
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

Fakultní nemocnice Olomouc 

~' FAKULTNI NEMOCNICE 
OLOMOUC 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze 

dne 25.11.1990, č.j . OP-054-25.11.90 

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 

I Č: 00098892 

DIČ:CZ00098892 

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem 

bankovní spojení: 36334811/0710 

na straně jedné jako "kupující" 

a 

~RIOS, spol. s r.o. I 
se sídlem: Zakouřilova 2275/142, 149 00 Praha 4 

IČ: 44269471 

DIČ: CZ44269471 

zastoupená: M ilanem Tomáškem, jednatelem 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městskéým soudem v Praze oddíl C vložka 5132 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 577266153/0300 

na straně druhé jako " prodávající" 

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou 

oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.) 

tuto 

KUPNf SMLOUVU 
uzavřená dle§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění 



I. 

Úvodní ustanovení 
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1. Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit 

závazky v ní obsažené, a že splňuj í veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou. 

2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek v platném znění zahájeného kupujícím jako veřejným zadavatelem s názvem 

,.Diagnostika Ml KRO I. 2019", část Vlil. Kultivační média pro automat WASP interní evidenční číslo VZ-2019-

000541. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávacl dokumentaci, má se na mysli zadávací 

dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce. Smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené 

v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávad dokumentace a 

nabídka, kterou prodávajfcf předložil do zadávacího řízenr. 

ll. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího průběžně dodávat, na základě dílčích písemných objednávek 

diagnostika a spotřební materiál pro Ústav mikrobiologie, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy 

(dále jen .,předmět plněni"), závazek prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu 

plnění a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Předmět plnění musi být nový, nepoužitý, 

nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem předmětu plnění a spolu se všemi právy 

nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím. 

2. Množství předmětu plnění, uvedené v zadávací dokumentaci je orientační. Kupující je oprávněn určovat 

konkrétní množstvl a dobu plnění jednotlivých dílčích objednávek dle svých aktuálních potřeb, bez penalizace 

či jiného postihu ze strany prodávajícího. Prodávající není oprávněn stanovit minimální množstevní a finanční 

limit jednotlivých dílčích objednávek. 

3. Dodávka zboží je považována za kompletní, je-li se zbožím dodána následující průvodní dokumentace: dodací 

list s uvedením názvu, kódu výrobku, množství jednotlivých druhu zboží v rozdělení dle výrobních čísel, resp. 

šarží, exspirace, počtu ks v balení, cena za kus bez DPH a s DPH, popř. cena za baleni a číslo objednávky, na 

jejímž základě bylo zboží dodáno. 

111. 

Doba a místo plnění 

1. Prodávající je povinen jednotlivé dílčí dodávky realizovat do 14 dnu ode dne obdržení dílčí písemné, 

elektronické či faxové objednávky od kupujícího, s doložením dodacího listu. V případě nemožnosti plnění ze 

strany prodávajícího je tento povinen neprodleně písemně uvědomit kupujícího o přerušení dodávek. 

V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží, předáním veškerých dokladu nebo nemožnosti plnění ze 

strany prodávajícího je kupující oprávněn nakupovat předmět plnění od jiného dodavatele. Prodávající může 

nabídnout při nedostupnosti předmětu plnění náhradou jiný adekvátní náhradní přípravek. Ten však musí mít 

shodné vlastnosti jako předmět plnění a taková dodávka musí být písemně odsouhlasena kupujícím. Rozdíl 

v nákupních cenách, jež vznikne mezi cenami sjednanými touto smlouvou a cenami alternativního dodavatele 

nebo cenami náhradního přípravku uhradí prodávající kupujícímu k jeho písemné výzvě a v termínu dle této 

výzvy. 

2. Kupující objednává dodávky elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese prodávajícího 

objednavky@trios.cz. Prodávající potvrdí příjem objednávky na elektronickou adresu, ze které byla 

objednávka odeslána nejpozději následující pracovní den od okamžiku přijetí objednávky. V naléhavých 
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případech, kdy nelze získat elektronické spojení, může kupující dodávku objednat telefonicky na tel. čís l e 

+420 267 912 030 , případně faxem na faxovém čísle xxx. Telefonickou objednávku kupující při nejbližší 

příl ežitosti potvrdí faxem nebo na elektronickou adresu prodávajícího. Prodávající potvrdí příjem objednávky 

na elektronickou adresu, ze které byla objednávka odeslána. Příjem potvrzené telefonické objednávky 

prodávající potvrdí nejpozději v pracovním dnu následujícím po dni, kdy byla dodávka objednána telefonicky. 

