitu nebo dodávky jsou všechny potřebné komponenty jako např. vnitřní 
standard, a to v odpovídajícím množství 

- součástí dodávky příslušná kalibrační sada  
- při zavedení chemie v laboratoři přítomnost aplikačního specialisty 

- exspirace minimálně 12 měsíců při dodání jednotlivých dodávek 

- kity obsažené v jedné dodávce se stejným číslem výrobní šarže 

Jednotková cena bez DPH 495,86 Kč 

DPH 21% 104,13 Kč 

Jednotková cena včetně DPH 599,99 Kč 
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Cena bez DPH za 600 reakcí         297 518,00 Kč 

DPH 21% 62 479,00 Kč 

Cena včetně DPH za 600 reakcí    359 997,00 Kč 

Slovy: třistapadesátdevěttisícdevětsetdevadesátsedmkorunčeských 

2.    Jednotková cena je nejvýše přípustná.  
3.   Překročení nebo změna jednotkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu 
realizace plnění dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude 
jednotková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku 
zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty. 
4.    Celková cena obsahuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu této dohody.  

5.    Jakákoliv záloha se nepřipouští.  
 

V. 

Platební podmínky 

1. Dodavatel je oprávněn fakturovat dohodnutou cenu po dodání každého dílčího plnění. 
Faktura je splatná ve lhůtě 21 dnů od obdržení faktury, předané společně s dodávkou zboží ve 
dvojím vyhotovení. 
2. Fakturační adresa: 

Každá faktura musí obsahovat identifikaci veřejné zakázky:  
„K

Nebude-li faktura takto identifikována, nebo nebude ve dvojím vyhotovení, je odběratel 
oprávněn ji vrátit dodavateli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností. 
Odběratel souhlasí s dodáním faktury v elektronické podobě, a to pouze jejím zasláním do 
datové schránky  tomto případě bude předmět zprávy povinně označen:  
„Faktura pro OMTZ“.  
3. Faktura musí obsahovat všechny údaje uvedené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat náležitosti v souladu s OZ.  

4. Odběratel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li: 

 nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními této dohody, 
 nesprávné náležitosti, 
 chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto dohodou. 

5.  Způsob úhrady: převodním příkazem. 
6. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
odběratele ve prospěch účtu dodavatele. 
 

VI. 

Předání zboží, vady zboží, záruka  
1. Dodavatel je povinen dodat zboží v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými normami 
vyžadováno pro toto zboží, tj. zboží musí být dodáno kompletní, nové (nepoužité), 

v originálním balení výrobce, včetně záručních listů.  
2.  Odběratel požaduje dodávat zboží v co nejdelší době exspirace.   
3. Dodavatel se zavazuje poskytnout aplikační servis pro prověření funkčnosti procesu 
amplifikace DNA v místě plnění do 48 hod. od nahlášení dle potřeb odběratele, které mu 
vzniknou při užití předmětu plnění této dohody. 
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4. Případné vady zboží je odběratel povinen bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u 
dodavatele. Ten je povinen vady, oznámené v záruční lhůtě, na své náklady neprodleně 
odstranit. 

5. Záruční doba je stanovena na 12 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží odběratelem. 
 

VII. 

Nabytí vlastnického práva 

Dnem předání zboží dodavatelem – tj. dnem podpisu dodacího listu odpovědnou osobou 
odběratele se vlastníkem zboží stává Česká republika, když příslušné k hospodaření je 
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje.  
 

VIII. 

Smluvní pokuta a úrok z prodlení 
1. Odběratel je oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny 
nedodaného zboží včetně DPH za každý den prodlení při nesplnění dodací lhůty podle čl. II 
odst. 3. této dohody.  

2. Při prodlení s úhradou faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli zákonný úrok 
z neuhrazené částky.   
3. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a úrok z prodlení je 30 dnů od obdržení výzvy druhé 
smluvní straně k zaplacení. 

IX. 

Platnost a účinnost 
1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná dnem 

zveřejnění v registru smluv, přičemž se smluvní strany dohodly, že povinným k uveřejnění 
v registru smluv je odběratel. 
2. Dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to do 30. června 2020. 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 
1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této dohodě, se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
2. Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok odběratele na náhradu škody, kterou 
vůči dodavateli uplatňuje. 
3. Odběratel je oprávněn odstoupit od dohody v případě podstatného porušení této dohody 

dodavatelem. Za podstatné porušení se považuje prodlení dodavatele s dodáním zboží o více 
než 7 kalendářních dnů, 
4. Odběratel je dále oprávněn od této dohody odstoupit v případě, že: 

a) vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku, pokud to právní předpisy umožňují, 
b) insolvenční návrh na dodavatele byl zamítnut proto, že majetek dodavatele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
c) dodavatel vstoupí do likvidace. 

5. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 
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6. Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů uvedených v dohodě včetně ceny zboží. 
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací dohody 

budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před 
příslušnými soudy.  
8. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu odběratele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti této dohody na třetí osobu. 
9. Tato dohoda může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou 
smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této dohodě. 

10. Dodavatel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku. 

11. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě. 
12. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a 
určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  
 

V Českých Budějovicích              V Praze 

           


