
                                                                                            „Chemikálie a plasty“                                                    
 

 

 strana 1 

DODATEK Č. 3  
K RÁMCOVÉ DOHODĚ 

 

na dodávku chemikálií a plastů 
 

uzavřené dle ustanovení § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
mezi těmito smluvními stranami 

 
Smluvní strany: 
 
Zadavatel:  
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
Se sídlem:  Královopolská 2590/135, 612 65 Brno 
Osoba oprávněná jednat: doc. RNDr. Eva Bártová. Ph.D., DSc., ředitelka 
IČ: 68081707 
DIČ: CZ68081707 
Bankovní spojení:  
číslo účtu:  
 
(dále jednotlivě jen jako „Zadavatel“) 
na straně jedné 

a 
Dodavatel 1: 
BioTech a.s. 
Se sídlem:  Tymiánova 619/14, 103 00 Praha - Kolovraty 
Osoba oprávněná jednat: RNDr. Petr Kvapil, předseda představenstva 
IČ: 25664018 
DIČ: CZ25664018 
Bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5335 
 
Dodavatel 2: 
MERCI, s.r.o. 
Se sídlem:  Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno 
Osoba oprávněná jednat: RNDr. Libor Reichstädler, CSc. 
IČ: 46966447 
DIČ: CZ46966447 
Bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně., oddíl C, vložka 6817 
 
 
Dodavatel 3: 
VWR International s.r.o. 
Se sídlem:  281 67 Stříbrná Skalice 442 
Osoba oprávněná jednat: Ing. Petr Moravec, jednatel 
IČ: 63073242 
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DIČ: CZ63073242 
Bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 35986 
 
(dále jednotlivě jen jako „Dodavatel“ a všichni společně jen jako „Dodavatelé“) 
na straně druhé 
 
(Zadavatel a Dodavatelé dále jen jako „Smluvní strany“ a Zadavatel a jednotliví Dodavatelé dále jen 
jako „Účastníci smlouvy“) 
 

Preambule 
 
Tento dodatek smlouvy se uzavírá z důvodů  
1) změny profilu zadavatele (dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „zákon“), tj. ustanovení o povinné o elektronické komunikaci platí, že nabídky musí být 
předloženy výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje a komunikace mezi 
zadavatelem a dodavatelem probíhá výhradně elektronicky, přičemž toto ustanovení se vztahuje i na 
veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody (minitendry)); 
2) změny u Dodavatele č. 1, položky č. 35 Serologické pipety 5 ml, kat. č. 94005 a položky č. 36 kat. č. 
94010 v Příloze č. 4, Jednotkové ceny – vzorový koš Dodavatelů, Rámcové dohody, z důvodu 
ukončení výroby předmětného zboží. Položka č. 35 je ze strany Dodavatele č. 1 nahrazena 
alternativou zboží - Serologické pipety 5ml, kat. č. 91005 a položka č. 36 je ze strany Dodavatele č. 1 je 
rovněž nahrazena alternativou zboží - Serologické pipety 10ml, kat. č. 91010. 
 

II. Kupní smlouvy a postup při jejich uzavření 
 

Původní text ustanovení odst. II.3.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který nově zní takto: 
 

II.3.4. Dílčí nabídky budou předkládány elektronicky v českém jazyce, prostřednictvím 
elektronického nástroje, jehož adresa je: https://zakazky.ibp.cz. Dílčí nabídky musí 
obsahovat oceněnou SPECIFIKACI. Dodavatelé doručí elektronickou nabídku na 
adresu elektronického nástroje Zadavatele do 5 pracovních dnů od doručení Výzvy. 
Otevíráním nabídek se rozumí jejich zpřístupnění pro zadavatele v elektronickém 
nástroji. Otevírání nabídek provede Zadavatel prostřednictvím pověřené osoby 
bezprostředně po skončení lhůty pro podání nabídek.  

   
 Zadavatel předkládá aktualizovanou Kupní smlouvu podle přílohy č. 3 této Rámcové 

dohody vč. její přílohy č. 1 (SPECIFIKACE). Přílohu č. 3 této Rámcové dohody (vlastní 
text Kupní smlouvy) není nutné přikládat, neboť její text je dán tímto dodatkem 
k Rámcové dohodě a pro jednotlivé Kupní smlouvy se tento text nemění. 

