
 

 

 

 

 

 

 

 

KUPNÍ SMLOUVA 

OSMOMETR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uzavřená mezi 

 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 

a 

2 THETA ASE s.r.o. 

 

  



Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 

se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, IČ 00027014, DIČ CZ00027014, registrovaná 

v seznamu veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT pod č. j. 17023/2006-34/VÚŽV, 

zastoupená doc. Ing. Petrem Homolkou, CSc., Ph.D., ředitelem 

(dále jen „kupující“) 

a 

2 THETA ASE s.r.o. 

se sídlem Jasná 307, 735 62 Český Těšín, IČ 25867032, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským obchodním soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl C, vložka 23131, zastoupena Ing. Václavem 

Helánem, jednatelem. 

(dále jen „prodávající“) 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli takto: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Kupující jakožto veřejný zadavatel provedl v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), výběrové řízení na 

uzavření této kupní smlouvy. 

1.2. Nabídka prodávajícího byla vyhodnocena jako nejvhodnější a na jejím základě smluvní strany 

uzavírají tuto smlouvu. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu přístroj –  osmometr (dále jen 

„přístroj“), jehož přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1 k této smlouvě, a umožnit mu 

nabýt vlastnické právo k přístroji. 

2.2. Kupující se touto smlouvou zavazuje přístroj převzít a zaplatit kupní cenu. 

2.3. Prodávající se dále zavazuje uvést přístroj v místě plnění do provozu a provést zaškolení 

personálu kupujícího ohledně používání přístroje. 

2.4. Prodávající se dále zavazuje poskytovat záruční i pozáruční servis přístroje. 

3. DODACÍ PODMÍNKY 

3.1. Prodávající je povinen doručit přístroj na vlastní náklady do sídla kupujícího, a to bez 

zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, nejpozději však do 4 týdnů od uzavření této 

smlouvy. O přesném datu a čase doručení přístroje prodávající informuje kupujícího 

nejméně 2 pracovní dny předem e-mailem a telefonicky prostřednictvím kontaktní osoby 

Ing. Václav Helán, mail: 2theta@2theta.cz, tel.: +420558732122. Za řádné dodání přístroje je 

považováno dodání přístroje bez vad, včetně dodání dokladů a příslušenství podle bodu 3.3. 

této smlouvy, uvedení přístroje do provozu a zaškolení personálu kupujícího prodávajícím. 

3.2. V případě prodlení prodávajícího s dodáním přístroje je prodávající povinen zaplatit 

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% kupní ceny přístroje za každý den prodlení. Kupující 



má rovněž právo na náhradu škody způsobené prodlením, na které se smluvní pokuta 

vztahuje.  

3.3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu přístroj včetně dokladů vztahujících se k přístroji, 

zejména katalogu náhradních dílů, návodu k obsluze v českém jazyce a předávacího 

protokolu, dále také včetně veškerého příslušenství nutného k okamžitému použití přístroje. 

3.4. Převzetí bezvadného plnění potvrdí prodávajícímu odpovědný zaměstnanec kupujícího 

podpisem předávacího protokolu. 

3.5. Vlastnické právo k přístroji přechází na kupujícího dnem jeho předání. Nebezpečí škody na 

přístroji přechází na kupujícího až po převzetí a instalaci přístroje. 

3.6. Je-li prodlení prodávajícího s řádným dodáním přístroje delší než 20 dnů, je kupující 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cena za předmět plnění této smlouvy, který má poskytnout prodávající, včetně dopravy, 

instalace, školení, dokladů, příslušenství a záruky za jakost, činí 80 990,- Kč bez DPH, 

17 007,90 Kč DPH, 97 997,90 Kč s DPH. 

4.2. Kupní cena je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu nebo ode dne dodání 

přístroje, podle toho, který nastane později, ne však dříve, než prodávající provede zaškolení 

personálu kupujícího ohledně používání přístroje. 

4.3. Faktura bude uhrazena kupujícím bezhotovostním převodem na bankovní účet 

prodávajícího uvedený na faktuře. 

4.4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat úrok 

z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. 

4.5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny delšího než 20 dnů je prodávající 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST 

5.1. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

5.2. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu na přístroj záruku za jakost v délce 24 měsíců. 

5.3. Záruka za jakost běží od převzetí přístroje kupujícím. Má-li být přístroj uveden do provozu 

jinou osobou než prodávajícím, běží záruka za jakost ode dne uvedení přístroje do provozu, 

nejpozději však po uplynutí 4 týdnů ode dne převzetí přístroje kupujícím. 

5.4. Záruční a pozáruční servis zajišťuje prodávající vlastními zaměstnanci. 

5.5. Prodávající se zavazuje odstraňovat nahlášené závady ve lhůtě maximálně do 30 

kalendářních dnů od nahlášení kupujícím emailem na adresu 2theta@2theta.cz. 

5.6. Veškeré úkony záručního servisu budou kupujícímu poskytovány bezplatně, včetně dopravy, 

kterou je povinen zajistit prodávající. 

