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KUPNÍ SMLOUVA 
 

 
 
Smluvní strany: 
 
DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o. 
IČ 481 08 731, DIČ CZ48108731 
sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ 110 00 
provozovna / kontaktní adresa: Buštěhrad, Lidická 977, PSČ 273 43 
zaps. do OR sp. zn. C 15914 vedená u Městského soudu v Praze 
zast. svou jednatelkou Ing. Zorou Hanzlíkovou 
(dále jako „prodávající“) 
 
a 
 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 
se sídlem:  Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram 
IČ: 27085031, DIČ: CZ27085031 
zaps. do OR sp. zn. B 8883 vedená u Městského soudu v Praze 
zast. MUDr. Stanislavem Holobradou, předsedou představenstva a  
Mgr. Tomášem Helebrantem, místopředsedou představenstva 
(dále jako „kupující“) 
 
(dále jako „Smluvní strany“) 
 
 

spolu uzavřeli dne, měsíce a roku níže uvedeného 
tuto 

 

Kupní smlouvu 
(dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) 

 
I 

Předmět smlouvy 
1. Předmětem plnění předmětné veřejné zakázky je dodávka Termocycleru pro polymerázovou 
reakci vč. příslušenství pro Oblastní nemocnice 
Příbram, a.s. se zárukou za jakost min. 24 měsíců. 
 
2. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věci, které jsou 
předmětem koupě (dále jen „zboží“ nebo „předmět koupě“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické 
právo k nim, kupující se zavazuje věci převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. 
 
3. Zbožím dle této smlouvy je přístroj , včetně 
příslušenství, jehož je prodávající výlučným vlastníkem. Jedná se o zboží nové, nepoužité a 
nerepasované. 
 

II 
Kupní cena a platební podmínky 
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1. Kupní cena zboží dle této smlouvy byla smluvními stranami smluvena ve výši 790.000,- Kč bez 
DPH, DPH ve výši 21 % činí 165.900,- Kč, celková kupní cena včetně 21% DPH činí 955.900,- Kč. Tato 
kupní (nabídková) cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu veřejné 
zakázky. Součástí kupní ceny je i provádění validací nebo PBTK (periodických bezpečnostně 
technických kontrol) dodaného přístroje po dobu 24 měsíců (dle zákona č. 268/2014 Sb., o 
Zdravotnických prostředcích). 
 
2. Kupní cena bez DPH je závazná a nejvýše přípustná. Překročení nabídkové ceny je možné 
pouze za podmínek, kdy po podpisu kupní smlouvy a před termínem dokončení plnění dle této 
smlouvy dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

 
3. Úhrada kupní ceny bude provedena v české měně, bezhotovostním převodem na bankovní 
účet prodávajícího uvedený na předmětném daňovém dokladu - faktuře.    

 
4. Kupující nebude poskytovat zálohy. 

 
5. Kupující se zavazuje zaplatit tuto kupní cenu na základě faktury - řádného daňového dokladu 
vystaveného prodávajícím.  

 
6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. 
 
7. Veškeré účetní doklady budou obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět 
prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí kupující 
prodávajícímu písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je 
prodávající povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

 
8. Prodávající podpisem této smlouvy potvrzuje, že faktura bude obsahovat výhradně 
Registrovaný účet. Registrovaným účtem se rozumí účet prodávajícího, který je podle § 96 zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“), zveřejněn 
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. jako údaj v Registru plátců DPH. 
 

III 
Dodání zboží 

1. Předmět koupě bude prodávajícím kupujícímu předán do 3 týdnů od podpisu smlouvy, 
včetně dopravy do místa plnění, instalace, montáže, zapojení, uvedení do provozu, vyzkoušení 
funkčnosti, validace a zaškolení obsluhy. Smluvní strany potvrdí řádné předání zboží podpisem 
příslušného předávacího protokolu. Dodávka, instalace a uvedení zařízení do provozu v sídle 
kupujícího budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy ČR a normami a dle obecně 
závazných předpisů a doporučených metodik výrobce. 
 
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu doklady vztahující se ke zboží, včetně návodu 
k použití a prohlášení o shodě v českém jazyce. 