 
XII. Závěrečná ustanovení 

 
Původní text ustanovení odst. XII.2. se mění a nově zní takto: 
 
XII.2. Nedílnou součástí Rámcové dohody je: 

Příloha č. 1 – Vzorový text Výzvy – (text se oproti původní smlouvě mění); 
Příloha č. 2 – Vzorový text protokolu (Protokol o otevírání Dílčích nabídek, Protokol o 
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hodnocení Dílčích nabídek, Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější z Dílčích nabídek, Výzva 
vybranému Dodavateli k provedení dodávky) – (text se oproti původní smlouvě nemění); 
Příloha č. 3 – Vzorový text Kupní smlouvy – (aktualizovaná příloha dle dodatku č. 3); 
Příloha č. 4 – Jednotkové ceny – vzorový koš Dodavatelů – (text se oproti původní smlouvě mění, 
přiloženo na CD); 
Příloha č. 5 – Katalog Dodavatelů – (text se oproti původní smlouvě mění, přiloženo na CD). 

 
Původní text ustanovení čl. XII. se doplňuje o nová ustanovení odst. XII.14. – XII.17., jejichž text zní 

takto: 
 
XII.14. Tento dodatek k Rámcové dohodě je vyhotoven ve 5 stejnopisech, které mají všechny platnost 

originálu.  Každý Dodavatel obdrží po jednom vyhotovení a Zadavatel obdrží 2 vyhotovení. 
 
XII.15. Ustanovení Rámcové dohody ve znění dodatku č. 1 a č. 2 tímto dodatkem nedotčená zůstávají 

v platnosti. 
 
XII.16. Na důkaz toho, že Účastníci smlouvy s obsahem tohoto dodatku k Rámcové dohodě souhlasí, 

rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek k 
Rámcové dohodě byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně. 

 
XII.17. Tento dodatek k Rámcové dohodě nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledního Účastníka 

smlouvy a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 
 

 
_____________________________ 

doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc., 
ředitelka 

Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
(Zadavatel) 

V Brně dne ……................................……  
 
 

______________________________ 
RNDr. Petr Kvapil, předseda představenstva 

BioTech a.s. 
 (Dodavatel 1) 

V Praze dne ……................................……  
 
 

______________________________ 
MERCI, s.r.o. 
 (Dodavatel 2) 

V Brně dne ……................................……  
 
 

______________________________ 
Ing. Petr Moravec 

VWR International s.r.o. 
 (Dodavatel 3) 

Ve Stříbrné Skalici dne ……................................……  
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Příloha č. 1 Rámcové dohody 

Vzorový text Výzvy  
 

Výzva 
 k podání nabídky v Dílčí veřejné zakázce zadávané na základě uzavřené Rámcové 

dohody 
  Dodávka chemikálií a plastů (Zboží) 
Identifikační údaje Zadavatele: 
Zadavatel: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
Sídlo: Královopolská 2590/135, 612 65 Brno 
IČ: 68081707 
adresa elektronického nástroje:  https://zakazky.ibp.cz 
Identifikační údaje Dodavatelů: 
Dodavatel 1:   
Sídlo:   
IČ:   
e-mail:   
Dodavatel 2:   
Sídlo:   
IČ:   
e-mail:   
Dodavatel 3:   
Sídlo:   
IČ:   
e-mail:   

Zadavatel vyzývá Dodavatele podle uzavřené Rámcové dohody k podání Dílčí nabídky v Dílčí 
veřejné zakázce na dodání Zboží podle přiložené SPECIFIKACE.  

Termín pro podání Dílčích nabídek: do 5 pracovních dnů od doručení Výzvy 
Termín otevírání Dílčích nabídek: 5. pracovní den od doručení Výzvy 
Způsob podání Dílčích nabídek: elektronicky na adresu elektronického nástroje 
Místo pro podání Dílčích nabídek: sídlo Zadavatele 
Způsob hodnocení Dílčích nabídek: podle nejnižší nabídkové ceny 

Způsob zpracování nabídkové ceny: 
ocenění SPECIFIKACE způsobem uvedeným v 
Rámcové dohodě 

Zadavatelem požadovaný termín dodání 
Zboží: 

  

Místo dodávky Zboží: sídlo Zadavatele 
Přílohy: SPECIFIKACE 
Datum odeslání výzvy: za Zadavatele: 

 

Příloha Výzvy: 
 

Příloha č. 1 SPECIFIKACE  
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Příloha č. 3 Rámcové dohody 
Vzorový text Kupní smlouvy 

 
Preambule 

 
Tato kupní smlouva (dále jen „Kupní smlouva“) se uzavírá na základě uzavřené Rámcové dohody a 
na základě výsledků Dílčí veřejné zakázky podle Výzvy. Na základě této Kupní smlouvy je dodáváno 
Zboží, které bylo specifikované ve Výzvě a je uvedeno včetně příloze č. 1: Specifikace Zboží 
dodávaného podle Kupní smlouvy (Specifikace) této Kupní smlouvy.   
 

