Kupní smlouva
(dále jen „smlouva“)
uzav ená dle § 2079 a následujících zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník,
(dále jen „ob anský zákoník“)
Eviden ní íslo kupujícího:
D918220008
Eviden ní íslo prodávajícího:
íslo akce kupujícího:
399220006

I. Smluvní strany
Kupující:
Název:
Adresa sídla:
Statutární orgán:
Osoba oprávn ná k podpisu:
Zástupci pro v ci technické:
I :
DI :
Bankovní spojení:
Zápis v obchodním rejst íku:

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské P edm stí, 500 03 Hradec Králové
Ing. Marián Šebesta, generální editel
Ing. Pavel ehák, technický editel
XXX
70890005
CZ70890005
XXX
Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

na stran jedné
(dále jen jako „kupující“)

Prodávající:
Název:
Adresa sídla:
Statutární orgán:
Zástupce pro v ci smluvní:
Zástupce pro v ci technické:
I :
DI :
Bankovní spojení:
Zápis v rejst íku:

HPST, s.r.o.
Na Jetelce 69/2, Vyso any, 190 00 Praha 9
RNDr. |Karel Vranovský, CSc., jednatel
XXX
XXX
25791079
CZ25791079
XXX
M stský soud v Praze oddíl C vložka 70568

na stran druhé
(dále jen jako „prodávající“)

II. P edm t koup
Podkladem pro uzav ení této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 10.06.2022 podaná dle zák.
. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek, (dále též „dodávka“) pro ve ejnou zakázku nazvanou
„Purge and trap koncentrátor s autosamplerem“.
Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu p edm t koup a umožnit mu nabýt k n mu
vlastnické právo pro eskou republiku s právem hospoda it pro kupujícího.
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P edm tem koup je:
Purge and trap koncentrátor s autosamplerem Lumin + autosampler AQUATek LVA od výrobce Teledyne
Tekmar.
Podrobný popis p edm tu koup v etn technické specifikace a vý tu p íslušenství spl ující minimální
technické parametry je uveden v p íloze . 1, která je nedílnou sou ástí kupní smlouvy. Prodávající dodá
nový výrobek odpovídající této specifikaci.
Kupující se zavazuje p edm t koup p evzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v lánku
V. této smlouvy.

III. Termín koup
Termín odevzdání p edm tu koup do místa pln ní v Hradci Králové je sjednán do 8 týdn po podpisu
smlouvy, nejpozd ji do 30.11.2022. Pro spln ní termínu dodání je podstatné datum na oboustrann
podepsaném dodacím listu.

IV. Zp sob odevzdání p edm tu koup a místo odevzdání
Prodávající se zavazuje dopravit p edm t koup na své náklady kupujícímu na níže uvedenou adresu:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Prodávající vyzve pov enou osobu kupujícího k p evzetí p edm tu koup e-mailem na adresu XXX s
kopií na XXX, nejpozd ji 7 pracovních dn p ed dnem odevzdání p edm tu koup .
P evzetí p edm tu koup nastane po provedené kontrole sjednaných technických specifikací p edm tu
koup dle p ílohy . 1 této kupní smlouvy.
Kupující má právo p edm t koup se zjevnými vadami nep evzít.
Po p edání p edm tu koup podepíší zástupci obou smluvních stran dodací list, který vyhotoví prodávající
a který bude podkladem pro vystavení faktury kupujícímu.
Za kupujícího je k p evzetí p edm tu koup ur en zástupce pro v ci technické, p ípadn jiný oprávn ný
zástupce uvedený v této kupní smlouv .

