
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738 „Centrum experimentální biologie rostlin“ 

Smlouva na dodávku zařízení 

„Analytické váhy“ 

(ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) 

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., 

IČO: 61389030, 

DIČ: CZ61389030 

se sídlem: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 – Lysolaje, 

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT 

zastoupen: RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem, 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

DODAVATEL (název a právní forma), Mettler - Toledo, s.r.o. 

IČO: 60463031 

DIČ: CZ60463031 

se sídlem: Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10     

jednající/zastoupený:  prokurista 

zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, vložce C 26404  

e-mail: anna.parandyk@mt.com

(dále jen jako „Dodavatel“)

Objednatel a Dodavatel (dále rovněž společně označováni jako „smluvní strany" nebo každý 

samostatně jako „smluvní strana") uzavřeli níže uvedeného dne Smlouvu na dodávku zařízení (dále 

jen jako „smlouva“), jako logický krok následující v zadávacím řízení pro část 4 veřejné zakázky na 

dodávku s názvem ,,Analytické váhy“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení jakož i v 

nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.  

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy, v rámci projektu „Centrum experimentální biologie rostlin“ pod 

označením CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738 (dále jen „projekt“) spolufinancovaného ze 

zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů, Operační program Výzkum, vývoj 

a vzdělávání (dále jen „OP VVV“), je závazek Dodavatele:  

(a) dodat Objednateli zařízení „Analytické váhy“ (dále jen „Zařízení“ nebo

„Dodávka“), které je blíže specifikováno v příloze č. 1 k této smlouvě – popis

Dodavatele dodávaného zařízení, služeb a prací včetně ocenění jednotkových cen a

příloze č. 2 k této smlouvě – Minimálních požadavcích Objednatele na technické

vlastnosti a součásti Dodávky,

(b) provést komplexní instalaci Dodávky, tedy zejména instalaci Zařízení a všech

dalších komponentů, které jsou součástí Dodávky, instalaci softwaru, zprovoznění
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a předvedení řádné funkčnosti Dodávky a základní zaškolení obsluhy přístroje 

bezprostředně po dokončení instalace v laboratoři Objednatele, (bod (a) a bod (b) 

dále společně jako „Předmět plnění“ a bod (b) rovněž samostatně jako 

"Komplexní instalace“). 

1.2. V souvislosti s Dodávkou se smluvní strany dohodly, že Dodavatel rovněž zajistí pro 

Objednatele servisní služby v podobě záručního, mimozáručního a pozáručního servisu 

v rozsahu uvedeném v čl. 8, čl. 9 a čl. 10 této smlouvy. 

1.3. Dodávka musí být dodána a instalována takovým způsobem, že nebude nikterak narušena 

funkčnost a provozuschopnost dosavadních systémů Objednatele. Dodavatel v dané 

souvislosti prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, s jakou stávající technikou Objednatele 

musí být Dodávka plně kompatibilní, a že mu byla ještě před uzavřením této smlouvy 

umožněna prohlídka na místě a seznámení se se stávající technikou a jejím vzájemným 

fungováním. 

1.4. Objednatel se zavazuje zaplatit za splnění předmětu smlouvy v souladu s touto smlouvou 

cenu specifikovanou v čl. 4 této smlouvy. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje: 

(a) splnit Předmět plnění dle čl. 1.1. této smlouvy, a to bez právních a faktických vad a

převést na Objednatele vlastnické právo k Dodávce,

(b) současně s předáním Dodávky předat Objednateli též veškerou obvyklou

dokumentaci, která se k Předmětu plnění vztahuje, zejména pak návod a kompletní

technickou specifikaci, to vše v elektronické, případně v listinné podobě, a to

v českém, slovenském nebo anglickém jazyce,

(c) dle pokynů Objednatele provést v místě plnění Objednatele Komplexní instalaci

Dodávky.

