
 

KUPNÍ SMLOUVA  
č. j. KRPH-106830/ČJ-2021-0500NE-VZ 

s názvem  
Dodávka spotřebního materiálu pro kvantifikaci DNA 

Uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
 (dále jen „občanský zákoník“) 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami  

Smluvní strany 

1. Kupující: Česká republika -Krajské ředitelství policie Královéhradeckého 
kraje 

Sídlo:  Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové 
Zastoupený: brig. gen. Ing. Petr Petřík, ředitel krajského ředitelství  
IČO:  75151545 
DIČ:   CZ75151545 
Bankovní spojení:ČNB Hradec Králové 
Číslo účtu: 23235881/0710 
E-mail:   
Datová schránka: urnai6d 
Zástupce kupujícího ve věci smluvního vztahu:  
Kontaktní osoba:  odbor veřejných zakázek KŘP KHK, mob. 

 
Zástupce pro věci technické:  
odpovědná osoba k technickému provádění smlouvy:   tel. 

mob. , e-mail:  
kontaktní osoba - oddělení MTZ OSM KŘP KHK , tel. 

-mail:  
(dále jen „kupující“) 
 

2. Prodávající:  Life Technologies Czech Republic s.r.o. 
Sídlo: V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 
Zastoupený:  prokuristou 
IČO:  257 61 307 
DIČ: CZ25761307 
Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic a.s. 
Číslo účtu:  1387424581/2700 
Tel:  
E-mail:  
Datová schránka: 7hxmvgm 
Kontaktní osoba: 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
67849 
(dále jen „ prodávající“) 
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Článek I. 

Úvodní ustanovení 
Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva) byla smluvními stranami uzavřena 
na základě uzavřené „Rámcové dohody na dodávky spotřebního materiálu 
pro kvantifikaci DNA“ č.j. KRPH-34671-15/ČJ-2021-0500NE-VZ, uzavřené 
dne 24. srpna 2021 (dále jen „rámcová dohoda“). 

 

Článek II. 

Předmět plnění 
1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka spotřebního materiálu pro 

kvantifikaci DNA do místa plnění v množství a specifikaci dle Přílohy č. 1  
„Cenová tabulka -  spotřební materiál pro kvantifikaci DNA“  

2. Kupující se zavazuje předmět plnění (dále jen „zboží“) převzít a zaplatit 
sjednanou cenu podle článku III. této kupní smlouvy. 

Článek III. 

Kupní cena 

1. Kupní cena je stanovena ve výši bez DPH  184.585,00 Kč 

Vyčíslení 21 % DPH          38.762,85 Kč 

Cena celkem s DPH        223.347,85 Kč 

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 s názvem: „Cenová tabulka – 
Spotřební materiál pro kvantifikaci DNA“, ve které je uvedena specifikace a 
objem zboží. 

2. Kupní cena zahrnuje celní poplatky, cenu za dopravu do místa plnění, 
balné a veškeré další náklady související s dodávkou předmětu plnění 
v této smlouvě výslovně neuvedených v souladu s Rámcovou dohodou. 

3. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit jen v 
případě změny zákonné sazby DPH.  

Článek IV. 

Doba a místo plnění, dodací podmínky 

1. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží nejpozději do 14 kalendářních 
dnů ode dne účinnosti této kupní smlouvy, nejpozději však do 13. prosince 
2021.  

2. Místo plnění: 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 

Odbor kriminalistické techniky a expertíz, laboratoř genetiky OKTE 
Gočárova 1653 
50002 Hradec Králové 

3. Odpovědná osoba kupujícího za převzetí zboží:
mob. , e-mail: .  

mailto:jana.cizkova@pcr.cz
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4. O dodání zboží je dodavatel povinen 48 hod. před uskutečněním 
dodávky telefonicky či mailem informovat odpovědnou osobu kupujícího za 
převzetí zboží. 

5. Smluvní strany se dohodly, že o převzetí dodaného zboží bude vždy 
vystaven doklad o převzetí zboží (dodací list, předávací protokol), musí 
obsahovat identifikaci dodaného zboží, katalogové číslo, množství a šarže. 
Tento doklad bude ve dvou vyhotoveních a bude stvrzen podpisem osoby 
odpovědné za převzetí zboží. Jedno vyhotovení obdrží kupující a druhé 
vyhotovení obdrží prodávající. 

6. Kupující nabývá vlastnického práva k dodanému zboží okamžikem jeho 
převzetí v místě plnění. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí 
ustanovením § 2121 a násl. OZ. 

Článek V. 

