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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: KB, a.s., Praha 10, číslo účtu: 22734101/0100 
zastoupena: prof. MUDr. Petrem Widimským, DrSc., děkanem 
(dále jen jako „kupující“) 
 
a 
Neuromedis, s.r.o. 
se sídlem: Točitá 411/42, 140 00 Praha 4 Krč 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 
218010   
IČO: 02061961 
DIČ: CZ02061961 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: 7792905001/5500 
zastoupena: Ondřejem Kalašem, jednatelem  
(dále jen jako „prodávající“) 
 
(prodávající a kupující jsou dále označeni též jako „smluvní strana“ či společně jako 
„smluvní strany“) 
 
tímto uzavírají tuto kupní smlouvu. 
 

I. Předmět smlouvy 

1. Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu 2 ks Software pro 
pokročilou analýzu EEG záznamu – BrainVision Analyzer dle své nabídky č. 100724 
(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 nebo anglickém jazyce, prohlášení o shodě výrobku, záruční 
list, apod. 

2. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodané zboží 
kupní cenu specifikovanou v čl. II. této smlouvy. 

 

II. Kupní cena zboží 

1. Kupní cena bez DPH celkem činí 246 000 Kč  

při sazbě DPH 21 % činí výše DPH 51 660 Kč 

celková kupní cena včetně DPH činí 297 660 Kč 

V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné 
splnění celého předmětu této smlouvy, včetně instalace zboží, příp. montáži či 
implementaci a uvedení do plného provozu, je-li pro uvedení zboží do plného provozu 
potřeba, aby byly tyto služby provedeny, a to zejména pořízení zboží včetně nákladů na 



 

2 

 

jeho výrobu, clo, dopravu do místa určení včetně případných nákladů na manipulační 
mechanismy, náklady na pojištění zboží, ostrahu zboží do jeho předání a převzetí, daně 
a poplatky spojené s dodávkou zboží, náklady na průvodní dokumentaci uvedení do 
provozu, likvidace odpadu a obalů a zaškolení příslušných zaměstnanců, tj. techniků 
kupujícího a obsluhujícího personálu, potřebné doklady ke zboží a vstupní validace. 

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, jeho 
uvedení do provozu, 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. 

5. 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. 

 

III. Doba a místo plnění 

1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do 6 týdnů 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, dále 
pak jeho uvedení do provozu, 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 a že bylo provedeno zaškolení 
v obsluze zboží. 

3. 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. 

4. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem kupujícího je pro účely této smlouvy 
včetně převzetí předmětu plnění určen MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.,  tel. 283 088 
438, e-mail: martin.brunovsky@nudz.cz. 

5. Kontaktní osobou prodávajícího je pro účely této smlouvy včetně předání předmětu 
plnění určen Bc. Jan Kubíček, tel. 603719106 , e-mail jkubicek@neuromedis.cz.  

 

IV. Nebezpečí škody na zboží 

1. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu 
předávacího protokolu (čl. III. odst. 1 této smlouvy). 
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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 24 měsíců 
a začíná běžet ode dne následujícího po předání zboží (čl. III. 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. 

5. 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. 24 měsíců. 

7. Prodávající se zavazuje k dodání náhradních dílů po dobu minimálně 24 měsíců dalšího 
provozu. 

VI. 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. 

 

VII. 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. 

 

VIII. 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). 
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IX. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí 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. Tato smlouva obsahuje jednu přílohu - Technická specifikace zboží, která je její nedílnou 
součástí. 

7. 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. 

 

V Praze dne V Praze dne  
 
 
 
_____________________________________ _____________________________________ 
prodávající kupující 
Ondřej Kalaš prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., 
jednatel děkan 



Název společnosti: Neuromedis, s.r.o.
sídlo: Točitá 42 

140 00  Praha 4
IČ: 02061961
DIČ: CZ02061961
tel./fax: 725 841 295
e-mail: info@neuromedis.cz 
web: www.neuromedis.cz 

předkládá nabídku č. 100724 „Software pro pokročilou analýzu EEG záznamu - 
BrainVision Analyzer “

Odběratel: Univerzita Karlova
3. lékařská fakulta
Ruská 87
100 00 Praha 10
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208

Předmět nabídky:

Licence software pro pokročilou analýzu EEG záznamu „BrainVision Analyzer“

Hlavní funkce:
 Automatická detekce a rejekce technických a biologických artefaktů

 Propracované filtrovací metody

 Rychlá Furierova transformace (FFT), inverzní FFT

 LORETA funkcionalita pro lokalizaci zdrojů

 3D mapování

 Koherenční analýza

 Průměrná cross korelace

 ICA (independent Component Analysis), PCA (Principal Component analysis)

 Wavelets transformace

 Topografická interpolace

 Segmentace (automatická příp. semi-automatická, adaptivní apod.)

