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KUPNÍ SMLoUvA 
V 

łfl 7/10/ 
uzavřená dle ust. § 2079 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

AMEDIS, spol. S r. 0. 
se sídlem Bobkova 786/4, 198 00 Praha 9 - Černý Most 
IČ 48586366 DIČ cz 48586366 
jejímž jménem jedn jednatele společnosti 
zapsaná V obchodním rejstříku veden ožka 17901 
kontaktní osoba ve věcech plnění díla
email
na Straně jedné jako „prodávající“ 
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Česká republika - Ústřední kontrolní a Zkušební ústav zemědělský 
organizační složka státu 
se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Bmo 
IČ 00020338, DIČ CZ00020338 
jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu 
kontaktní osoba

na straně dnıhé jako „kupující“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tuto 

kupní sınlouvu 

I. 

Předmět smlouvy 

Tato Smlouva upravuje práva a povinnosti Smluvních stran při realizaci nadlimitní veřejné 
zakázky S názvem „Dodávka iontového chromatografu S vodivostním a tandemovým 
hmotnostně Selektivním detektorem typu trojitého kvadrupólu (IC-MS/l\/IS) a kapalinového 
chromatografu S DAD a FL detektorem (HPLC)“ Část l - dodávka iontového 
chromatografu. 

l. 

2. Předmětem Smlouvy je závazek prodávajícího dodat na Svůj náklad a nebezpečí pro 
kupujícího přístroj specifikovaný v bodě 3. článku I. této Smlouvy (dále jen „Př1'Stroj“) a 
závazek kupujícího uvedený přístroj od prodávajícího převzít a zaplatit za něj sjednanou 
cenu. 

3. Dílčí parametry přístroje jsou stanoveny v nabídce ze dne 02. 09. 2019, která je jako příloha 
nedílnou Součástí této Smlouvy.

?



II. 
Místo plnění 

Místem plnění Veřejné zakázky bude: ÚKZÚZ, Národní referenční laboratoř, Odbor NRL Brno, 
Hroznová 63/2, 603 00 Bmo. 

III. 
Doba plnění 

1. Prodávající se zavazuje dodat přístroj do místa plnění, k instalaci přístroje servisním 
technikem a k zaškolení pracovníků, kteří budou provádět obsluhu přístroje V délce l dne, 
to vše nejpozději do 6 týdnů od uzavření kupní Smlouvy. Při předání přístroje si prodávající 
a kupující stanoví následující 4 dny zaškolení obsluhy přístroje. 

2. Shora uvedené termíny považují smluvní Strany za závazné a lze je změnit pouze písemně 
po vzáj emné dohodě smluvních stran. 

IV. 
Cena za zboží, platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za přístroj Specifikovaný V čl. I. této Smlouvy 
V částce 5.699.980,- Kč bez DPH, tj. V částce 6.896.975,80- Kč včetně DPH. 

2. Cena bude kupujícím uhrazena až po dodání přístroje do místa plnění, po jeho instalaci 
servisním technikem a zaškolení pracovníků, kteří budou provádět obsluhu přístroje V délce 
jednoho dne to vše na náklad prodávajícího, tj. za cenu přístroj e, a to na základě předávacího 
protokolu a vystavené faktury. Kupující nepřipouští zálohy či jakékoliv platby před 
dodáním přístroje. Smluvní strany si dohodnou následující 4 dny zaškolení obsluhy přístroje 
rovněž na náklad prodávajícího. 

3. Fakturu vystavenou prodávajícím dle tohoto článku smlouvy je prodávající povinen doručit 
kupujícímu na adresu Sídla kupujícího. 

4. Smluvní strany si sj ednávaji splatnost faktury vystavené dle tohoto článku smlouvy 
do 14 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na adresu sídla kupujícího. 

5. Faktunı vystavenou dle tohoto článku smlouvy je kupující povinen uhradit na bankovní účet 
prodávajícího uvedený na této faktuře. Za den uhrazení se považuje den, ve kterém byla 
částka připsána na bankovní účet prodávajícího. 

6. Kupující je podle zákona č. 147/2002 Sb. organizační složkou státu a správním úřadem. 
V souladu se zákonem o DPH se organizační složky státu při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani. 

V. 
Předání přístroje 

l. Prodávající oznámí kupujícímu tennín dodání přístroje nejméně 3 pracovní dny předem, 
písemnou zprávou zaslanou alespoň e-mailem na adresu kontaktní osoby uvedené V Záhlaví 
smlouvy. Zaslaná e-mailová zpráva se má za doručenou dnem následujícím po jejím 
odeslání. 

2. Prodávající přístroj předá kupujícímu spolu s kompletní technickou dokumentací a 
návodem k použití V českém nebo anglickém jazyce. 

3. Kupující je povinen přístroj převzít, pokud nevykazuje vady a nedodčlky, a je V plném 
rozsahu schopen plnit Svůj účel. 

4. O převzetí přístroje sepíší smluvní strany předávací protokol, ve kterém uvedou příp. vady 
Včetně přiměřených termínů pro jejich odstranění, které budou závazné.



