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K U P N Í  S M L O U V A  
podle §2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 

 
 

Článek 1. SMLUVNÍ STRANY 
Kupující: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 
 Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 
 IČ:  61388971, DIČ CZ61388971 
 Bankovní spojení: Komerční banka 
 číslo účtu: 2866660287/0100 
 Zastoupený: Ing. Jiří Hašek, CSc. - ředitel  

 
 
 

Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených MŠMT 

Prodávající: Becton Dickinson Czechia, s.r.o. 
 Na Hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4 
 IČ: 25142135 
 DIČ: CZ25142135 
 Bankovní spojení: BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika 
 číslo účtu:   
 zastoupený:  zmocněnec, na základě plné moci 
 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl C, vložka 53145 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

kupní smlouvu 
 
 

Článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
2.1 Předmětem smlouvy je koupě 1 ks nového, nepoužitého náhradního dílu k cytometru BD 

LSR II, výr. č. H48900003 – Depot Loader HTS Assembly LSR II (dále jen přístroj) dle nabídky 
č. 21BDTS003, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. 

2.2 Prodávající je povinen na své náklady dopravit přístroj do laboratoře určené kupujícím 
(Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4), přístroj zapojit, předvést a odzkoušet a zaškolit 
zaměstnance kupujícího s obsluhou přístroje. 

 

Článek 3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
3.1 Kupní cena za přístroj je stanovena dohodou smluvních stran a činí 532 953,00 Kč bez DPH, 

a kupní cena včetně DPH 644 873,13 Kč.  Tato cena je konečná, nejvýše přípustná a 
zahrnuje veškeré náklady prodávajícího s dodáním a instalací přístroje.  

3.2 Datem zdanitelného plnění je podpis předávacího protokolu kupujícím. 
3.3 Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury prodávajícího po podpisu instalačního 

protokolu. Faktura musí mít všechny potřebné náležitosti podle platných právních 
předpisů.  

3.4 K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné ke dni vystavení daňového 
dokladu. 



 

Stránka 2 z 3 

3.5 V případě prodlení s úhradou uhradí kupující zákonný úrok z prodlení. 
 

Článek 4. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO 
4.1 Prodávající je povinen dodat přístroj za podmínek stanovených touto smlouvou. 
4.2 Prodávající je povinen jako součást dodávky přístroje předat kompletní technickou 

dokumentaci přístroje. 
4.3 Prodávající se zavazuje zabezpečit jako součást dodávky přístroje instalaci, zahrnující 

umístění přístroje do prostor určených kupujícím, předvedení provozuschopnosti přístroje, 
zaškolení obsluhy a odzkoušení funkčnosti přístroje. 

4.4 Prodávající bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je včetně jeho případného subdodavatele, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4.5 Prodávající se zavazuje v místě plnění zachovávat čistotu a pořádek. Prodávající nejdéle do 
podpisu instalačního protokolu odstraní na své náklady vše nepotřebné k provozu (zejména 
obaly, zkušební vzorky apod.).  

4.6 Prodávající odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu svou činností způsobil sám 
anebo prostřednictvím třetích osob, kterých ke své činnosti použil.  

 
Článek 5. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO 

5.1 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost pro dodání přístroje 
této smlouvy, zejména předat vyklizené a připravené prostory pro instalaci v termínu 
požadovaném zadavatelem v dostatečném předstihu. 

 
Článek 6. DODACÍ LHŮTA 

6.1 Prodávající je povinen dodat přístroj do 4 týdnů od uzavření této smlouvy. 
6.2 Převzetí přístroje do užívání se uskuteční podpisem předávacího protokolu. 
6.3 Podpisem předávacího protokolu přechází vlastnické právo k přístroji na kupujícího.  
6.4 Pokud bude prodávající v prodlení s dodávkou přístroje, uhradí kupujícímu smluvní pokutu 

ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 
 

Článek 7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, SERVIS 
7.1 Záruční lhůta na přístroj činí 12 měsíců od data podpisu instalačního protokolu. 
7.2 Záruka se vztahuje na závady způsobené vadou materiálu nebo výrobní vadou. Záruka se 

nevztahuje na spotřební materiál a závady způsobené nedodržením pokynů uvedených 
v manuálech k obsluze předmětu smlouvy. Náhradním dílem se rozumí taková součást 
zařízení, u níž se předpokládá stejná životnost jako u základního přístroje; ostatní části jsou 
považovány za spotřební materiál. 

7.3 Délka záruční doby nemůže být podmíněna požadovanými platbami (např. za preventivní 
prohlídku, pravidelnou kalibraci přístroje, záruční prohlídku apod.). Za požadovanou platbu 
se nepovažuje výměna části přístroje v souladu se servisním intervalem stanoveným 
výrobcem v závislosti na používání přístroje. 

7.4 Záruční i pozáruční servis pro Českou republiku zajišťuje prodávající.  
7.5 Prodávající se zavazuje, že v případě poruchy přístroje v záruční době zprovozní přístroj  

ve lhůtě 10 pracovních dní od nahlášení poruchy.  
7.6 Poruchy bude kupující hlásit elektronickou poštou na adresu TechnicalServiceCZ@bd.com 

a zároveň na servisní linku +420 242 408 634. 
7.7 Záruční a pozáruční opravy přístroje provádí prodávající. 

mailto:TechnicalServiceCZ@bd.com
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7.8 V případě nedodržení doby odstranění poruchy v záruční době uhradí prodávající smluvní 
pokutu ve výši Kč 500 Kč za každý započatý pracovní den prodlení. 

 
Článek 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Kupující má právo odstoupit od této kupní smlouvy v případě, že by výdaje, které by měl 
vynaložit, byly poskytovatelem finančních prostředků či kontrolním orgánem shledány jako 
neuznatelné. Odstoupení je účinné doručením písemného sdělení prodávajícímu. 

8.2 Prodávající výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy v 
souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
kromě zveřejnění údajů chráněných jinými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly, 
že odpovědnost za uveřejnění smlouvy v registru smluv nese kupující.  

8.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

8.4 Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze písemnými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

8.5 Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každý má právní sílu originálu a každá smluvní 
strana obdrží po jednom výtisku. 

8.6 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což na důkaz 
souhlasu stvrzují svým podpisem. 
 

 
V Praze dne __________     V Praze dne __________ 
  
 
 
 
 
 
 

………………………………………………….. 
       Ing. Jiří Hašek, CSc. 

zmocněnec, na základě plné moci     ředitel 
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DIČ: CZ25142135 
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bd.com 

 

 

Becton Dickinson Czechia, s.r.o. 

Na Hřebenech II 1718/8 

140 00 Praha 4 

Česká republika 

 

 

 

 

 

 
 

Nabídka číslo: 21BDTS003 28. 01. 2021 

 

Středisko Cytometrie a Mikroskopie 
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Vídeňská 1083 
142 20 Praha 4 – Krč 
T:  
E: 
 

 
Předmětem této nabídky je dodávka náhradní dílu k cytometru BD LSR II,  

výr. č. H48900003. 

 

Katalogové 
číslo 

Popis Množství 
Cena za kus  

bez DPH 
Cena celkem  

bez DPH 

33865907 Depot Loader HTS Assembly LSR II   1 532 953 532 953 

     

     

 
Cena celkem bez DPH    532 953,00 Kč 

Cena celkem s DPH (21 %)   644 873,13 Kč 

 

  

 

Platnost nabídky:  

Dodací podmínky: DDP PRAGUE 

Fakturační podmínky: NET 30 

Za společnost Becton Dickinson Czechia, s.r.o. 

  

tel:+420%20235%20315%20589
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