V. Kupní cena a platební podmínky
Celková kupní cena za p edm t koup se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše
p ípustná, pevná a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10.06.2022.
Celková kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH iní 985 000,- K ,
slovy: dev t set osmdesát p t tisíc korun eských bez DPH.
Da z p idané hodnoty bude uplatn na v souladu se zákonem . 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty,
ve zn ní pozd jších p edpis ve výši dle právní úpravy platné a ú inné v dob zdanitelného pln ní.
Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu na základ da ového dokladu, jehož sou ástí
je kupujícím potvrzený dodací list. Da ový doklad vystaví prodávající po odevzdání p edm tu koup .
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Da ový doklad je splatný do 30 dn ode dne jeho prokazatelného doru ení kupujícímu, a to
bezhotovostním bankovním p evodem na ú et prodávajícího. Za datum doru ení se považuje razítko
podatelny kupujícího nebo datum, kdy byl doklad v elektronické podob doru en na emailovou adresu
XXX. Veškeré platby bude kupující provád t bezhotovostním p evodem na ú et prodávajícího, který bude
uveden na da ovém dokladu a který je zárove zve ejn n v registru plátc DPH dle § 96 zákona o DPH.
Dodací list a da ový doklad vyhotoví prodávající. Dodací list a da ový doklad bude ozna en íslem akce
kupujícího a eviden ním íslem kupní smlouvy v souladu s údaji uvedenými v této smlouv . Na dodacím
listu bude uvedeno výrobní íslo p edm tu koup .
Da ový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH a ust. § 435 odst. 1 ob anského
zákoníku. Kupující je oprávn n vrátit vadný da ový doklad prodávajícímu, a to až do lh ty jeho
splatnosti. Oprávn ným vrácením faktury p estává b žet p vodní lh ta splatnosti.
Prodávající se zavazuje ujednat si s poddodavateli, kte í se na jeho stran podílejí na realizaci p edm tu
pln ní ve ejné zakázky, stejnou nebo kratší dobu splatnosti da ových doklad , jaká je sjednána v této
smlouv .
Dohodnutá cena je cenou bezvýhradn závaznou a nejvýše p ípustnou, která m že být p ekro ena pouze
v souvislosti se zm nou da ových i jiných zákonných p edpis p ímo souvisejících s p edm tem koup ,
z jiných d vod dohodnutou cenu p ekro it nelze. Zm na ceny musí být potvrzena uzav ením
oboustrann potvrzeného písemného dodatku.
Cena obsahuje ocen ní všech položek nutných k ádnému spln ní p edm tu koup v etn veškerých
náklad nutných na ádné spln ní ve ejné zakázky.
Jedná se zejména o:
dopravu do sjednaného místa p edání p edm tu koup ,
seznámení s obsluhou a údržbou p i p edání p edm tu koup ,
uvedení p edm tu koup do provozu a ov ení plné funk nosti.

VI. P evod vlastnictví
Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu p edm t koup se všemi doklady pot ebnými k p evzetí
a užívání p edm tu koup . Kupující nabývá vlastnické právo pro eskou republiku s právem hospoda it
pro kupujícího k odevzdanému p edm tu koup jeho p evzetím a potvrzením p evzetí na dodacím listu.