3. Doba použitelnosti z bolí při j eho převzetí musí být minimálně 3 týdny, nedohodnou-li se smluvní strany j i na k. 

4. M ístem dodání předmětu p lnění je: 

Fakultní nemocnice Olomouc, Ústav mikrobiologie 

s. Náklady na dodání předmětu plnění do místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané kupní ceně. Prodávající bere 

na vědomí, že v souladu s interními předpisy kupujícího nese náklady související s vjezdem motorových 

vozidel do místa plnění. 

6. K dodání předmětu plnění dochází okamžikem převzetí předmětu plnění v místě dodání kupujícím a 

potvrzením dodacího listu oprávněným zaměstnancem kupujícího. Prodávající j e dále povinen, na každém 

jednotlivém dodacím l ist ě vystaveném v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou, uvést interní 

evidenční číslo VZ-2019-000541. Neučiní-l i tak, nebude takový dodací list ze strany kupujícího akceptov<3n a 

nebude tudíž způsobilým podkladem pro fakturaci dle článku V. této smlouvy. Na dodacím listu musí být 

uvedena specifikace dodaných diagnostik (název, kód výrobku), množství jednotlivých druhů zboží v rozdělení 

dle výrobních čísel, resp. čísel šarží, počet ks v balení, exspirace, cena za kus bez DPH, cena za kus s DPH, popř. 

cena za bal ení a číslo objednávky, na jejímž základě bylo zboží dodáno 

7. Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, která je poškozená či která jinak nesplňuje podmínky této 

smlouvy, zejména pak jakost zboží. 

8. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží a předáním veškerých dokladů je prodávající povinen 

zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% ceny z nedodaného zboží za každý i započatý den prodlení. 

IV. 

Kupní cena 

1. Kupní cena zboží je cenou smluvní a je uvedena v Príloze č. 1 této kupní smlouvy. 

2. Kupní cena je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, jejichž vynaložení je nutné 

na řádné a včasné splnění předmětu smlouvy, zejména náklady na dopravu, kompletaci, předání a veškeré 

náklady související (náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení p 7edepsaných 

zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravních nákladů 

apod). 

3. Kupni cena je maximální a nemůže být navýšena ani v p7fpadě zvýšení sazby DPH. 

v. 
Platební podmínky 

1. Kupující neposkytuje a prodávající není oprávněn požadovat zálohy. Kupní cena bude kupujícím 

uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené kupujícímu. Prodávající je oprávněn fakturu 

vystavit nejdříve po protokolárním předání a převzetí předmětu plnění kupujícím. 
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2. Prodávající je povinen vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění a splatností 60 ka lendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 

faktury kupujícímu a nezbytnou přílohu faktury bude kopie dodacího listu potvrzeného kupujícím v souladu 

s příslušným ustanovenfm této smlouvy. 

3. Prodávající je dále povinen, na každé jednotlivé faktuře, vystavené v rámci kupního vztahu založeného touto 

smlouvou, uvést interní evidenčn í číslo VZ-2019·000541. Prodávající je dále povinen vystavovat samostatné 
faktury s tímto označením pouze na předmět plnění z tohoto smluvního vztahu, tzn. samostatné faktury na 

zboží dodané na podkladě této smlouvy. Uvede-li na faktuře jiné zboží, nebude takováto faktura kupujícím 

akceptována a nestane se splatnou, když prodávajfcímu vznikne povinnost fakturaci upravit v souladu s tímto 

ustanovením. 

4. V případě, že faktura nebude splňovat veškeré náležitosti, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu ve lhůtě 

splatnosti vrátit, přičemž lhůta splatnosti kupní ceny začíná běžet znovu ode dne prokazatelného doručení 

řádně vystavené faktury kupujícímu. 

S. Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za 

den úhrady se rozumí den odeslání celé fakturované částky z účtu kupujícího na účet prodávajícího. 

Vl. 