VI. 
rv vr Prohlasení smluvních stran a jejich dalsı práva a povinnosti 

Prodávající dodá přístroj do místa plnění, zajistí instalaci přístroje servisním technikem a 
zaškolí pracovníky, kteří budou provádět obsluhu přístroje V délce jednoho dne při předání 
přístroje a dále si smluvní strany dohodnou následující 4 dny zaškolení obsluhy přístroje, to 
vše na náklad a nebezpečí prodávajícího v souladu S platnými právními předpisy. 
Smluvní strany j sou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost nezbytnou při naplňování 
předmětu této Smlouvy. 

VII. 
Záruka za jakost a podmínky servisu 

Prodávající se zavazuje, že dodávaný přístroj bude splňovat platné normy a další závazné 
předpisy. 
Prodávající tímto poskytuje kupujícímu záruku za jakost přístroje po dobu 24 měsíců ode 
dne předání přístroje. 
V Záruční i pozáruční době dle tohoto článku smlouvy je kupující oprávněn namítat 
Vyskytnutou vadu u prodávajícího, a to telefonicky nebo emailem a prodávající je povinen 
zajistit autorizovaný servis na území České republiky, reagovat na nahlášené vady a 
poskytnout konzultace problémů se servisním technikem do 24 hodin od nahlášení vady a 
zajistit náhradní díly. 
V případě, že se bude jednat o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání 
přístroje, poskytne prodávající přiměřenou slevu Z ceny přístroje. Za neodstranitelné vady 
bránící řádnému užívání přístroje poskytne prodávající neprodleně kupujícímu bezplatně 
nové bezvadné plnění. 
V případě, že se bude jednat o odstranitelné vady a prodávající vadu na místě neodstraní, 
dohodne si písemně se zástupcem kupujícího jiný termín odstranění. 
Prodávající je oprávněn náklady na odstranění vady vyúčtovat kupujícímu pouze V případě, 
kdy má vada původ v zásahu neoprávněné osoby nebo vandalismu. Vyúčtování provede 
prodávající fakturou splatnou do 14 dnů od jejího doručení kupujícímu na adresu sídla 
kupujícího. 
Pokud prodávající nenastoupí v dohodnuté době k odstranění namítané vady, je kupující 
oprávněn zajistit si opravu vady u jiného prodávajícího a náklady takto vzniklé vyúčtovat 
prodávajícímu. 

VIII. 
Smluvní pokuta 

Smluvní strany si tímto Sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení kupujícího se 
zaplacením faktury (daňového dokladu) vystavené v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 
0,05 % Z dlužné částky včetně DPH za každý i započtený den prodlení. 
Smluvní strany si tímto Sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení prodávajícího 
S dodáním, předvedením, instalací přístroje a proškolení obsluhy dle čl. III bod. 1. a čl. VI. 
bod. 1., a to ve výši 0,05 % z ceny za přístroj včetně DPH dle čl. IV. odst. 1 za každý i 

započtený den prodlení. 
Smluvní Strany si tímto Sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení prodávajícího S 

nástupem k odstranění vad dle čl. VII. ve sjednaném termínu, a to ve výši 0,05% Z ceny 
přístroje včetně DPH dle čl. IV. odst. 1 za každý i započatý den prodlení.



Smluvní pokutu je oprávněná strana vyúčtovat fakturou, jež je splatná do 10 dnů Ode dne 
jejího doručení povinné straně. 
Veškerá ujednání 0 smluvních pokutách nevylučují právo kterékoliv ze smluvních stran 
domáhat se plné náhrady škody, ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije. 

IX. 
Ukončení smlouvy 

Účinnost smlouvy lze rovněž ukončit: 
a. dohodou smluvních stran nebo 
b. odstoupením od smlouvy vsouladu Sust. § 2002 an. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 
X. 

Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti řádným 
zveřejněním v registru smluv. 
Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, Z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom. 
Nedílnou součástí této Smlouvy je její příloha - nabídka ze dne 02. 09. 2019. 
Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními 
stranami. 
Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy 
České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Prodávající prohlašuje, že akceptuje veškeré požadavky a podmínky uvedené ve výzvě a 
nabídce k veřejné zakázce S názvem „Dodávka iontového chromatografu S vodivostním a 
tandemovým hmotnostně selektivním detektorem typu trojitého kvadrupólu (IC-MS/MS) a 
kapalinového chromatografu S DAD a FL detektorem (HPLC)“ Část 1 - dodávka iontového 
chromatografu; V případě rozporu mezi údaji uvedenými ve smlouvě, výzvě kpodání 
nabídek a nabídce účastníka bude mít text výzvy k podání nabídek přednost. 
Prodávající prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné 
důvěmé informace a je srozuměn se skutečností, že kupující smlouvu zveřejní v registru 
smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily S obsahem této Smlouvy, že mu 
porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na základě 
své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojuji pod tuto smlouvu své podpisy. 

V Praze dne 30. 09. 2019 V Brně dne 5. '70z Ĺć? 7 

. . . . . . . n n n n n n n . . . . . . . . . . n v - v n n n n n n . . n n ø n . 