2.2. Objednatel se zavazuje: 

(a) zaplatit za Předmět plnění dle čl. 1.1. této smlouvy, dodaný v souladu s touto

smlouvou, cenu specifikovanou v čl. 4 této smlouvy,

(b) převzít Předmět plnění pouze na základě předávacího protokolu podepsaného

oprávněnými zástupci obou smluvních stran,

(c) respektovat pokyny Dodavatele, zvláště pak u přípravy prostorů pro instalaci a

uvedení do provozu. Tyto pokyny musí být sděleny pouze písemnou formou (poštou

nebo e-mailem) a to nejpozději 2 týdny po podpisu této smlouvy.
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2.3. Dodavatel prohlašuje, že Předmět plnění této smlouvy, tedy Dodávka a její jednotlivé dílčí 

části, jsou bez jakéhokoliv zatížení právy třetích osob (autorská práva, licence, patenty, 

atp.), která by bránila jejich užívání Objednatelem v souladu s jejich návodem k obsluze a 

s jejich určením. V případě, že se toto prohlášení ukáže nepravdivým, odpovídá Dodavatel 

za škodu vzniklou Objednateli. 

3. Místo a termíny plnění

3.1. Místem pro předání a Komplexní instalaci Dodávky je pracoviště Objednatele 

nacházející se na adrese Rozvojová 263, Praha 6, budova B1, laboratoř č. 202. 

3.2. Dodávka bude dodána spolu s Komplexní instalací nejpozději do 5 týdnů ode dne nabytí 

účinnosti této smlouvy. Dodavatel se zavazuje dohodnout s Objednatelem přesný čas dodání 

Dodávky na místo plnění nejpozději 5 pracovních dnů před tímto dodáním a dohodnout s 

ním technické podrobnosti předání a převzetí Dodávky spolu s Komplexní instalací. 

4. Cena Předmětu plnění

4.1. Cena za splnění celého Předmětu plnění ve smyslu čl. 1.1. této smlouvy je sjednána na 

částku  85.650,00Kč bez DPH (slovy:  osmdesát pět tisíc šest set padesát bez DPH). K této 

ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21% v částce 17.986,50 Kč. 

Celková cena činí 103.636,50 Kč včetně DPH (slovy: sto tři tisíce šest set třicet šest a 

00/100 koruny české včetně DPH) (dále jen „Cena“). Struktura Ceny je podrobně 

specifikována v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že Cena je nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná 

zahrnuje veškeré náklady Dodavatele včetně dopravy a stěhování do místa plnění, instalace 

a dalších vedlejších nákladů Dodavatele. Překročení nebo změna Ceny je možná pouze za 

předpokladu, že před dodáním Předmětu plnění dojde ke změnám sazeb daně z přidané 

hodnoty. V takovém případě bude Cena upravena podle změny sazeb daně z přidané 

hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby 

daně z přidané hodnoty. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že Dodávka bude předána najednou, v jediné etapě. 

5. Platební podmínky
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5.1. Objednatel uhradí Cenu Předmětu plnění bezhotovostně bankovním převodem na účet 

Dodavatele na základě Dodavatelem vystaveného a Objednateli prokazatelně doručeného 

daňového dokladu. 

 

5.2. Dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad po (i) předání Dodávky, která je bez vad a 

nedodělků, (ii) Komplexní instalaci v místě plnění dle čl. 3.1. této smlouvy, o čemž jsou 

smluvní strany prostřednictvím svých oprávněných zástupců povinny sepsat předávací 

protokol. 

 

5.3. Dodavatel je povinen zaregistrovat všechny své bankovní účty, na které by měly být 

poukazovány platby od Objednatele u příslušného správce daně, aby se Objednatel nedostal 

do pozice ručitele za DPH účtované Zhotovitelem v souladu s § 109 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Objednatel poukáže jakoukoli platbu pouze 

na bankovní účty registrované tímto způsobem u správce daně, a to pouze na účty vedené u 

bankovních subjektů v České republice (dále jen „Bezpečný účet“). Pokud bude 

požadováno poukázání platby Objednatele na jakýkoli jiný účet, je Objednatel oprávněn 

zadržet tuto platbu až do doby, kdy Dodavatel sdělí Objednateli číslo Bezpečného účtu. V 

případě zadržení platby začne běžet splatnost až ode dne sdělení čísla Bezpečného účtu. 