 
3. Místem plnění je Oblastní nemocnice Příbram, a.s..  
 

IV 
Záruka a servis 

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží a zavazuje se poskytovat kupujícímu bezplatný 
servis zboží, a to po dobu 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu.    
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2. Prodávající je povinen zahájit úkony směřující k odstranění vady ve lhůtě 48 hodin od 
písemného uplatnění práv z vadného plnění / záruky za jakost u prodávajícího – do běhu této lhůty se 
nepočítají dny pracovního klidu.  

 
3. Bezplatný servis se nevztahuje na závady způsobené užíváním v rozporu s návodem k použití 
a vyšší mocí. Bezplatný servis se dále nevztahuje na běžné opotřebení. 

 
4. Cena servisu po uplynutí období uvedeného v čl. IV odst. 1 této smlouvy a cena 
mimozáručního servisu bude účtována dle ceníku servisu prodávajícího aktuálního ke dni provedení 
servisního zásahu. 

 
5. Servis je poskytován v souladu se záručními a servisními podmínkami prodávajícího, které 
jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

 
V 

Mlčenlivost 
1. Veškeré podklady, dokumentace a informace, jež si Smluvní strany mezi sebou za doby trvání 
této smlouvy poskytnou, jsou obchodním tajemstvím či důvěrnou informací poskytovatele těchto 
podkladů a informací, ledaže by šlo o podklady, dokumentaci a informace, (i) jež jsou nebo se stanou 
obecně známé, tj. běžně přístupné veřejnosti; nebo (ii) které Smluvní strana získala od třetí osoby, a 
to nikoli v důsledku porušení této Smlouvy, jiné smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů 
Smluvní stranou či třetí osobou. Smluvní strany se zavazují zacházet důvěrně s veškerým obchodním 
tajemstvím či důvěrnými informacemi druhé Smluvní strany, a tyto neposkytovat třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany ani je nepoužívat pro jiné účely, než 
stanovené v této Smlouvě, ledaže k jejich poskytnutí je nikoliv vlastním zaviněním Smluvní strana 
zavázána na základě zákona, nebo závazného pravomocného rozhodnutí soudu nebo orgánu veřejné 
správy. Povinnost dle tohoto odstavce bude pro Smluvní strany závazná i po zániku této Smlouvy, a 
to bez časového omezení, nepřestane-li být informace důvěrnou nebo neuplyne-li doba ochrany 
předmětu práv.  

 
2. Smluvní strany se zavazují informovat všechny své zaměstnance a externí odborné 
pracovníky, kteří budou mít přístup k obchodnímu tajemství a důvěrným informacím druhé Smluvní 
strany, o závazcích přijatých v této Smlouvě a rovněž je zavázat povinností mlčenlivosti o těchto 
skutečnostech ve stejném rozsahu, přičemž závazek zaměstnanců / externích odborných pracovníků 
bude trvat rovněž po skončení smluvního vztahu mezi takovým zaměstnancem / externím odborným 
pracovníkem na straně jedné a té Smluvní strany, pro niž bude činný, na straně druhé, či po zániku 
této Smlouvy. 

 
VI 

Závěrečná ujednání 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. 
 
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými datovanými dodatky, 

podepsanými oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každý 
z účastníků obdrží po jednom vyhotovení. 
 
4. Záležitosti touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanovením právního řádu 
České republiky.  
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5. Smluvní strany prohlašují, že ve vztahu k ochraně osobních údajů budou postupovat zcela v 
souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (2016/679/EU). 

 
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

 
a. příloha č. 1: záruční a servisní podmínky prodávajícího, 
b. příloha č. 2: cenová nabídka prodávajícího TG021. 

 
7. Prodávající a kupující shodně prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, zcela mu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí a dále prohlašují, že odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli, 
na důkaz čehož připojují své podpisy. 
 

 
Prodávající:      Kupující: 
 
V Buštěhradě dne ____. ____. 2020   V ......................... dne ____. ____. 2020 
 
 
 
 
………………………………………………………   ……………………………………………………… 
DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o.   Oblastní nemocnice Příbram a.s. 
 Ing. Zora Hanzlíková - jednatelka  MUDr. Stanislav Holobrada, předseda představenstva 
 
 
 
 
 
                                                                  ……………………………………………………… 
                                                            Oblastní nemocnice Příbram a.s. 
                                                          Mgr. Tomáš Helebrant, místopředseda představenstva 
 




