KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle

ust. §

2079 zákona

č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

VWR International s.r.o.
281 67 Stříbrná Skalice

se sídlem: Pražská 442,

IČ 63073242, DIČ

cz 63073242

jejímž jménem jedná Ing.
Product Specialist Manager
zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl C, vložka 35986
korespondenční adresa Pivovarská 30, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel:
email:
kontaktní osoba ve věcech plnění smlouvy: Ing.
:

na straně jedné jako „prodávající“
21

Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka
státu

se sídlem

Hroznová

63/2,

656 06 Brno

IČO 00020338, DIČ CZ00020338
jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu
, referent majetkové správy,

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
tel.

kon

ředitel

odboru NRL Brno,

tel.

na straně druhé jako „kupující“

uzavírají níže

uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tuto

kupní smlouvu
I.

1.

Tato Smlouva upravuje práva a povinnosti Smluvních stran při realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem „Dodávka laboratorního nábytku 202l“, a to pro Cást B:

Brno
2.

této veřejné zakázky.

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat na místo plnění

a naistalovat řádně a

na svůj náklad a nebezpečí pro kupujícího zboží speciﬁkované vbodě 3 článku I. této
smlouvy (dále jen ,,zboží“) a závazek kupujícího uvedené zboží od prodávajícího převzít a
zaplatit za něj sjednanou cenu.
3.

Dílčí parametry zboží jsou stanoveny
nedílnou součástí této smlouvy
.

V nabídce ze dne 16.9.2021, která

je jako příloha

II.

Místo plnění
vv
Mısto plnění pro Část B zakázky je pracoviste Hroznová 63/2, 603 00 Brno.

III.

Doba plnění
Prodávající se zavazuje dodat a nainstalovat veškeré zboží nejpozději do 10. 12. 2021.

Shora uvedený termín považují smluvní Strany za závazný a
po vzájemné dohodě smluvních stran.

Cena

IV.
za zboží, platební

lze je

změnit pouze písemně

podmínky

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za zboží specifikované v
v částce 80 220,00 Kč bez DPH, tj. V částce 97 066,20 Kč včetně DPH.

čl. I.

této

smlouvy

Cena za zboží je cenou konečnou, maximální a prodávající ji nebude moci změnit během
plnění zakázky, cena je včetně dopravy na místo plnění, instalace a všech dalších
souvisejících nákladů. Prodávající provedl před podáním nabídky prohlídku místa plnění a
opatřil si údaje potřebné pro řádné splnění této smlouvy.
Cena za jednotlivé

zakázky dle čl. I. odst. l této smlouvy bude kupujícím
uhrazena až po dodání a instalaci veškerého zboží na příslušném místě plnění na základě
předávacího protokolu a vystavené faktury. Kupující nepřipouští zálohy či jakékoliv platby
před dodáním zboží.
části veřejné

Faktury včetně Stvrzeného předávacího protokolu vystavenou prodávajícím dle tohoto
článku smlouvy je prodávající povinen doručit kupujícímu elektronicky na adresu
podatelna@,ukzuz.cz
.

Smluvní strany si sjednávají splatnost faktury vystavené dle tohoto článku smlouvy
do l4 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na adresu podatelna@ukzuz.cz
.

F akturu vystavenou dle tohoto článku smlouvy je kupující povinen uhradit na bankovní účet
prodávajícího uvedený na této faktuře. Za den uhrazení se považuje den, ve kterém byla
částka připsána na bankovní účet prodávajícího.

Kupující je podle zákona

č.

147/2002 Sb. organizační složkou Státu a správním úřadem.

V souladu se zákonem o DPH se organizační složky státu při výkonu působností v oblasti
veřejné Správy nepovažují za osoby povinné k dani.

V.