VII. Odpov dnost za vady, záruky, reklama ní ízení, práva z vadného pln ní
Prodávající prohlašuje, že prodávaný p edm t koup v etn veškeré výbavy je nový, pln funk ní a nemá
žádné právní ani jiné vady, které by bránily jeho ádnému využívání, ani vady bránící jeho provozu.
Záruka za jakost p edm tu koup iní 24 m síc ode dne odevzdání p edm tu koup . Do záru ní doby
se nezapo ítává doba, po kterou není možné p edm t koup používat v d sledku reklamované závady.
Záru ní doba po íná b žet od data potvrzení dodacího listu kupujícím.
Závady, které se vyskytnou v záru ní dob , bude kupující hlásit telefonicky
na telefonní íslo XXX
nebo na e-mailovou adresu XXX
Následn bude po ízen zápis z reklama ního ízení, který podepíší ob strany. Doba opravy v záru ní
dob se sjednává na dobu nejdéle 30 pracovních dn , pokud se nedohodnou jinak.
Z reklamace jsou vylou ené vady p edm tu koup , které vznikly po jeho p evzetí kupujícím, pokud
ke škod došlo vlivem kupujícího, t etí osoby nebo náhodnou událostí.
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P edm t koup má vady, nemá-li vlastnosti stanovené v §2095 ob anského zákoníku, nebo pokud dojde
ke snížení i ztrát použitelnosti p ístroje z d vodu nekvalitního provedení nebo vadami materiálu. Vadou
se pro ú ely této smlouvy dále rozumí zejména rozpor mezi dokumentací a skute ným stavem (nap .
rozpor s funk ností), p ípadn jakékoliv chování p ístroje nebo systému (SW, který je sou ástí p ístroje),
které neumož uje provozovat krátkodob i dlouhodob n kterou nadefinovanou úlohu p ístroje nebo
systému nebo zp sobuje nesprávné výsledky. Vadou se rozumí i nedostate ná citlivost systému nebo jeho
nižší výkon v rozporu s garantovanými parametry nebo parametry stanovenými touto smlouvou. Za vadu
se považuje i pln ní jiné v ci stejn jako vada v dokladech nutných pro užívání p edm tu koup .
Prodávající odpovídá za vady, které má p edm t koup v dob p edání a p evzetí, by se vada projeví až
pozd ji. Právo kupujícího z vadného pln ní založí i pozd ji vzniklá vada, kterou prodávající zp sobil
porušením své povinnosti.
Vady p edm tu koup je kupující povinen písemn oznámit prodávajícímu v souladu s p íslušnými
ustanoveními ob anského zákoníku.
Pokud jde o práva kupujícího z vadného pln ní, má kupující v i prodávajícímu tato práva a nároky:
a)právo žádat bezplatné odstran ní vady podle 2. odstavce této kapitoly této smlouvy.
b)Pokud není možné reklamovanou vadu odstranit z technického nebo ekonomického hlediska, považuje
se tato vada za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo žádat nové bezvadné pln ní, které musí
být dodáno nejpozd ji do 30 dn od prokazatelného uplatn ní reklamace, p i emž vadné pln ní si poté
p evezme prodávající.
c)Právo vrátit p edm t koup prodávajícímu v p ípad , že se jedná o podstatné porušení smlouvy, kterým
je opakující se vada, a požadovat vrácení finan ní ástky, kterou kupující prodávajícímu za p edm t koup
zaplatil. Tato ástka bude kupujícímu vrácena do 30 kalendá ních dn ode dne vrácení vadného p edm tu
koup , a to na základ dobropisu vystaveného prodávajícím. Opakující se vadou se rozumí konkrétní
stejná vada, která se projeví 3krát nebo vícekrát.
Právo volby mezi výše uvedenými možnostmi má kupující. V ostatním platí pro uplat ování a zp sob
odstra ování vad p íslušná ustanovení ob anského zákoníku. V p ípad vrácení vadného p edm tu koup
prodávajícímu podle písm. c) tohoto odstavce má kupující právo odstoupit od smlouvy.
Prodávající se zavazuje zajistit kupujícímu pozáru ní servis prost ednictvím odborn zp sobilých
technik po dobu minimáln 10 let po uplynutí záru ní doby za ceny obvyklé v ase a míst , p i emž
kupující není povinen tohoto servisu využít. Cena za pozáru ní servis není sou ástí kupní smlouvy.
Prodávající dále garantuje dostupnost náhradních díl a spot ebního materiálu po dobu 10 let od dodání
p ístroje.

VIII. Smluvní pokuty
V p ípad nespln ní termínu odevzdání p edm tu koup dle lánku III. této smlouvy se prodávající
zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny (bez DPH) neodevzdaného
p edm tu koup za každý zapo atý kalendá ní den prodlení. Smluvní pokuta se nezapo ítává na náhradu
škody vzniklé z porušení termínu pln ní dle této smlouvy.
Kupující se zavazuje pro p ípad prodlení s úhradou oprávn n ú tované ceny za pln ní zaplatit
prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% („p tsetinprocenta“) z dlužné ástky za každý den
prodlení.
V p ípad prodlení prodávajícího s ádným odstran ním každé jednotlivé reklamované vady v pr b hu
záru ní doby je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- K za každý
i zapo atý den prodlení.
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V p ípad prodlení prodávajícího s odevzdáním p edm tu koup dle lánku III. této smlouvy v délce
trvání 15 dn se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000 K . Smluvní
pokuta se nezapo ítává na náhradu škody vzniklé z porušení termínu pln ní dle této smlouvy.
Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dn od doru ení vyú tování smluvní pokuty.

IX. Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo bez zbyte ného odkladu odstoupit od této smlouvy v t chto p ípadech:
•

prodlení prodávajícího s odevzdáním p edm tu koup delším než 14 dn ,

•

technické parametry dodávaných p edm t koup neodpovídají požadavk m stanovených
v p íloze . 1, technickým normám nebo zadávací dokumentaci ve ejné zakázky,

•

porušením ustanovení v láncích II, III, IV.

Odstoupení od smlouvy je kupující povinen písemn oznámit prodávajícímu.