I.   
Předmět smlouvy   

 
1.1. Prodávající se zavazuje na základě této Kupní smlouvy dodat Kupujícímu v dohodnutém   

čase chemikálie a plasty (dále jen „Zboží“) uvedené v příloze č. 1 této Kupní smlouvy,   
dopravit ho do místa určeného v příloze č. 1 této Kupní smlouvy a převést na Kupujícího   
vlastnické právo ke Zboží. Kupující se zavazuje Zboží řádně dodané od Prodávajícího převzít   
a zaplatit mu dohodnutou kupní cenu.   
 

1.2. Zboží dodávané podle této smlouvy Prodávající dodá Kupujícímu v první jakostní třídě, nové,   
v originálním balení. Prodávající dodávané Zboží vhodně zabalí, naloží, dopraví do místa   
dodávky a vyloží v místě dodávky do prostor určených Kupujícím.   
    

II. 
Kupní cena a platební podmínky 

 
2.1. Kupní cena za Zboží podle této Kupní smlouvy stanovená v Kč bez DPH je uvedena v příloze   

č. 1 této Kupní smlouvy a je stanovena jako pevná. K této ceně bude připočtena DPH   
v zákonné výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění. Kupní cena byla stanovena podle   
podmínek sjednaných v Rámcové dohodě.   
 

2.2. Kupní cena podle odst. 2.1 této Kupní smlouvy bude uhrazena po ukončení dodávky, tj.   
předáním a převzetím Zboží podle dodacího listu, a to na základě Prodávajícím vystavené   
faktury – daňového dokladu. Faktura – daňový doklad – musí obsahovat kopii potvrzeného   
dodacího listu.   

 
2.3. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Prodávajícího předá Prodávající   

Kupujícímu vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby   
Kupujícího.   
 

2.4. Faktura Prodávajícího musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:   
• číslo Kupní smlouvy   
• číslo faktury   
• den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečněného zdanitelného plnění   
• název, sídlo, IČ, Prodávajícího a Kupujícího, DIČ Prodávajícího   
• označení banky a číslo účtu Prodávajícího   
•  identifikaci Prodávajícího podle Obchodního rejstříku nebo jiné evidence   
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•  soupis dodaného Zboží v podobě Kupujícím potvrzeného dodacího listu    
•  razítko a podpis oprávněné osoby Prodávajícího   
a Prodávající je povinen ji vystavit do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění   
doručit prokazatelně Kupujícímu do 5 kalendářních dnů od vystavení. Prodávající odpovídá 
za škodu, která vznikne Kupujícímu z důvodu nedodržení předání vystavené faktury 
-   daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí 
za pozdní odvod DPH Kupujícím z důvodu pozdního dodání faktury - daňového 
dokladu Prodávajícím.   

 
2.5. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odst. 2.4 této   

Kupní smlouvy, je Kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit Prodávajícímu, aniž se t ak   
dostane do prodlení. Po opravě faktury předloží Prodávající Kupujícímu novou fakturu se   
splatností uvedenou v odst. 2.6. této Kupní smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Kupující před   
úhradou faktury u dodaného Zboží (nebo jeho části) vady, je oprávněn Prodávajícímu fakturu   
vrátit. Po odstranění vady Zboží nebo po jiném zániku odpovědnosti Prodávajícího za vadu   
předloží Prodávající Kupujícímu novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 2.6. této Kupní   
smlouvy.   

 
2.6.  Splatnost faktur je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení Kupujícímu do jeho 

sídla uvedeného v záhlaví Kupní smlouvy.    
 

III. 
Doba plnění 
 

3.1. Tato Kupní smlouva je uzavřena na dobu určitou. Kupní smlouva nabývá platnosti a   
účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran a končí dodáním Zboží.   
 