Předání zboží

O předání a instalaci zboží nebo jeho části je prodávající povinen informovat kupujícího, a
nejméně 5 pracovních dnů předem, písemnou zprávou zaslanou alespoň e-mailem na
adresu kontaktních osob uvedených V záhlaví smlouvy. Zaslaná e-mailová zpráva se má za
doručenou dnem následujícím po jejím odeslání.

to

Kupující je povinen umožnit instalaci zboží a nainstalované zboží nebo jeho část převzít,
pokud zboží nevykazuje vady a nedodělky, a je v plném rozsahu schopno plnit svůj účel.

O převzetí, byt'

smluvní strany dodací doklad, ve kterém uvedou
vady včetně přiměřených tennínů pro jejich odstranění, které budou závazné.
i

části zboží, Sepíší

příp.

VI.
Prohlášení smluvních stran a jejich další práva a povinnosti
S potřebnou péčí v ujednaném čase, na svůj náklad a
nebezpečí V souladu s platnými právními předpisy. Využije-li prodávající pro dodání či
instalaci části zboží subdodavatele, odpovídá kupujícímu i za toto zboží jako by ho dodal či
nainstaloval sám.

Prodávající dodá a nainstaluje zboží

Pokud bude součástí plnění napojení zboží na elektřinu, plynu apod, je prodávající povinen
předat zboží včetně potřebných revizních zpráv a zkoušek, pokud jsou vyžadovány
příslušnými právními předpisy.
Smluvní strany jsou povinny poskytnout
předmětu této smlouvy.

si

vzájemnou součinnost nezbytnou při naplňování

VII.

Záruka za jakost
Prodávající se zavazuje, že veškeré dodávané zboží a provedené práce budou splňovat
příslušné normy a další závazné předpisy. Práce musí být případně provedeny tak, aby
odpovídaly technickým požadavkům jednotlivých výrobců dodávaného zboží a byla tak
zachována plná záruka poskytována těmito výrobci.
Prodávající tímto poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 24 měsíců ode dne
předání nainstalovaného zbozí bez vad a nedodělků.

V záruční době dle tohoto článku smlouvy je kupující oprávněn namítat vyskytnutou vadu
u prodávajícího, a to telefonicky nebo emailem. Prodávající je poté povinen na své náklady
dostavit se do 3 pracovních dnů od uplatnění vady na místo plnění k identiﬁkaci vady a
jejímu případnému odstranění.

V případě, že se bude jednat o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání zboží,
poskytne prodávající přiměřenou slevu Z ceny zboží. Za neodstranitelné vady bránící
řádnému užívání zboží poskytne prodávající neprodleně kupujícímu bezplatně nové
bezvadné plnění.

V případě, že se bude jednat o odstranitelné vady a prodávající vadu na místě neodstraní,
dohodne

si

písemně

se

zástupcem kupujícího jiný termín odstranění.

Prodávající je oprávněn náklady na odstranění vady vyúčtovat kupujícímu pouze v případě,

má vada původ

v zásahu neoprávněné osoby nebo vandalismu. Vyúčtování provede
prodávající fakturou splatnou do 14 dnů od jejího doručení kupujícímu elektronicky na
adresu podatelna@ukzuz.cz

kdy

.

Pokud prodávající nenastoupí v dohodnuté době k odstranění namítané vady, je kupující
oprávněn zajistit si opravu vady u jiného prodávajícího a náklady takto vzniklé vyúčtovat
prodávajícímu.
VIII.

Smluvní pokuta
Smluvní strany si tímto sj ednávaj í smluvní pokutu pro případ prodlení kupujícího se
zaplacením faktury (daňového dokladu) vystavené v souladu S touto smlouvou, a to ve výši
z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
0,1

%

Smluvní strany si tímto Sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení prodávajícího
z ceny za
dodáním a instalací zboží dle čl. III., a čl. VI. odst. 1., a to ve výši 0,1
nepředané zboží bez DPH za každý den prodlení.