Nebezpečí škody na zboží, vlastnické právo a reklamace 

1. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo k dodanému zboží včetně obalu přechází na kupujícího 

okamžikem jeho řádného převzetí. 

2. V případě reklamace zboží z důvodu pochybnosti o kvalitě dodávky bude zboží obratem, nejpozději do 24 

hodin vyměněno za nové, které nebude vykazovat obdobné závady, bez ohledu na aktuální stav průběhu 

reklamačního řízení. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou vyměněného zboží je kupující oprávněn 

nakoupit předmět plněnf od jiného dodavatele. Rozdíl v nákupních cenách, jež vznikne mezi cenami 

sjednanými touto smlouvou a cenami alternativního dodavatele nebo cenami náhradního příp ravku uhradí 

prodávající kupujícímu k jeho písemné výzvě a v termínu dle této výzvy. 

Vll. 

Platnost smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu 1 roku, platnou se stává ode dne podpisu obou smluvních stran . 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění 
v registru smluv. 

Vlil. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení 

druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího bude považováno 

zejména prodlení s dodáním předmětu plnění po dobu delší než 15 dnú, pokud toto prodlení bude způsobeno 

důvody na straně prodávajícího a dále, pokud objem vadného/nedodaného plnění bude odpovídat alespoň 

S% celkového objemu dodávky, který je touto smlouvou předpokládán. 



('FAKU fN' NEMOCNICE 
OlOMOUC 

2. Pro účely této smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u 

kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s 

přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít . 

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat 

důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem 

doručen í písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně. 

4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, či jiných sankcí z této smlouvy 

vyplývajících, jakož ani nároku na náhradu škody, újmy, ušlého zisku vzniknuvších před okamžikem 

odstoupení od smlouvy. 

S. Tuto smlouvu může kupující kdykoli vypovědět, a to ve dvouměsíční výpovědní době . Výpovědní doba počíná 

běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajídmu. 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Není-li v této smlouvě stanoveno j inak, říd í se práva a povinnosti obou smluvních stran příslušnými 

ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, zvláštních právních předpisů, 

kterými se provádí občanský zákoník a zvláštních právních předpisů souvisejících. 

2. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a 

vracení dlužních úp i sů s účinky kvitance se vylučují. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se 

vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno 

autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. Použití ustanovení 

§SS 7, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740, § 1744, § 175 7 odst. 2, 3, § 1770, §1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, se vylučuje. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe prodávající převzal 

nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i 

faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této 

smlouvy nastat. 

3. Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé smluvní straně této smlouvy, 

bude-li doručen na adresu uvedenou u dané smluvní strany v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností se 

má za to, že písemnost zaslaná doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání 

písemnosti. 

4. Smluvní strany prohlašuíf, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jej ich svobodné, pravé 

a vážné vů le a tuto lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky 

očíslovaném dodatku k této smlouvě, podepsaném statutárními zástupci obou smluvních stran. Změna musí 

být výslovně označena jako "Dodatek ke Smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy 

nepovažují. Veškeré dohody, učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 

podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvnf dojednání uči nily. 

Tato smlouva tak představuje celkovou dohodu smluvních stran na jejím předmětu a nahrazuje všechna 

předchozí ujednání a dohody dosažené ohledně jejího předmětu . 

s. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom. 
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6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s celým jej ím obsahem souhlasí a na důkaz toho, že 

se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle, připojují své podpisy. 

7. Prodávající souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu (podmínky smlouvy). 

Seznam příloh : 

- Příloha č. 1- Položkový seznam spotřebního materiálu včetně cen 

Příloha č. 1 - Položkový seznam spotřebního materiá lu včetně cen 



Příloha č. 1-Položkový seznam spotřebního materiálu včetně cen 

- --
Název a speci fikace Katalogové číslo Popis velikosti balení 

Agar pro kultivaci C. jejuni 
(Karmali) MKM04013 1 ks 

---4gar ~ro kultivaci H. ~):Iori MKM04015 1 ks 
Schaedler anaerobní krevní 1 ks 

agar MKM01017 
Anaerobní krevní agar (základ 1 ks 

BHI) MKM01016 
Čokoládový agar (bez ATB) MKM01018 1 ks 

COLOREX Candida MKM02061 1 ks 

COLOREX MRSA MKM02066 1 ks 
Columbia krevní agar 1 ks 

/MacConkey agar (biplate) MKM01071 
Columbia krevnf agar MKM01011 1 ks 
Cokoládový agar pro kultivaci 1 ks 
H. pylorl MKM04016 
DC agar MKM03013 1 ks 
ENDOAGAR MKM03011 1 ks 
GO agar MKM01012 1 ks 
GO agar/GO agar s ATB 1 ks 