 Průměrování evokovaných potenciálů

 Široká paleta předdefinovaných značek i velký prostor pro přidání vlastních

 Definice filtrů uživatelem nebo standardní přednastavené filtry

 Manuální a automatické operace s tagy

 Integrovaný interface pro MATLAB

 ERS/ERD – počítání event-related synchronizace a desynchronizace

 Implementovaná statistika (individuální, skupinová, lineární, non-lineární)

 Kompatibilita pro import dat získaných z různých nahrávacích zařízení

 Prostor pro závěrečný report, zálohování a export záznamu



Analyzer 2

Technical Specifications

Transformations Artifact rejection

Averaging

Averaged cross correlation

Band-rejection filters

Baseline correction

Change sampling rate

Coherence

Comparison

Covariance

Current source density (CSD)Data Cache for improved performance

DC-Detrend

Edit Channels

ERS/ERD

FFT (fast fourier transform)

inverse FFT

Filters

Formula evaluator

Frequency extraction

Grand average

Inbuilt Interface to MATLAB®/EEGLab

ICA

Inverse ICA

Level trigger

Linear derivation

LORETA functionality for source localization

LRP

Mapping/3D-Mapping

New reference

Ocular artifact correction (Regression or ICA based)

PCA

Peak detection

Pooling

Probabilistic ICA

Raw data inspector

Rectify

RMS and GFP

Segmentation

t-Tests (paired and unpaired)Topographic Interpolation

Views Standard view

Frequency views

Wavelets

Grid view

Head view



Butterfly plot

Mapping view

View tools for Delta

Zoom

Map

Graphics

Scaling Bars

Overlay of data sets with different sampling rates and lenghts

Overlays of Wavelet data

Block markers and multiple transient transformations

Scaling Bars

Copyright © 2015 Brain Products GmbH. All rights reserved.  | Sitemap  | Contact & Impressum

Manual and automatic marker setting

Montages

Supported input file formats AstromedReader (Twin 3.x and Astromed-Version 4.7)BesaReader

BiopacReader (Versions 2.0 to 3.9)BrainLabReader

BrainstarReader (up to Version 4.0)CogniscanReader

DatawaveReader

DCMESReader

EasysReader (EASYS2 (1996))EDFReader (EDF and EDF+ format; min. sampling rate: 200 Hz)

EditionDataReader

EgisReader (Rawdata format 2; 24 Bit-Format not yet supported)

EldithReader (Neroprax format (2004))GenericDataReader (ASCII and Binary blockformate, which 
can be described by a vhdrf file)

GraphTekReader

Harmonie5Reader (Harmonie 5.0b, 5.4, 6.0, 6.1.)

MicromedReader (up to Version 4)MonitorReader (Rhythm 7.1)

NeurofileReader

Neurofile2Reader (Neurofile NT (1999))

NihonKohdenReader (2110 / 1100)PolyDCReader

SbiReader (Version 1.1)ScanReader Neuroscan 16Bit continuous, epoched, averaged; 32Bit only 
continuous)

SigmaReader (Version 3.0)VitaportReader (VarioPort I and II)XLTekReader (Fileversion 8 und 9)

Supported operating systems Windows® XP Service Pack 3

Windows® Vista 32 Service Pack 1

Windows® 7

Windows® 8 and 8.1 - only BrainVision Analyzer 2.0.3 and higher

Minimum configuration - Intel® Pentium IV Processor or higher

- 512 MB RAM

- Graphics adapter with 64 MB internal memory

- 8 GB space on hard disk

Medical product no

CE marking no

Software classification according to IEC 
62304

Class A



Cenová nabídka 2ks licence   „BrainVision Analyzer“  :  

Síťová Licence software BrainVision Analyzer 2 professional 175 714 Kč

Síťová Licence software BrainVision Analyzer 2 professional 175 714 Kč

Cena celkem bez DPH: 351 428 Kč

Sleva 30% 105 428 Kč

Cena celkem bez DPH: 246 000 Kč

DPH 21% 51 660 Kč

CENA CELKEM včetně DPH 21%                                                                             297     660 Kč  

Dodací lhůta: 6 týdnů
Platební podmínky: 14 dnů od dodání
Platnost nabídky: 31.12. 2019

Záruční a servisní podmínky:
Záruční lhůta činí 24 měsíců ode dne předání a převzetí dodávky.

Kontakt na autorizovaný servis:
Neuromedis, s.r.o.
Točitá 411/42
140 00 Praha 4
tel.: +420 603 719 106
email: info@neuromedis.cz 

V Praze, dne: 12.8. 2019

Nabídku vystavil: Bc. Jan Kubíček



Neuromedis, s.r.o 

Jan Kublcek 

Tocita 411/42 

CZ140 00 Praha 4 

Czech Republic 

Letter of Authorlzatlon for Tender 

To Whom lt May Concem, 

BRAIN PRODUCTS 
Solutlons for neurophyslologlcal research 

I, Roland Csuhaj, hereby declare that Neuromedis s.r.o is exclusively authorized to negotiate and 

sign contracts for: 

Univerzita Karlova 

3. lékařská fakulta 

Ruská 87 

100 00 Praha 10 

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208 

For the following product: 

BrainVision Analyzer 2 network additionallicense 

These products are manufactured in Germany. 

lnstallations, technical support, consultation to customers, maintenance and repair are exclusively 

done by Brain Products. 

Sincerely, 

Br31n Products GmbH 
ZtpptUnwnse 1 
snos Glkhlnt 

~""'"" 

rot. •49 (ol •••s 71l •• o 
Fu •49 (o) •••s Tll 84 sos 
omceobralnprod•cts.co• 
www. bral nproducts.coa 

HRB MllMhtn nesu 
Ust·IDNr.: DE812J.OS86 
WEEI·REG.Nr.: DES997SIJS 

Bank account: 
SUidtspalbsw MOndlen 
IBAN: OE62701S00000908'l72909 
BIC (SWIFJ.Codt), SSKMOEMM 

Gftleoril~lfR! 

Pltr1Uil l (.ISffiiOIIf 
Dr. Manf~d lnr::hh 


