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KUPNÍ SMLOUVA 

 

Název veřejné  zakázky: „Hematologický analyzátor“ 

 

 

Č.j.: PPR-27194-7/ČJ-2020-990656 

 

Smluvní strany: 
 

Kupující:   Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:    Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

IČO:    00007064 

DIČ:    CZ00007064 

Zastoupený: Mgr. Davidem Pšeničkou, vedoucím OMM Správy logistického zabezpečení 
PP ČR 

adresa pro doručování: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,  
Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 

Bankovní spojení:  ČNB  
Číslo účtu:   5504881/0710 

Kontaktní osoba:   

tel.:     

e-mail:     

(dále jen „Kupující“) 
 

 

a 
 

 

Prodávající:   LABtechnik s.r.o. 
Sídlo:     Kamenice 771/34, Brno-Bohunice, PSČ 625 00 

IČO:     25330586 

DIČ:     CZ25330586 

Zastoupený:    

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s.. Na Příkopě 33, Praha 1 

Číslo účtu:   7288680237/0100 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26340 

Kontaktní osoba:   

tel.:      

e-mail:      

(dále jen „Prodávající“) 
 

(společně dále též „Smluvní strany“) 
 

uzavřely v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Prodávající se zavazuje dle podmínek a v rozsahu stanoveném touto Smlouvou odevzdat Kupujícímu 
hematologický analyzátor – 1 ks (dále jen „zboží“).  Podrobná specifikace zboží  je uvedena  v příloze 
č. 1 této Smlouvy. Prodávající se zavazuje převést na Kupujícího vlastnické právo ke zboží.  

1.2. Kupující zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu dle této 
Smlouvy. 

1.3. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení zveřejněného na profilu zadavatele 
pod číslem jednacím: PPR-27194-7/ČJ-2020-990656, v rámci kterého byla nabídka Prodávajícího ze 
dne 14. 9. 2020, vyhodnocena jako nejvýhodnější. 

2. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

2.1. Prodávající dodá zboží Kupujícímu nejpozději do 31. 10. 2020. O předání a převzetí bude sepsán 
předávací protokol dle odst. 2.5. této Smlouvy.   

2.2. Místem plnění podle této Smlouvy bude pracoviště Kupujícího: Veterinární ordinace SLZ PP ČR, 
Opočínek 57, 530 02 Opočínek. 

2.3. Zboží bude předáno osobě Kupujícího odpovědné za převzetí zboží tj.: 

 

nebo jí pověřenému zástupci, který bude o odevzdání zboží informován Prodávajícím alespoň tři (3) 
pracovní dny předem.  

Osoba odpovědná za předání zboží: 

  

2.4. Prodávající je povinen při předání zboží Kupujícímu předat veškerou dokumentaci související se zbožím 
v českém jazyce, zejména uživatelský manuál a záruční listy. 

2.5. Prodávající spolu se zbožím předá Kupujícímu jím sepsaný předávací protokol ve třech (3) 
vyhotoveních, která budou po převzetí zboží podepsána osobami odpovědnými dle odst. 2.3 této 
smlouvy. Prodávající obdrží dvě (2) a Kupující jedno (1) vyhotovení,  kdy jedno vyhotovení přiloží 
Prodávající k faktuře.  Předávací protokol bude obsahovat přehled poskytnutého plnění tak, aby bylo 
možné poskytnuté plnění jednoznačně identifikovat a dále alespoň označení Smluvních stran, číslo 

Smlouvy, datum převzetí.  

2.6. Prodávající zajistí řádné předání a převzetí zboží i tím, že umožní kupujícímu při převzetí zboží provést 
ověření jeho shody s touto smlouvou, a to i v případě, že k dodání zboží využije třetí osobu.  

2.7. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí, pokud zboží nebude odevzdáno řádně v souladu s touto 

Smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě Kupující důvody odmítnutí písemně 
Prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy odmítl zboží převzít. 

2.8. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho řádného převzetí 
od Prodávajícího. 

3. CENA 

3.1. Celková cena zboží je 123 960 Kč bez DPH (slovy: stodvacettřitisícdevětsetšedesát korun), tj. 

149 991,60 Kč s DPH (slovy: stočtyřicetdevěttisícdevětsetdevadesátjedna korun a šedesát haléřů). 