Pokud bude do té doby Objednatel vyzván k úhradě DPH z takové zadržené platby v pozici 

ručitele, bude DPH přímo uhrazena příslušnému správci daně a bezprostředně poté dojde k 

úhradě části platby bez DPH Dodavateli. Pokud dojde k indikaci naplnění jakýchkoli jiných 

podmínek ručení Objednatele za DPH účtovanou Dodavatelem v souladu s § 109 zákona o 

dani z přidané hodnoty (v případné vazbě na další související ustanovení), je Objednatel 

oprávněn zadržet z každé příslušné platby daň z přidané hodnoty a tuto na výzvu správce 

daně uhradit v pozici ručitele přímo na účet příslušného správce daně. Dojde-li k pozdržení 

případně neuhrazení jakýchkoli plateb nebo jejich částí z výše uvedených důvodů, nevzniká 

Dodavateli žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo 

jakýchkoli dalších sankcí vůči Objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce 

byly vyměřeny správcem daně. 

 

5.4. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti požadované příslušnými 

právními předpisy, vždy musí obsahovat Cenu Předmětu plnění s DPH i bez DPH. Zároveň 

musí daňový doklad obsahovat označení projektu: 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738. 

 

5.5. Přílohou a součástí prvního daňového dokladu musí být Objednatelem potvrzený předávací 

protokol o předání a převzetí Dodávky resp. o předání a převzetí Předmětu plnění, 

obsahující vždy i označení dodaného zařízení spolu s uvedením výrobního čísla daného 

zařízení, jako bezvadné a Objednatelem potvrzený doklad o odstranění všech vad a 

nedodělků Předmětu plnění uvedených v předávacím protokolu.  

 

5.6. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti stanovené 

v tomto článku, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli k 

doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet 

znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednatele. 
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5.7. Splatnost daňového dokladu je stanovena dohodou smluvních stran na 14 dnů od okamžiku 

jeho doručení Objednateli. Cena Předmětu plnění se považuje za uhrazenou okamžikem 

připsání příslušné částky na účet Dodavatele.  

5.8. V případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny Předmětu plnění či její části na základě 

vystavené faktury za podmínek čl. 5.2. této smlouvy, je Objednatel povinen uhradit 

Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.  

6. Předání a převzetí Předmětu plnění

6.1. Závazek Dodavatele dodat Předmět plnění je řádně a včas splněn předáním celé Dodávky 

bez vad Objednateli v místě plnění dle čl. 3.1. této smlouvy v termínu stanoveném dle čl. 

3.2. této smlouvy včetně Komplexní instalace Dodávky. 

6.2. Objednatel převezme od Dodavatele pouze takový Předmět plnění, který je bez zjevných 

věcných a právních vad. Za věcné vady Předmětu plnění je mimo jiné považován stav, kdy 

Dodávka nebo její část neodpovídá minimálním požadavkům na technické vlastnosti a 

součásti Dodávky uvedené příloze č. 2 k této smlouvě.  

6.3. O řádném předání a převzetí Předmětu plnění sepíšou smluvní strany předávací protokol 

potvrzující, že Dodávka je bez zjevných věcných nebo právních vad a odpovídá specifikaci 

uvedené v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, byla dodána včetně návodu a včetně ostatní 

technické dokumentace k Dodávce v českém jazyce, slovenském jazyce nebo anglickém 

jazyce v elektronické podobě, případně také v listinné podobě a před jejím předáním byla 

provedena Komplexní instalace. Předmět plnění je Objednatelem převzat, poté, co 

Objednatel podepíše předávací protokol. 

6.4. Vlastnické právo k Dodávce přechází z Dodavatele na Objednatele v okamžiku převzetí 

Dodávky a uhrazením Ceny. Nebezpečí škody na Dodávce přechází z Dodavatele na 

Objednatele v okamžiku převzetí Předmětu plnění jako celku Objednatelem. 

7. Smluvní pokuty

7.1. Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% z 

celkové kupní ceny (bez DPH) za každý započatý den prodlení s dodáním Předmětu plnění 

či jen jeho části.   