X. Ostatní ujednání
Prodávající je povinen p i realizaci smlouvy respektovat veškeré závazné právní p edpisy a platné eské
technické normy a platné bezpe nostní p edpisy, v etn zák. . 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných
zakázek.
Prodávající je povinen odevzdat spole n s p edm tem koup i všechny doklady stanovené právními
p edpisy R a další doklady vztahující se k jeho p evzetí a používání.
Prodávající se zavazuje minimalizovat negativní dopad své innosti na životní prost edí p i pln ní
p edm tu koup .
Je-li prodávající dodavatelem náhradního pln ní dle ust. § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zam stnanosti,
zavazuje se vložit údaje o poskytnutém pln ní do evidence vedené ministerstvem nejpozd ji do 30 dn
od zaplacení poskytnutého pln ní a oznámit kupujícímu písemn formou estného prohlášení nejpozd ji
do 20. ledna následujícího roku, že je:
1) dodavatelem náhradního pln ní dle ust. § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zam stnanosti,
2) celkový objem náhradního pln ní pro ú ely povinného podílu za kalendá ní rok zjišt ný dle ust.
§ 81 odst. 3 zákona o zam stnanosti,
3) po et osob se zdravotním postižením zam stnaných v jednotlivých kalendá ních tvrtletích
kalendá ního roku (pro ú ely omezení uvedeného v ust. § 18 odst. 2 vyhlášky . 518/2004 Sb.,
kterou se provádí zákon o zam stnanosti),
4) celkový objem dodaného náhradního pln ní kupujícímu za celý kalendá ní rok výpo tem
z celkového objemu plateb za zadané zakázky.
Veškerá jednání (v etn písemných dokument ) budou vedena v eském jazyce.

XI. Prevence protiprávních jednání
Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v pr b hu vyjednávání o této Smlouv vždy jednaly
a postupovaly estn a transparentn , a sou asn se zavazují, že takto budou jednat i p i pln ní této
Smlouvy a veškerých inností s ní souvisejících.
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Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a p ijmout taková opat ení, aby nedošlo ke vzniku
d vodného podez ení na spáchání trestného inu i k samotnému jeho spáchání (v etn formy
ú astenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpov dnou podle
zákona . 418/2011 Sb., o trestní odpov dnosti právnických osob a ízení proti nim nebo uplatn na trestní
odpov dnost fyzických osob (v etn zam stnanc ) podle trestního zákoníku, p ípadn aby nebylo
zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, v etn jejích zam stnanc podle platných
právních p edpis .
Prodávající prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorup ním programem Povodí Labe, státní podnik
a Etickým kodexem zam stnanc Povodí Labe, státní podnik (dále spole n jen „Program“;
viz www.pla.cz). Smluvní strany se p i pln ní této Smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání
dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umož uje.
Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodlen oznámit d vodné podez ení ohledn možného
napln ní skutkové podstaty jakéhokoli z trestných in , zejména trestného inu korup ní povahy, a to
bez ohledu a nad rámec p ípadné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání,
které je v rozporu se zásadami vyjád enými v tomto lánku.

XII. Ustanovení p echodná a záv re ná
Práva a povinnosti touto smlouvou výslovn neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními ob anského
zákoníku o smlouv kupní.
Zm ny a dopl ky k této smlouv lze provést na základ vzájemné dohody jen formou písemných dodatk ,
chronologicky íslovaných, které nabývají platnosti podpisem oprávn nými zástupci obou smluvních
stran.
Ú astníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uve ejnil
smlouvu prost ednictvím registru smluv podle zák. . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti
n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávn nými zástupci obou smluvních stran po dohod o celém
jejím obsahu a ú innosti dnem zve ejn ní v registru smluv.
Tato smlouva je vyhotovena v elektronické form ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaru enými
elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních
stran obdrží smlouvu v elektronické form s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
Ú astníci prohlašují, že tuto smlouvu uzav eli na základ své pravé a svobodné v le, že p i jejím uzavírání
nejednali v tísni i za nevýhodných podmínek, smlouvu si ádn p e etli a s jejím obsahem pln souhlasí,
což stvrzují svými vlastnoru ními podpisy.