(biplate} MKM01073 
Játrový bujon (10ml) 1 ks 
(šroubovací uzávěr) MKM06090 
Játrový bujon (Sml) MKM06011 1 ks 
Játrový bujon (WASP) MKM06080 1 ks 
Krevní agar pro kuHivaci B. 1 ks 
~ertussis MKM04023 
MacConkey agar MKM03012 1 ks 
DC agar/ MacConkey agar 1 ks 
(biplate) MKM01072 
Mueller Hinton agar MKM02011 1 ks 
Mueller-Hinton agar s 1 ks 
koňskou krví (EUCAST) MKM02031 
Pufr. fyziologický roztok (2mll 1 ks 
zk. 16 x 100 mm) MKM08034 
Rýžový agar MKM04041 1 ks 
Sabourad bujon (S ml) MKM06014 1 ks 

Sabouraud agar MKM03017 1 ks 

Sabouraud agar s CMP MKM03018 1 ks 
Sabouraud Dextrose agar s 1 ks 

~(šikmý) MKM06029 
Sabouraud Dextrose agar s 1 ks 

CMP a CHM (šikmý} MKM06030 
Selenltový bujon (Sml) MKM06012 1 ks 

Cena v Kč DPH 

bez DPH/ 

kus 

21 o/o 
26,77 Kč 

26,77 Kč 21 o/o 

21 o/o 
16,60 Kč 

21 % 
21,42 Kč 
14,57 Kč 21 o/o 

27,82 Kč 21 o/o 

27,82 Kč 21 o/o 

21 o/o 
13,66 Kč 
10,17 Kč 21% 

21% 
26,77 Kč 
15,53 Kč 21 % 

12,85 Kč 21 o/o 

16,06 Kč 21 o/o 

21 o/o 
17,40 Kč 

21% 
10,50 Kč 
8,57 Kč 21 o/o 

8,00 Kč 21 o/o 

21% 
37,48 Kč 
12,85 Kč 21% 

21 o/o 
15,50 Kč 
11,25 Kč 21% 

21% 
13,39 Kč 

21% 
6,90 Kč 

20,88 Kč 21% 

9,64 Kč 21 o/o 

14,99 Kč 21% 

14,50 Kč 21% 

21 o/o 
9,40 Kč 

21 o/o 
13,60 Kč 
8,57 Kč 21 o/o 

-

• FAKULTNI NEMOCNICE 
' ' OLOMOUC 

Cena v Kč vč. 

DPH/ kus 

32,39 Kč 
32,39 Kč 

20,09 Kč 

25,92 Kč 
17,63 Kč 
33,66 Kč 
33,66 Kč 

16,53 Kč 
12,31 Kč 

32,39 Kč 
18,79 Kč 
15,55 Kč 
19,43 Kč 

21,05 Kč 

12,71 Kč 
10,37 Kč 
9,68 Kč 

45,35 Kč 
15,55 Kč 

18,76 Kč 
13,61 Kč 

16,20 Kč 

8,35 Kč 
25,26 Kč 
11,66 Kč 
18,14 Kč 
17,55 Kč 

11,37 Kč 

16,46 Kč 
10,37 Kč 



., FAKULTNI NEMOCNICE 
' OLOMOUC 

Selenitový bujon (WASP) MKM06081 1 ks 8,00 Kč 21% 9,68 Kč 
Thiog!ykolátoVí bujon (5 ml) MKM06013 1 ks 9,64 Kč 21% 11,66 Kč 
Vaječná půda • Lt;wenstein- 1 ks 21% 

Jensen MKM05011 10,71 Kč 12,96 Kč -
V~ečnápůda-Oaawa MKM05012 1 ks 10,71 Kč 21% 12,96 Kč 

VL buJon (10ml) MKM06017 1 ks 12,85 Kč 21% 15,55 Kč 

Yersinia selective aaar BED254056 1 ks 17,40 Kč 21% 21,05 Kč 