7.2. Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% z 

celkové kupní ceny (bez DPH) za každý započatý den prodlení s odstraněním vady po 
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termínu k odstranění vady stanoveném touto smlouvou nebo způsobem v této smlouvě 

uvedeným. 

7.3. Ustanovení o smluvní pokutě se nikterak nedotýká práva smluvních stran požadovat 

náhradu vzniklé škody v plné výši. 
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8. Záruka, záruční servis a odpovědnost za vady

8.1. Dodavatel poskytuje na předmět Dodávky včetně všech součástí a příslušenství záruku v 

délce trvání 12 měsíců ode dne předání a převzetí Předmětu plnění jako celku. Záruka se 

prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamace do odstranění vady, na kterou 

se vztahuje záruka dle této smlouvy. 

8.2. Poskytnutá záruka znamená, že Dodávka bude mít po dobu trvání záruky dle této smlouvy 

vlastnosti odpovídající technické specifikaci, která je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy, 

a bude bez jakýchkoliv omezení způsobilá k užívání ke sjednanému účelu.  

8.3. Dodavatel se zavazuje přijímat písemná oznámení o vadách, na které se vztahuje záruka dle 

této smlouvy, přičemž za písemná oznámení o vadách bude považováno též oznámení na e-

mail Dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy. I oznámení o vadách odeslané 

Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas odeslané.  

8.4. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, činí maximální termín pro odstranění vady malého 

rozsahu, tedy vady, která neznemožňuje provozování Dodávky, za předpokladu, že není pro 

odstranění vady zapotřebí zajistit náhradní díl Dodávky, 10 pracovní dnů ode dne 

následujícího po dni oznámení vady. V případě, že bude k odstranění vady malého rozsahu 

nutné zajistit náhradní díl Dodávky, prodlužuje se lhůta na 30 pracovních dnů.   

8.5. V případě vady Dodávky, která činí Dodávku nezpůsobilou k řádnému a bezproblémovému 

provozu, pak lhůta pro odstranění takovéto vady činí 15 pracovních dnů nedohodnou-li se 

strany jinak ode dne následujícího po dni oznámení vady.  

8.6. Objednatel je také v rámci reklamace oprávněn požadovat – (i) odstranění vady opravou, 

je-li vada tímto způsobem odstranitelná a nepotrvá-li její odstranění déle než jeden měsíc 

nebo (ii) dodání nového zařízení v případě, že již po první analýze vady bude zjištěno, že 

vada je neodstranitelná. V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby již 

opakovaně, má Objednatel v případě dalšího, tedy minimálně druhého v pořadí, výskytu 

stejné vady právo na výměnu takové poruchové části Dodávky, i kdyby byla vada 

odstranitelná opravou. Vyskytnou-li se v záruční době na předmětu Dodávky tři anebo více 

vad, kdy celková doba pro jejich odstranění bude delší než dva měsíce, má Objednatel právo 

od této smlouvy odstoupit. 

8.7. Za odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka dle této smlouvy, se považuje stav, kdy je 

příslušná součást Dodávky bez reklamovaných vad předána Objednateli a způsobilá k 

užívání ke sjednanému účelu bez omezení. 

8.8. Dodavatel se zavazuje udělit Objednateli souhlas s případným postoupením práv a 

povinností z této smlouvy vztahujícím se k zárukám nabyvateli Dodávky v případě, že 
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Objednatel v průběhu trvání záruk dle této smlouvy převede vlastnické právo k Dodávce 

třetí osobě.  

9. Servisní služby a komplexní technologická podpora

9.1. Dodavatel se zavazuje v rámci sjednané Ceny poskytovat Objednateli technologickou 

podporu, včetně případné aktualizace příslušného softwaru k Dodávce a k ní příslušné 

technické podpory v rozsahu záruční doby uvedené v čl. 8.1. této smlouvy. 

9.2. Dodavatel se dále za účelem zajištění záručního a pozáručního servisu Dodávky zavazuje 

disponovat kvalifikovaným servisní pracovníkem komunikujícím v českém jazyce. Místo 

předání do servisu se sjednává výše uvedené pracoviště Objednatele.   