Platební podmínky 

1. Platby budou realizovány v Kč na základě předloženého daňového dokladu 
(dále jen „faktura“). 

2. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání, a potvrzení 
převzetí zboží kupujícím na základě dodacího listu (předávacího protokolu) 
a po odstranění všech případných vad ze strany prodávajícího. 
Prodávající fakturu vystaví ihned po odeslání zboží, faktura musí být 
předložena nejpozději do 15. prosince 2021,  zasláním na e-mail: 

 . 

3. Faktura musí obsahovat číslo jednací kupní smlouvy, číslo jednací 
rámcové smlouvy, ke které se dodávka vztahuje a všechny údaje uvedené 
v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a údaje uvedené v § 435 OZ. 

4. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícímu 
na adresu: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor 
správy majetku – OMTZ, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové. 

5. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

6. Kupující je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje 
požadované náležitosti, není doložena kopie potvrzeného dodacího listu, 
která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté v 
této smlouvě. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Nová lhůta splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu 
běžet ode dne jejího doručení kupujícímu. 

7. Zálohové platby kupující neposkytuje. 

8. Ostatní podmínky jsou uvedeny v Rámcové dohodě. 

mailto:lubomir.skalicky@pcr.cz
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Článek VI. 

Záruka 

1. Prodávající ručí za kvalitu zboží po dobu expirace deklarované výrobcem, 
uvedené na obalu zboží.  

2. Požadovaná minimální doba expirace zboží od data předání zboží 
kupujícímu, je uvedena u každého jednotlivého druhu zboží v příloze č. 1 
této smlouvy. 

3. Kupující požaduje v rámci jedné dodávky dodat všechny požadované 
konkrétní položky zboží se stejnou šarží.  

Článek VII. 

Smluvní pokuta a úroky z prodlení 
Všechny podmínky týkající se smluvních pokut a úroku z prodlení jsou 
uvedeny v Rámcové dohodě. 

 

Článek VIII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. občanského 
zákoníku a Rámcovou dohodou.  

2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže nabyde právní moci 
rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž se osvědčuje úpadek či hrozící 
úpadek prodávajícího ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Ostatní podmínky jsou uvedeny v Rámcové dohodě. 

 
Článek IX. 

Řešení sporů 

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.  

2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny před 
příslušnými soudy ČR.  

 
Článek X. 

Odpovědnost za škody 

1. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy 
v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak občanským 
zákoníkem. 

2. Dodavatel odpovídá za plnění svých smluvních závazku v rozsahu 
uvedeném v Rámcové dohodě. 
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Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato kupní smlouva se řídí Rámcovou dohodou a právním řádem České 

republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v Registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 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. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru 
smluv zajistí kupující. 

3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými 
dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které 
se stanou nedílnou součástí této smlouvy.  

4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani 
za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své 
elektronické podpisy. 

5. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1: „Cenová tabulka – 
Spotřební materiál pro kvantifikaci DNA“. 

 

 
Kupující  Prodávající 

 
  

       
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 



Počet listů: 1
Cenová tabulka  - Spotřební materiál pro kvantifikaci DNA

Pol.
Katalogové 
číslo 

Název nabízeného materiálu dle specifikace části 1 VZ/požadovaná min. doba expirace 
od data předání zboží Počet MJ MJ

Cena v Kč
 za MJ bez  DPH

Cena v Kč za MJ 
včetně 21 % DPH

Cena v Kč               
celkem za položku            

bez DPH

Vyčíslení 21 % DPH v Kč 
celkem za položku

Cena v Kč      celkem 
za položku včetně 

21 % DPH

1
4482910

Quantifiler™ Trio DNA Quantification Kit
balení á 400 reakcí, min. doba expirace 12 měsíců 5 balení 36 917,00 44 669,57 184 585,00 38 762,85 223 347,85

2
4349180

7500 Real Time PCR Systems Spectral Calibration Kit I

min. doba expirace 6 měsíců                                           0 ks 0,00 0,00 0,00 0,00

3
4350584

TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate for 7300/7500 Systems, 96-well
min. doba expirace 6 měsíců                                                                                                                                       0 ks 0,00 0,00 0,00 0,00

4
4461591

ABY™ Dye Spectral Calibration Plate, 96-well
min. doba expirace 6 měsíců 0 ks 0,00 0,00 0,00 0,00

5
4461593

JUN™ Spectral Calibration Plate, 96-wel
min. doba expirace 6 měsíců 0 ks 0,00 0,00 0,00 0,00

6
4461599

MUSTANG PURPLE™ Dye Spectral Calibration Plate, 96-well
min. doba expirace 6 měsíců 0 ks 0,00 0,00 0,00 0,00

184 585,00 38 762,85 223 347,85Cena celkem za 1. část VZ

Příloha č. 1 KS k č.j. KRPH-106830  /ČJ-2021-0500NE-VZ

1. část VZ dle RD č.j. KRPH-34671-15/ČJ-2021-0500NE-VZ