Podrobné určení ceny včetně rozpisu cen jednotlivých položek je uvedeno v Příloze č. 1 této Smlouvy. 
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3.2. Cena zboží je cenou konečnou a zahrnuje veškeré náklady, které Prodávajícímu v souvislosti s řádným 
poskytnutím dohodnutého plnění vzniknou, vč. veškerých nákladů na dopravu, cel, nákladů na balení, 
doručení apod.  

3.3. Cena zboží bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne účinnosti příslušné 
změny. 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Prodávající vystaví fakturu/daňový doklad (dále jen „faktura“) do pěti (5) dnů od odevzdání a převzetí 
zboží.  

4.2. Splatnost faktury je 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci faktury na adresu uvedenou 

v odst. 4.3. této Smlouvy, s výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu od 15. 12. daného roku 
do 28. 2. následujícího roku je splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci 
faktury. V případě doručení na jinou adresu, než adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a 
Kupující není v prodlení s placením. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo 
pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. 

4.3. Faktura musí obsahovat číslo této Smlouvy a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných 
právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a náležitosti obchodní listiny dle 
občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení Prodávajícího, 
Kupujícího a příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, SLZ PP, Odbor movitého majetku, P.O. 

BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba:  
. Faktura bude dále obsahovat registrační číslo akce 114V18100 0063, a název 

„PP ČR – SLZ – OSČ – Vybavení veterinární ordinace Opočínek“. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu s touto Smlouvou, je Kupující oprávněn vrátit 
ji ve lhůtě splatnosti Prodávajícímu. Vrácením pozbývá faktura splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu v původní délce v souladu s odst. 4.2. této Smlouvy. Faktura bude vyhotovena ve dvou 

výtiscích (1 originál + 1 kopie). 

4.4. Přílohou faktury za poskytnuté plnění bude originál předávacího protokolu dle odst. 2.5. této Smlouvy, 

jinak Kupující nebude fakturu Prodávajícího akceptovat.  

4.5. Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky 
z bankovního účtu Kupujícího uvedeného ve Smlouvě ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího 
uvedeného ve Smlouvě. 

4.6. Pokud Kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do 
jejího odstranění uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta 
splatnosti faktury v původní délce, jak vyplývá z odst. 4.2. této Smlouvy. 

4.7. Kupující neposkytuje Prodávajícímu finanční zálohy na zboží nebo jeho části. 

4.8. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se Kupující 
nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nelze na Kupujícího aplikovat přenesenou daňovou 
povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

5.1. Prodávající ručí za to, že zboží odpovídá sjednané specifikaci, je bez faktických a právních vad.  

5.2. Prodávající poskytuje záruku za kvalitu, bezpečnost a funkčnost  zboží včetně jeho příslušenství dle této 
smlouvy po dobu 24 měsíců ode dne odevzdání zboží. 

5.3. Kupující je oprávněn písemně oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží 
kdykoliv v záruční době. Pokud Kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se 
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Prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení vady. 

5.4. Vady zjevné při dodání zboží je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté 
je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

6. SMLUVNÍ POKUTA A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

6.1. V případě prodlení Prodávajícího s odevzdáním zboží dle odst. 2.1. této Smlouvy nebo v případě 
prodlení s odstraněním vad zboží dle odst. 5.3. této Smlouvy vzniká Kupujícímu nárok na smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z ceny nedodaného, resp. reklamovaného, zboží včetně DPH, a to za každý, byť i 
započatý, kalendářní den prodlení. 

6.2. Pokud však nelze z důvodu neodevzdání, byť i jen části zboží, užívat zboží, které již dříve prodávající 
dle této smlouvy kupujícímu odevzdal, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z kupní ceny uvedené v čl. 3. této smlouvy včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení, 
ode dne kdy se dostal do prodlení s odevzdáním zboží. 

6.3. V případě prodlení Kupujícího s úhradou řádně vystavené a doručené faktury, je Prodávající oprávněn 
požadovat zákonný úrok z prodlení. 

6.4. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu újmy, a to 

v celém rozsahu. Není-li stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nebo slevy 

z ceny nezbavuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.  

6.5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
oprávněné Smluvní strany k její úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. 