10. Pozáruční/mimozáruční servis a zajištění náhradních dílů

10.1. Dodavatel se zavazuje, že bude i po skončení záruční doby dle čl. 8.1. této smlouvy pro 

Objednatele zajišťovat pozáruční servis v podobě (i) preventivního servisu, zahrnujícího 

aktualizaci softwaru, seřízení a údržbu Dodávky, a dále v podobě (ii) opravy vyskytnuvší 

se vady na Dodávce, jestliže si jej Objednatel objedná. 

10.2. Po dobu trvání záruční doby dle čl. 8.1. této smlouvy se dále Dodavatel zavazuje poskytovat 

Objednateli rovněž mimozáruční servis v podobě (i) preventivního servisu, zahrnujícího 

seřízení a údržbu Dodávky, a v podobě (ii) opravy vyskytnuvší se vady na Dodávce, jestliže 

si jej Objednatel objedná.   

10.3. Cena jedné hodiny práce certifikovaného technika za pozáruční a mimozáruční servis dle 

čl. 10.1. a 10.2. této smlouvy, je sjednána na částku ve výši 1.800-Kč (slovy: tisíc osm set 

korun českých bez DPH). K ceně jedné hodiny práce bude připočteno a Objednatelem 

uhrazeno DPH ve výši 21% v částce 378,00- Kč. Celková cena jedné hodiny práce tak činí 

2.178,- Kč (slovy: dva tisíce sto sedmdesát osm korun českých) včetně DPH s tím, že 

náklady na dopravu, promeškaný čas a náklady na ubytování nepřesáhnou více než 25 % 

celkové ceny servisního zásahu. Pro účely limitace nákladů ve smyslu předchozí věty se do 

celkové ceny servisního zásahu nezapočítávají ceny náhradních dílů ani jakékoli jiné 

vedlejší náklady. 

10.4. Překročení nebo změna cen uvedených v tomto článku je možná pouze za předpokladu, (i) 

že v mezidobí dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude 

cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku 

zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty. 

10.5. Dodavatel se zavazuje zajistit pro Objednatele dodání náhradních dílů pro Dodávku ve lhůtě 

nejméně 10 let od podpisu předávacího protokolu k Předmětu plnění. 
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11. Odstoupení od smlouvy 

 

11.1. Dodavatel má právo odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc v případě, že Objednatel je 

v prodlení více než 15 dnů s úhradou Ceny Předmětu plnění. 

 

11.2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc v případě, že: 

 

(a) Dodavatel nedodá Předmět plnění ve stanovené lhůtě,  

 

(b) Dodávka nebude odpovídat požadované technické specifikaci Objednatele, a to i jen 

z části, 

 

(c) v případě, že se během prvních 30 dnů od podpisu předávacího protokolu vyskytnou na 

předmětu Dodávky vady, které nebudou v této době řádně odstraněny, 

 

(d) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud byl podán návrh na 

zahájení insolvenčního řízení nebo učiněny úkony k zahájení likvidačního řízení 

ohledně Dodavatele, neprokáže-li Dodavatel Objednateli, že je takový návrh nebo úkon 

svévolný a neodůvodněný. 

 

11.3. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo na uhrazení smluvní 

pokuty a škody. 

 

 

12. Rozhodné právo a volba soudu 

 

12.1. Celá tato smlouva se řídí a je vykládána v souladu s platným právem České republiky, 

zejména ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění 

pozdějších změn). 

 

12.2. Smluvní strany mají zájem vyřešit vzájemně každý spor nebo neshodu smírně, neprodleně 

a co nejefektivněji z hlediska nákladů za daných okolností. 

 

12.3. Smluvní strany se dohodly na volbě místní příslušnosti soudu v souladu s § 89a z.č. 99/1963 

Sb., občanského soudního řádu tak, že případné spory z této smlouvy budou rozhodovány 

Obvodním soudem pro Prahu 6 v případě, že bude v prvním stupni věcně příslušný okresní 

soud, a Městským soudem v Praze v případě, že v prvním stupni má věcnou příslušnost 

krajský soud. 
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13. Ostatní závazky Dodavatele

13.1. Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel bere na 

vědomí, že je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také své subdodavatele, které 

bude využívat k zajištění Předmětu plnění dle této smlouvy.  