5.7. Prodávající garantuje, že pozáruční servis přístroje bude poskytován z dojezdového místa 

vzdáleného maximálně 50 km od sídla kupujícího, případně bude-li servis poskytován 

z dojezdového místa vzdáleného víc než 50 km od sídla kupujícího, nebudou kupujícímu 

účtovány náklady ani jiná paušální částka za cestu v rozsahu nad 50 km od sídla kupujícího. 



5.8. Další podmínky pozáručního servisu budou specifikovány v pozáruční servisní smlouvě. 

5.9. Prodávající garantuje dostupnost servisu stroje včetně náhradních dílů po dobu 8 let od 

podpisu předávacího protokolu. 

5.10. Bude-li prodávající v prodlení s odstraňováním záručních nebo pozáručních vad, tj. překročí-

li garantovanou dobu o více než 1 den, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 

0,05 % kupní ceny stroje za každý den prodlení. Tím není dotčena odpovědnost 

prodávajícího za škodu, která kupujícímu prodlením s odstraňováním záručních nebo 

pozáručních vad vznikne. Prodávající není v prodlení s odstraňováním záručních nebo 

pozáručních vad, poskytne-li kupujícímu bezplatně po dobu přesahující lhůtu pro odstranění 

závad podle bodu 5.6. této smlouvy náhradní stroj s parametry podle bodu 2.1. této 

smlouvy. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

6.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv. 

6.2. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen zveřejnit elektronický obraz textového 

obsahu této smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších smluv od této smlouvy 

odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a 

uděluje tímto souhlas kupujícímu k uveřejnění smlouvy a všech pokladů, údajů a informací 

uvedených v této smlouvě a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá pro kupujícího povinnost dle 

právních předpisů. 

6.3. Tato smlouva a všechny právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 

zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

6.4. Tuto smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemně, a to při respektování 

omezení vyplývajících z § 82 odst. 7 ZVZ. 

6.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v jazyce českém. Každá smluvní strana 

obdrží jeden stejnopis. 

6.6. Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, ten odpovídá 

jejich svobodné a vážné vůli, na důkaz čehož k ní připojují své podpisy. 

 

V _____________ dne _____________  V Českém Těšíně dne 1. 12. 2016 

 

 

 

 

__________________________________ 
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 

Doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. 
ředitel 

  

 

 

_________________________________ 
2 THETA ASE s.r.o. 
Ing. Václav Helán 

jednatel 



Analytical standards and equipment 
2 THETA 
 

Jasná 307, 735 62 Český Těšín, CZ,     Tel/Fax: 558 732 122, 558 732 224 
e-mail: 2theta@2theta.cz, firemní stránky: www.2theta.cz 
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6. 10. 2016 

N A B Í D K A   OS1605 

Název veřejné zakázky: „Laboratorní přístroje“ 
 

MARCEL OS3000 OSMOMETR 
Automatický, mikroprocesorem řízený, moderní přístroj s digitálním zobrazováním 
osmolality. Jednoduchým přepnutím lze naměřené hodnoty zobrazovat v mOsm/kg 
H2O (osmolalita) nebo ve °C (teplota tuhnutí). 
 

 Cena bez DPH 

Osmometr Os3000 
+ příslušenství: 500ks nádobek s víčkem  
standard Hydrex 400 mOsmol/kg, deionizovaná voda 

80 990,00 Kč 

 

Záruční podmínky: Záruka na přístroj je 24 měsíců ode dne instalace a uvedení do 
provozuschopného stavu. Servis - záruční i pozáruční servis zajišťuje naše firma. 

Dodací podmínky: Termíny dodání: do 4 týdny od podepsání kupní smlouvy. 
Doprava je zahrnuta v ceně. 

Platební podmínky: Úhrada bude provedena v Kč na konto naší firmy do 30 dnů po 
dodání a uvedení do provozuschopného stavu na základě naší faktury.  
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
 
Tato nabídka platí do 6. 1. 2017 
  
S pozdravem 
 
 
  Ing. Václav Helán 
  



 Marcel OS3000 Osmometr  

 

 

Automatický, mikroprocesorem řízený, moderní přístroj s digitálním zobrazováním 

osmolality. Jednoduchým přepnutím lze naměřené hodnoty zobrazovat v mOsm/kg 

H2O nebo ve °C (teplota tuhnutí).  

 

Technická specifikace 

 automatický měřící cyklus 

 chlazení termoelektrické: do -10 °C 

 objem vzorku: 100 l 

 rozsah měření: 0 …. 2000 mOs/kg H2O 

 přesnost měření: ± 2 mOsm/kg H2O pro roztoky s osmolalitou do 1000 
mOsm/kg H2O 

 přesnost naměřené teploty: ±0,002 °C 

 kalibrace: dvoubodová - destilovaná voda a vzorek o známé osmolalitě 

 doba měření: cca 3 min 

 rozměry: 300 x 190 x 180 mm 

 hmotnost: 3,2kg 

 napájení: 230V 
 

 

Použití 

Farmacie, medicína – diagnostika onemocnění ledvin, měření osmolality 

mozkomíšního moku, … 

 


