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KUPNÍ SMLOUVA  

(podle § 2079 a násl. občanského zákoníku) 

(dále jen „Smlouva“) 

I. 

Smluvní strany 

Kupující:   Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 

    Moskevská 15, Ústí nad Labem 

    IČ 71009183 

    bankovní spojení: xxxxxxx/xxxx 

    telefon: xxxxxxx 

 

zastoupená:   MUDr. Josefem Trmalem, Ph.D., ředitelem 

Prodávající:       DALIX, s.r.o. 

                               Jamská 2439/59,  591 01  Žďár nad Sázavou 

                                  za kterou je oprávněn jednat:    Ing. Libor Havránek, jednatel 

                                  Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Radek Smutka 

                                  Tel.: xxxxxxxxx                          

                                  e-mail: info@dalix.cz 

                                  Bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: xxxxxxxxx / xxxx 

                                  IČ: 60728485        DIČ: CZ60728485 

datová schránka:       a4bxu34 

 

II. 

Předmět plnění 

Dodávka chladících boxů a dataloggerů včetně kalibrace s propojením na počítač pro 6 územních pracovišť 

kupujícího dle nabídkového listu, který je předmětem plnění dle přílohy č. 1 ke smlouvě, která je nedílnou součástí 

této Smlouvy. 

III. 

Kupní cena 

Kupní cena činí v celkové výši  129 954,- Kč (slovy: Stodvacetdevěttisícdevětsetpadesátčtyři korun českých) 

včetně DPH (dále jen „cena“),  která byla stanovena dle nabídky uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.  

IV. 

Doba plnění 

Prodávající je povinen dodat smluvený předmět plnění nejpozději do 15. 05. 2017. 

V. 

Všeobecné dodací podmínky 

5.1 Dodání předmětu plnění: 

Předmět plnění bude dodán jeho převzetím kupujícím v jeho sídle v ulici Moskevská 15, Ústí nad Labem dle 

přílohy č. 1. 

5.2 Přechod vlastnictví k předmětu plnění:  

Kupující nabývá vlastnictví k předmětu plnění jeho převzetím od prodávajícího; převzetí bude prokázáno 

datovaným podpisem na kterémkoliv průvodním dokladu. 
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5.3 Zaplacení ceny: 

Cena za dodávku bude uhrazena po jejím převzetí na základě faktury předložené prodávajícím kupujícímu 

převodem na jeho bankovní účet.  Faktura je splatná nejpozději do 14 dnů od jejího doručení. Pokud faktura 

nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo obsahuje-li nesprávné údaje, má kupující právo fakturu do data 

její splatnosti vrátit a prodávající povinnost vystavit neprodleně novou fakturu se všemi náležitostmi a se 

správnými údaji. Lhůty se pak počítají od data vystavení nové faktury. 
 

VI. 

Záruka 

6.1 Na dodaný předmět plnění poskytuje prodávající záruku za jakost předmětu plnění v délce 24 měsíců.  

6.2 Pakliže kupující v průběhu záruční doby objeví na dodaném předmětu plnění závady způsobující jeho 

nefunkčnost a reklamaci písemně zašle prodávajícímu, zavazuje se prodávající do 15-ti dnů ode dne doručeni 

oznámení je na vlastní náklady odstranit. 

 

VII. 

Další ujednání 

 

7.1 V případě, že prodávající nesplní termín dodání dle ustanovení čl. IV. této Smlouvy je kupující oprávněn                       

v plném rozsahu odstoupit od této Smlouvy. Pokud již bylo částečně plněno, je prodávající povinen si předmět 

plnění vyzvednout a převzít v sídle kupujícího na své náklady do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. 

7.2 Vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí platným právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

7.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění na 

portálu veřejné správy „Registr smluv“ ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) . 

7.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

7.5 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána 

vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

V Ústí nad Labem dne 06. 04. 2017                      Ve  Žďáru nad Sázavou.  Dne 28. 03. 2017 

 

    MUDr. Josef Trmal, Ph.D.                                                              Ing. Libor Havránek                                                     

                 kupující                                                                                          prodávající 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