13.2. Dodavatel je v rámci plnění povinnosti dle předchozího odstavce zejména povinen: 

(a) vytvořit podmínky pro provedení kontroly, umožnit kontrolující osobě výkon jejích

oprávnění stanovených příslušnou legislativou a poskytovat k tomu potřebnou

součinnost osobně se zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její

řádný průběh;

(b) navrhnout nejbližší možný termín pro provedení kontroly v případě, že si Dodavatel

vyžádá náhradní termín s tím, že Dodavatel je povinen navrhnout náhradní termín tak,

aby se kontrola uskutečnila nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne navrhovaného

kontrolující osobou;

(c) seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke

kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly dodržovat;

(d) předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak

finančních, které provedly jiné kontrolní orgány;

(e) podepsat zápis o provedení kontroly;

(f) umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a

místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním

písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro

dosažení cíle kontroly; tato povinnost se rovněž týká obydlí, které kontrolovaná osoba

užívá pro podnikatelskou činnost spojenou s plněním této smlouvy;

(g) předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout

informace k předmětu kontroly;

(h) v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její činnosti a technickému vybavení,

poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly;

(i) zajistit pro účely kontroly uchování originálů dokumentů souvisejících s realizací této

dodávky do 31. 12. 2033, pokud legislativa nestanovuje pro některé dokumenty dobu

delší.
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13.3. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 

placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a to vůči všem 

osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou 

činnosti prováděny Poskytovatel či jeho subdodavateli). Poskytovatel se také 

zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez 

ohledu na to, zda budou činnosti prováděny poskytovatelem či jeho poddodavateli), 

jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a 

mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Poskytovatel je dále povinen zajistit, že 

všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou 

činnosti prováděny Poskytovatel či jeho subdodavateli) budou proškoleny 

z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 

prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních 

prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. 

13.4. V případě, že Poskytovatel (či jeho subdodavatel) bude orgánem veřejné moci 

pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného 

obdobného protiprávního jednání dle předchozího odstavce, je Poskytovatel 

povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 

informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s 

Objednatelem. 

13.5. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, 

jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, 

využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel tak 

musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil 

životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho 

činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti 

nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy. 

13.6. V případě, že Poskytovatel (či jeho subdodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 

orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného 

závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Poskytovatel 

povinen: 

a) o této skutečnosti nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů písemně informovat

Objednatele,
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b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené

lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení

opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to

bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě.

13.7. Poskytovatel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 

založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či 

technologií v rámci tzv. Best Practices. 

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Níže je uveden odpovědný pracovník za stranu Objednatele oprávněný k podpisu 

předávacího protokolu: 

tel.: +

e-mail: 

nebo jím pověřený zástupce,

14.2. Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli z údajů uvedených v hlavičce této smlouvy, nebo 

ve věci osob uvedených v tomto článku, je smluvní strana, u které daná změna nastala, 

povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou 

doporučeného dopisu, nebo elektronicky e-mailem, jehož přečtení musí potvrdit druhá 

smluvní strana), a to bez zbytečného odkladu.  

14.3. Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého 

z nich nezpůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku vydání obecně 

závazného právního předpisu kterékoliv ustanovení této smlouvy dostalo do rozporu s 

právním řádem a tento rozpor by způsoboval neplatnost této smlouvy jako celku, bude tato 

smlouva posuzována jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a smluvní strany se v 

této věci budou řídit obecně závaznými právními předpisy. 

14.4. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a 

nahrazuje veškerá předešlá ujednání mezi smluvními stranami ústní i písemná. 

14.5. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, lze tuto smlouvu měnit nebo doplňovat pouze 

písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Adresy, 

jména pracovníků smluvních stran, telefonní čísla lze měnit i jednostranným písemným 

oznámením; smluvní strany se zavazují neprodleně oznamovat změny uvedených údajů 
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druhé smluvní straně a v případě porušení této povinnosti se zavazují uhradit veškeré škody 

a náklady, které druhé smluvní straně z porušení této povinnosti vznikly. 