Ing. Dani Jurecka 
jednatelka ředitel 

ˇ I r AMEDIS, spol. s r.0. CR-UKZUZ 



Příloha č. 1 - Nabídka ze dne 02. 09. 2019 ~ 
,/ xšo mt“ \ 

2016 
Cenová nabídka č. 114354-M 

Veřejná zakázka: 
„Dodávka íontového chromatografu S vodivostním a tandemovým hmotnostně 
selektivním detektorem typu trojitého kvadrupólu (IC-MS/MS) a kapalinového 
chromatografu S DAD a FL detektorem (HPLC)" 
Část 1 - Dodávka iontového chromatografu 
Uchazeč: 
AMEDIS, spol. S r.o., Bobkova 786/4, 198 00 Praha 9 - Černý Most 
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17901 
ıćoz 48586366, Dıčz CZ48586366 
Tel.: www.amedis.cz 

Zadavatel: 
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 656 06 Brno 
IČO: 00020338, DIČ: CZ00020338 

Ceny se rozumějí: 

Záruční doba: 

Místo plnění: 

Platnost nabídky: 

Platba: 

Dodací lhůta: 

Servis: 

v korunách českých (Kč), DDP místo plnění, včetně nákladů na dopravu 
a instalaci přístroje V místě plnění, včetně pojištění, cla a celních poplatků, 
uvedení do provozu, předvedení přístroje, zaškolení pracovníků obsluhy (1 den 
při dodání přístroje a další 4 dny dle dohody), dodání kompletní technické 
dokumentace a návodu k použití v českém nebo anglickém jazyce. Nabídková 
cena je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady uchazeče, 
Spojené S dodáním přístroje. Změna nabídkové ceny je možná pouze 
v souvislosti se Změnou daňových předpisů týkajících se DPH. 

záruka na dodávku 24 měsíců ode dne předání přístroje. 

ÚKZÚZ, Národní referenční laboratoř, Odbor NRL Brno, Hroznová 63/2, 603 OO 
Brno. 

do 31.12.2019. 

bankovním převodem na základě daňového dokladu (faktury) se splatnosti 
do 14 dnů od dne jejího doručení zadavateli. 

do 6 týdnů od uzavření kupní smlouvy. 

V Záruční i pozáruční době Zadavatel hlásí vadu na přístroji (telefonicky nebo 
e-mailem) a uchazeč Zajišťuje autorizovaný servis na území České republiky, 
reaguje na nahlášené vady a poskytuje konzultace problémů se servisním 
technikem do 24 hodin od nahlášenívady a Zajišťuje náhradní díly. 

Kontaktní místo uchazeče pro hlášení záručních i pozáručních závad/ 
se_r\/isních požadavků: tel.: +420 281 918 191, e-mail: Sales@amedis.cZ. 

AMEDIS, spol. S r.o. 
Bobkova 786/4, 198 OO Praha 9 - Černý Most, tel.: (+420) 281 918 191, e-mail: SaleS@amediS.cz, www.amedis.cz 
IČO: 48586366, DIČ: CZ48586366, Zápis v OR u Městského Soudu v Praze, oddíl C, vložka 17901 
Bankovní Spojení: ČSOB, a.S., Č. ú. 473385123/0300 (CZK)

ı



I.



POI. Počet Výr. č. Popis Jedn. cena Celk. cena 
Kč Kč 

1 1 5062218 SCIEX QTRAP 4500 System 
Enhanced high performance hybrid mass Spectrometer 
triple quadrupole/linear ion trap LC-MS/MS 
Turbo V Source accepts the TIS (ESI) Probe and APCI Probe 
One standard wet pump kit (roughing pump). 
OptiPlex XE2 Computer with WIN 10 for Embedded Systems 

2 1 5066232 SCIEX TQ/QT Software Kit- with SCIEX OS-MQ 
Analyst 1.7 Acquisition and Processing License 
Analyst 1.7 Processing License 
Sciex OS-MQ 1.5 License for quantitation 

3 1 13-1270 PEAK Scientific lnfinity 1031 
up to 27L/min Nitrogen, LCMS Grade 
up to 46L/min Dry Air, up to 23L/min, up to 60psi 

4 1 SUB Dionex integrion RFIC with accessories 
RFIC System with Thermostatted Detector Compartment 
AS-AP AUTOSAMPLER Thermostated 
Chromeleon 7 License Key 

5 1 UPS 
6 1 

UPS Eaton 9SX, 3kVA, iTower, Záložní Zdroj 

Speciální sleva pro UKZUZ Brno na uvedenou sestavu IC-MS 

Celkem 

DPH 21 % 
CENA CELKEM DDP Brno 

V Praze dne 02.09.2019 

AMEDIS, spol. s r.o. 

5.605.700,00 5.605.700,00 

661.000,00 661.000,00 

275.975,00 275.975,00 

1.699.000,00 1.699.000,00 

41.305,00 41.305,00 
-2.583.000,00 -2.583.000,00 

5.699.980,00 KČ 

1.196.995,8O KČ 

6.896.975,8O KČ