%

S

Smluvní strany si tímto sj ednávaj í smluvní pokutu pro případ prodlení prodávajícího S
nástupem k odstranění vad dle čl. VII. ve sjednaném termínu, a to ve výši 0,1% z ceny zboží
bez DPH dle čl. IV. odst. 1 za každý den prodlení.
Smluvní pokutu je oprávněná strana vyúčtovat fakturou, jež je splatná do 10 dnů ode dne
jejího doručení povinné Straně.
Veškerá ujednání o smluvních pokutách nevylučují právo kterékoliv ze smluvních stran
domáhat se plné náhrady škody, ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

IX.

Ukončení smlouvy
Účinnost smlouvy lze rovněž ukončit:
a.
dohodou smluvních stran nebo
b. odstoupením od smlouvy vsouladu sust. § 2002 an. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník,
c.
kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i v případě, že zboží nebude dodáno
nejpozději do 10.l2.2020l,
d. kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení podmínek pro předání
zboží uvedených v článku V. této smlouvy.

X.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti řádným
zveřejněním V registru smluv.
Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, Znichž každá smluvní strana obdrží
po jednom.

Nedílnou součástí

této

smlouvy je její příloha - nabídka ze dne 16.9.2021.

Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními
stranami.

Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy
Ceské republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Prodávající prohlašuje, že akceptuje veškeré požadavky a podmínky uvedené ve výzvě
k podání nabídek ve veřejné zakázce S názvem „Dodávka laboratorního nábytku 2()2l“, a
to pro Část B: Bmo; v případě rozporu mezi údaji uvedenými ve smlouvě, výzvě k podání
nabídek a nabídce účastníka bude mít text výzvy k podání nabídek přednost.
Prodávající prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné
důvěrné informace a je Srozuměn se skutečností, že kupující smlouvu zveřejní v registru

smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily S obsahem této smlouvy, že mu
porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na základě
své svobodné, vážné a omylu proste vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek, na důkaz čehož připojuji pod tuto Smlouvu své podpisy.

V Rožnově p. R. dne

V Brně dne

Product Specialist Manager

ředitel

Ing. Daniel Jurečka

VWR Intex-nﬂıziønﬂi ﬂ.nø.

ČR-UKZÚZ

Příloha

č. 1

Rozměr

Název

č.

NRL/Oddělení NRL Brno, Hroznová 63/2, 603 00 Brno

Laboratoř

č.

329

2.

Skříňka laboratorní, pojízdná, deska
pracovní dlažba keramická
kyselinovzdorná 150x150mm,
skříňka kombinovaná, pojízdná, 1x

3.

DPH

|

|

1

1

Celkem
pracoviště vč.

DPH

š/h/v

šedé lamino, zelené hraný
Skrınka laboratorní nástěnná,
otevřená, 1 police
Stůl laboratorní, pojízdný, pracovní
deska dlažba keramická
kyselinovzdorná 150x150mm,
ocelová konstrukce, profil
30x30mm, 4x kolečka, 2x S brzdou

1.

cel kem bez

KS

800X330X600

1

990,00

1000X1000X800

1

7 585,00

800X530X905

1

6 249,00

1

36 666,00

1650X760X9OO

1

24 650,00

450x500/ 650

1

1

450x500/ 650

1

2 115,00

zásuvka S plnovýsuvem, 2x dvířka,
1x police, 4x kolečka, 2x S brzdou
vv
Laborator c. 214
laboratorní stůl, oboustranně
přístupný, konstrukce odoláná vůči
kyselinám, horní deska Z odolného
plastu S otvory na odpad z
filtračních stojanů

1.

Laboratoř

bílá

č.

6107

1.

nebo šedá

2000X800X8OO

šedá
Laboratorní Stůl S výlevkou kovová konstrukce a deska, bez
bočních stěn, pracovní deska dlažba
bílá keramická kyselinovzdorná

150x150mm,

keramická
výlevka O vnejsích rozměrech
bílá

430x430x330
2.

3.

Nabízená cena
vč.

DPH

Kontejner dvířkový, lamino,
pojízdný
Kontejner kombinovaný, dvířka + 1
zásuvka, lamino, pojízdný

965,00

80 220,00

97 066,20 Kč

97 066,20