14.6. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeném zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel bere na vědomí, že 

uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen 

elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a 

rovněž metadata smlouvy. 

14.7. Zakázka je zadávána v rámci projektu „Centrum experimentální biologie rostlin“ pod 

označením CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738 spolufinancovaného ze zdrojů Evropských 

strukturálních a investičních fondů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

14.8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 

každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich. 

14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem svého podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejněním v registru smluv dle čl. 14.6. této smlouvy. 

14.10. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato 

smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v 

tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené 

podpisy.  

Přílohy: 

- č. 1: Technická specifikace dodávky, počtu dodaných kusů u každé položky a celkové ceny v

Kč;

- č. 2: Minimální požadavky objednatele na technické vlastnosti a součásti Dodávky

V Praze dne …………… V Praze dne   

____________________________ 

RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel 

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.,  prokurista 

 prokurista 

30.11.2021



Analytické váhy s odečitatelností 0,1 mg (přesnost 0,0001g) Analytická váha ML204T, 

Mettler Toledo pro ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i.

Výrobce: Mettler Toledo, s.r.o.

Typ zařízení: Analytická váha ML204T

Ćíslo / No. Technické požadavky zadavatele Požadovaná hodnota Nabízená hodnota

Obecné parametry

O1 Maximální váživost 220 g ANO; SPLŇUJE  220g

Odečitatelnost dle váživosti 0,1 mg ANO; SPLŇUJE  0,0,1 mg

Opakovatelnost (závaží) 0,1 mg (100 g) ANO; SPLŇUJE 0,1 mg (100 g)

Opakovatelnost (typická) 0,08 mg ANO; SPLŇUJE 0,08 mg

Minimální navážka (USP, 0,10%, typická) 0,16 g ANO; SPLŇUJE  0,16 g

Linearita ± 0,2 mg ANO; SPLŇUJE 0,2 mg

Minimální rozměry vážící misky Ø 90 mm ANO; SPLŇUJE  Ø 90 mm

Výkonná vážicí cela SPLŇUJE ANO; SPLŇUJE  snímač hmotnosti  MonoBloc 

Barevný dotykový displej min 4,5" ANO; SPLŇUJE: 4,5" barevný dotykový TFT displej, ovladatelný v rukavicích

 Napájení: AC napájení a provoz na baterie SPLŇUJE ANO; SPLŇUJE (provozní doba baterií až 150h)

Integrovaná ochrana proti přetížení SPLŇUJE ANO; SPLŇUJE

Doba ustálení 2 s ANO; SPLŇUJE  2 s

Automatické interní justování SPLŇUJE ANO; SPLŇUJE (Technologie FACT – automatické justování)

Signalizacé min hmotnosti SPLŇUJE ANO; SPLŇUJE (Technologie MinWeight, průvodce vážením)

Rozhraní: LAN; RS232; Zařízení USB; Hostitel USB; Volitelně WLAN/Bluetooth SPLŇUJE ANO; SPLŇUJE

Senzory ke střežení vodorovného stavu s varovným hlášením SPLŇUJE ANO; SPLŇUJE (Technologie LevelControl)

Trojstranně otevíratelný skleněný ochranný kryt proti nežádoucímu proudění vzduchu. SPLŇUJE ANO; SPLŇUJE 

Servis

Garance na zařízení min. 12 měsíců SPLŇUJE ANO; SPLŇUJE

Ostatní technické požadavky na přístroj a software

Doprava, nastěhování a instalace na místo určení SPLŇUJE ANO; SPLŇUJE

Uživatelský manuál (v českém jazyce) SPLŇUJE ANO; SPLŇUJE

Platební podmínky a platnost nabídky

S1 Platební podmínky 14 dnů

S2  Platnost nabídky 30 dnů



ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i. 

Eva Kobzová 

Rozvojová 263 

16500 Praha 6-Lysolaje 

Datum 12. 8. 2021 

Telefon +420 225 106 426 

E-mail kobzova@ueb.cas.cz

Cenová nabídka č. 2000–2210025625 

Vážená paní Kobzová, 

zasílám Vám požadovanou nabídku spolu s informacemi o termínech dodání, platebních podmínkách 
a záruční době. 