6.6. Tuto Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání 
vzájemných závazků a pohledávek. 

6.7. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se převodu 
vlastnického práva a užívacích práv, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za újmu a 
nároků ze smluvních pokut ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku účinnosti této Smlouvy. 

6.8. Každá ze Smluvních stran může od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto Smlouvou 
nebo zákonem, zejména pak dle ust. § 1977, § 1978 a ust. § 2002 a násl. občanského zákoníku. Účinky 
odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení příslušné Smluvní straně.  

6.9. Kupující je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
Prodávajícího v insolvenčním řízení nebo Prodávající sám podá dlužnický návrh na zahájení 
insolvenčního řízení; Prodávající vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen 
faktickému omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit 
závazky podle této Smlouvy. 

6.10. Kupující má právo odstoupit od této Smlouvy také tehdy, pokud Prodávající přestane splňovat 
podmínky dle základních či jiných kvalifikačních předpokladů, stanovených v zadávacích podmínkách 
na realizaci této veřejné zakázky. 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Tato Smlouva se uzavírá elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.  

7.2. Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout patřičnou součinnost při plnění předmětu této 
Smlouvy. Nesplněním této povinnosti není vyloučen nárok na náhradu újmy v plném rozsahu. 
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7.3. Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu písemně oznámit jakoukoliv  změnu údajů v této 
Smlouvě.  

7.4. Tato smlouva, ani práva a povinnosti z ní vyplývající, nesmí být postoupena bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany. Ustanovení § 222 odst. 10 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tímto zůstává nedotčeno.   

7.5. Prodávající je povinen spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve smyslu 
§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout kupujícímu i kontrolním 
orgánům při provádění finanční kontroly nezbytnou součinnost. 

7.6. Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle této smlouvy, ledaže je stanoveno 
jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi 
nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

7.7. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto Smlouvu. 

7.8. Prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti 

s cenou za poskytnuté plnění, požadavky na poskytované plnění a event. licenčními podmínkami 
výrobce. 

7.9. Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 
ostatní ustanovení této Smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku. 

7.10. Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto Smlouvou a v souvislosti s ním, budou 
řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České republiky.  

7.11. Tato Smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků. Za písemnou formu 
nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

7.12. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah 
této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této 
Smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují Smluvní strany níže své podpisy. 

7.13. Nedílnou součástí této Smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Specifikace ceny a předmětu plnění 

 

 

Za Kupujícího:  Za Prodávajícího: 
 

 

 

vedoucí OMM Správy logistického zabezpečení PP ČR  jednatel 

(podepsáno elektronicky)     (podepsáno elektronicky) 
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Příloha č. 1. Specifikace ceny a předmětu plnění 
 
Zboží bude po objednání dodáno dodavatelem podle závozem s instalací do místa plnění autem, cena za dopravu 
bude zahrnuta v celkové ceně. 
 

Typ: EXIGO H 400 

Min. 19 parametrů krevního obrazu včetně 4-populačního diferenciálního rozpočtu WBC (lymfocyty, 
monocyty, eosinofily, neutrofily) 

Advanced WBC DIFF, tento speciálně přizpůsobený diferenciální rozpočet měření zvířecí krve s vestavěnými 
plovoucími diskriminátory zajišťuje přesné rozdělení buněk do jednotlivých frakcí 
automatické čistící funkce (vestavěná enzymatická reagencie) slouží k dokonalému čištění měřících apertur 
a celého ředícího systému analyzátoru, čímž je absolutně minimalizována údržba z pohledu uživatele 

čtyř-reagenční systém, opravdové měření koncentrace eozinofilů paměť na 5000 výsledků 

vestavěná tří-dimenzionální míchačka zkumavek optimálně promíchá krevní vzorek před analýzou 

velký barevný dotykový displej, u výsledků je vždy zobrazený referenční rozsah pro každý živočišný druh 

PROFILY MĚŘENÍ / PARAMETRY: minimálně - pes, kůň 

možnost měření krevního obrazu v režimu 19 parametrů ( pes, kůň ) RBC, RDW, RDW%, PLT, MPV%, 
HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, WBC + 4 pop. diferenciál LYM, LYM%, MON, MON%, NEUT, 

NEUT%, EOS, EOS%. 

 