P ílohy:
P íloha . 1 Podrobný popis p edm tu koup v etn technické specifikace a požadavk na servis
Za prodávajícího:

Za kupujícího:

elektronicky podepsáno

elektronicky podepsáno

XXX
obchodní editelka

Ing. Pavel ehák
technický editel
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P íloha . 1
Podrobný popis p edm tu koup v etn technické specifikace a požadavk na servis
Purge and trap koncentrátor s autosamplerem musí obsahovat minimáln následn uvedené sou ásti a položky,
resp. musí spl ovat minimáln následující technické parametry a požadavky na servis:
1)

Za ízení pro stanovení t kavých organických látek ve vodných vzorcích na principu purge and trap
Typ v nabídce:

koncentrátor Lumin + autosampler AQUATek LVA od výrobce Teledyne Tekmar
nabídka

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

1.18

1.19
1.20

2)

Purge and trap koncentrátor s autosamplerem pro zpracování vodných
vzork p ímo z odb rových vzorkovnic kompatibilní a propojitelný s
plynovým chromatografem GC/MS firmy Agilent Technologies 7820A a
ídícím po íta em s OS Win 10 Pro s možností p ipojení k ídícímu
po íta i p es USB
Automatický dávkova minimáln s 80 pozicemi pro vialky o objemu 40
ml
Dávkování pomocí smy ky s p esností dávkování vzork pomocí
autosampleru 1% RSD
Nejmén dv zat sn né nádoky pro standardy z materiálu chránícího
standard p ed vlivem UV zá ení s možností dávkování standardu až do
objemu 20 l po krocích 1, 2, 5, 10 a 20 µl a s kompletn odd lenou
cestou obou standard pro možnost využití dvou r zných standard v
jedné metod bez rizika k ížové kontaminace
Chlazený zásobník vialek až do teploty 4 °C (po dopln ní externí
cirkula ní chladící lázn )
Zakoncentrování na trapu s adsorp ním materiálem s provozní teplotou
sorp ního trapu minimáln do 250 C
Rychlé chlazení sorp ního trapu z 250 °C na 40 °C za 70 sekund a
mén
Sorp ní trap ve tvaru písmene U s dobrou p ístupností kv li možné
vým n
Proplachovací plyn dusík nebo helium
Automatizovaný hmotnostní regulátor pr toku pro nezávislé
programování pr toku proplachovacího plynu pro snadnou optimalizaci
výkonu
Zásobník pro proplachovací kapalinu o objemu minimáln 10 litr
Vyh ívaný zásobník pro proplachovací kapalinu o objemu minimáln
120 ml s teplotou až do 90 °C
Možnost nastavení násobného proplachování (minimáln až
trojnásobného) s celkovým použitým objemem proplachovací kapaliny
až do 75 ml.
Vyh ívání p epínacího ventilu a transfer line minimáln do 250 °C
Inertní povrchová úprava materiálu, který p ijde do kontaktu se vzorkem
Za ízení pro kontrolu p n ní s automatickým vypnutím proplachovacího
plynu s p idáním prost edk proti p n ní
Za ízení pro kontrolu vlhkosti proplachovacího plynu pro ochranu
chromatografické kolony a GC/MS p ístroje
Možnost automatického provád ní testu t snosti systému,
elektromechanické funk nosti ventil a topení v etn možnosti
nezávislého ovládání všech ventil a mechanism a manipulace se
vzorky pro jednoduchou diagnostiku a testování, p i emž všechny testy
musí být integrovány v ídícím SW pro snažší provád ní a vyhodnocení
Za ízení o maximálních rozm rech 70 x 55 cm (š x h), které lze umístit
na laboratorní st l
Možnost budoucího dopln ní za ízení o m ení pH
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ídící software
Typ v nabídce:

Lumin TekLink
nabídka

2.1

3
4

5

ídící software pro purge and trap koncentrátor, který bude
nainstalován na stávající ídící po íta plynového chromatografu
GC/MS firmy Agilent Technologies 7820A (OS Windows 10 Pro vs.
1511, OS Build 10586.0) a který nebude konfliktní se softwarem MSD
ChemStation, GC/MS Acquisition B.07.05.2479 nainstalovaným na
ídícím po íta i GC/MS

Za ízení musí být nové neobsahující použité nebo repasované díly.
Zaškolení uživatele na míst jako sou ást instalace v rozsahu
minimáln 1 den.
Záru ní opravy a servis provádí firma:
telefon: - mail:
Pozáru ní opravy a servis provádí firma:
I O:
telefon: - mail:
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HPST, s.r.o.
tel. XXX, XXX
HPST, s.r.o.
25791079
tel. XXX, XXX