V případě jakýchkoliv dotazů či dalších požadavků mě prosím kontaktujte. 

S pozdravem 

Anna Parandyk  
Obchodní zástupce 
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010 30243397 ML204T/00  Analytická váha 1 95 800 20% 76 640 

Analytická váha řady Advanced: váživost 220 g, odečitatelnost 0,1 mg, 4,5" dotykový 
displej, vysoce výkonná vážicí cela, FACT, 10 aplikací, pokročilá konektivita a správa 
dat, LevelControl, provoz na baterie 

Maximální váživost: 220 g Odečitatelnost: 0,1 mg 
Opakovatelnost (závaží): 0,1 mg (100 g) Minimální navážka USP ((0,10%) typická): 0,16 g 
Justování: Interní / FACT Průměr vážicí misky: 90 mm 

Maximální funkčnost v kompaktním kabátě 

Intuitivní obsluha 

Barevný, dotykový TFT displej s úhlopříčkou 4,5" 
umožňuje využití intuitivního uživatelského rozhraní s 
čitelnými ikonami. Snadno se ovládá i v látkových nebo 
gumových rukavicích. 

Spolehlivé výsledky 

Osvědčený snímač hmotnosti MonoBloc poskytuje 
konzistentní a spolehlivé výsledky. Integrovaná ochrana 
proti přetížení zajistí odpovídající výkon po celou dobu 
životnosti zařízení. 

Kompaktní a pohodlné 

Díky kompaktnímu provedení váhy využijete prostor na 
svém pracovišti naplno a výkonné funkce vám usnadní 
plnění každodenních úkolů. 

Pro více informací: www.mt.com/mlt-analytical 

011 BLOC20016 StarterPac Installation (Scales) + 
Calibration 

1 7 710 7 710 

Ref.010 ML204T/00  Analytická váha 

Dodávka: Na místě Dokumentace: StarterPac 
Test: Funkční, provozní a výkonnostní 
zkoušky 

Servis: StarterPac 

Hodnota: Výkon 

Rychlé a snadné nastavení 

Zajištění spolehlivé výkonnosti 

Profesionální, efektivní spuštění a nastavení umožňuje 
přímé nasazení, okamžité použití a zvýšení produktivity. 

Tato služba zahrnuje: 

 Zprovoznění, ustavení a nastavení standardní
konfigurace zařízení.

 Základní školení obsluhy a bezpečnostní
instruktáž.

 Akreditovaná kalibrace zařízení včetně vystavení
kalibračního listu.

Mohou platit speciální obchodní podmínky. Ověření zařízení je dostupné samostatně.

Pro více informací: www.mt.com/Service 

995 TLAB Poštovné, balné a pojištění 1 1 300 1 300 

https://www.mt.com/content/global/en/home/products/Laboratory_Weighing_Solutions/Analytical/Advanced/ML-T_Analytical_Balances/ML204T
http://www.mt.com/Service
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Cena celkem, bez volitelných položek 

Cena před slevou (Kč) 104 810 

Celkem sleva položek (Kč) 19 160 

Hodnota nabídky (Kč) 85 650 

DPH (Kč) 17 986,50 

Částka včetně DPH (Kč) 103 636,50 

Obchodní podmínky 

Dodací lhůta 4-6 týdnů 
Záruka 12 měsíců 

Platební podmínky Splatnost faktury 14 dní od data vystavení 

Platnost nabídky do 11. 9. 2021

U dodávek, které nezahrnují instalační služby, bude faktura vystavena v okamžiku dodání zboží objednateli. U 
dodávek, které zahrnují instalační služby, bude faktura za dodané zboží a služby vystavena po dokončení 
instalace. V případě zpoždění instalace z důvodů, za které neodpovídá prodávající, bude faktura za dodané 
zboží vystavena do 14 dnů od data dodání zboží objednateli. Instalační služby budou fakturovány samostatně 
po jejich dokončení. 

Tato nabídka se řídí našimi Všeobecnými obchodními a servisními podmínkami, které jsou Vám k dispozici na 
www.mt.com/terms.  

http://www.mt.com/terms
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