3.2. Kupující vyzve Prodávajícího k realizaci dodávky Zboží podle přílohy č. 1 Rámcové 
dohody písemně, formou, která je stanovena v čl. VIII. odst. VIII.1. Rámcové dohody.   
 

3.3. Prodávající se zavazuje dodat zboží uvedené v příloze č. 1 této Kupní smlouvy v termínu   
požadovaném Kupujícím nebo ve lhůtě do 7 kalendářních dnů (doba plnění), která běží od   
okamžiku doručení písemné výzvy Kupujícího Prodávajícímu k uskutečnění dodávky na   
kontaktní údaje uvedené v Rámcové dohodě.   
 

3.4. V případě, že zboží uvedené v příloze č. 1 této Kupní smlouvy nemá momentálně 
Prodávající k dispozici, je Prodávající povinen zajistit objednané zboží u jiných subjektů v 
náhradní době plnění, do 14 kalendářních dnů (náhradní doba plnění), která běží od 
okamžiku doručení písemné výzvy Kupujícího Prodávajícímu k uskutečnění dodávky 
na kontaktní údaje uvedené v Rámcové dohodě. Skutečnost, že Prodávající dodá Zboží v 
náhradní době plnění, však musí Kupujícímu písemně oznámit do 3 kalendářních dnů 
od okamžiku doručení písemné výzvy Kupujícího Prodávajícímu k uskutečnění dodávky 
podle odst. 3.2. této Kupní smlouvy na kontaktní údaje uvedené v Rámcové dohodě.      

 
IV.   

Dodání Zboží   
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4.1.  Dodání Zboží proběhne za účasti Prodávajícího a Kupujícího či jimi písemně zmocněných   
osob v místě předání, a to formou potvrzení dodacího listu Kupujícím.   

4.2. Kupující je povinen převzít Zboží pouze v případě, že toto nemá žádné vady.   
 
4.3. Předáním Zboží Prodávajícím a jeho převzetím Kupujícím přechází vlastnické právo ke Zboží   

na Kupujícího. Současně Prodávající tímto úkonem potvrzuje, že veškerá vlastnická práva   
ke Zboží jsou prosty jakýchkoliv práv a nároků třetích osob.   

 
4.4. Místem předání Zboží je sídlo Kupujícího, pokud není v příloze č. 1 této Kupní smlouvy   

stanoveno jinak.    
 

V.   
Závěrečná ustanovení   

 
5.1. Prodávající není oprávněn převést svá práva a závazky, vyplývající z této Kupní smlouvy na   

třetí osobu. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této kupní smlouvy   
třetí osobě bez písemného souhlasu Kupujícího. Prodávající není oprávněn započíst jakékoliv   
své pohledávky za Kupujícím z titulu této Kupní smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám   
Kupujícího za Prodávajícím.   
 

5.2. Tuto Kupní smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky označenými jako dodatek s   
pořadovým číslem ke Kupní smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami.   
 

5.3. Tato kupní smlouva se uzavírá prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele, jehož 
adresa je: https://zakazky.ibp.cz, nebo e-mailem kontaktní osobě, opatřeným platným 
uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém 
podpisu, případně v písemné podobě ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Kupující a 1 
Prodávající.   

 
5.4. Tato Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.   

 
5.5.  Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto Kupní smlouvou neupravené se řídí   

příslušnými ustanoveními příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský   
zákoník. V rámci této Kupní smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání.    

 
5.6.  Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu 

Kupní smlouvy a že je jim obsah Kupní smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že 
Kupní smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle prosté tísně.    
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Příloha č. 1 Kupní smlouvy  

Specifikace Zboží (SPECIFIKACE) 
 

Specifikace Zboží dodávaného podle Kupní smlouvy 
      

pol.č. název položky popis položky / balení počet měrných 
jednotek 

jednotková cena 
v Kč bez DPH 

cena celkem v Kč 
bez DPH 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

21.           

22.           

23.           

24.           

25.           

26.           

27.           

28.           

29.           

30.           

31.           

32.           

Celková cena podle Smlouvy   
 

Místo dodání: ………………………. 
 
Kupujícím požadovaný termín dodání: ……………………….. 
Prodávající akceptuje Kupujícím požadovaný termín dodání 
Prodávající neakceptuje Kupujícím požadovaný termín dodání a zboží dodá ve lhůtě dle Kupní 
smlouvy. (nehodící se škrtne) 
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