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Rámcová kupní smlouva 

 

 

č. kupujícího: 23/C/22 
 

č. prodávajícího: 200622ZV 
 

 

 

Čl. I. 
Smluvní strany 

 

Kupující:      
 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl, Pr, vložka 33 

sídlo:      Pod Vinicemi 9, Plzeň 301 00 

jedná:  Ing. Jiří TRÁVNÍČEK, ředitel příspěvkové organizace  

IČ:  00377015 

DIČ:  CZ 00377015 

bankovní spojení:  ………………… 

č. účtu:  ………………… 
 

(dále jen „kupující/objednatel//ZOO a BZ “) 
 

 

a 
 

 

Prodávající:  
 

LABtechnik, s.r.o. 

zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26340 

sídlo:   Studentská 812/6, 625 00 Brno - Bohunice 

jedná :                    Zbyšek VICHTA, jednatel společnosti 

IČ:   25330586 

DIČ:  CZ25330586 

bankovní spojení:  ……………………. 

č. účtu: …………………….  
 

(dále jen „ prodávající“ / „ dodavatel“ ) 
 

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník v platném znění tuto rámcovou kupní smlouvu, jejímž účelem je úprava práv 

a povinností smluvních stran při zajištění celoročních dodávek slidů do biochemického analyzátoru dle 

aktuálních potřeb kupujícího včetně souvisejících služeb. 

 

 

Čl. II. 

Preambule, Předmět plnění rámcové kupní smlouvy 
 

1. Smluvní strany uzavírají tuto rámcovou kupní smlouvu (dále též i „smlouvu“), jejíž předpokládaná 

hodnota za 48 měsíců nepřesáhne částku 500 tis. Kč bez DPH.   
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2. Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovil kupující (zadavatel)  v souladu se zákonem o 

veřejných zakázkách, kdy s prodávajícím byla v období 1/18 – 1/22 uzavřena rámcová dohoda na 

základě ukončeného zadávacího řízení veřejné zakázky, přičemž celková cena plnění za uvedené 

období 48 měsíců nepřesáhla 500 tis. Kč bez DPH. 

 

3. Kupující si tímto vyhrazuje právo nevyužít celý předpokládaný předmět plnění (nevyužít za 48 měsíců 

celou částku 500 tis. Kč bez DPH). Současně si vyhrazuje právo, tuto hodnotu nepřekročit a platnost 

smlouvy ukončit bez nutnosti písemné výpovědi před dohodnutým termínem. 

 

4. Kupující neuzavírá s prodávajícím exkluzivní smlouvu. Kupující je oprávněn objednávat u 

jednotlivých níže uvedených druhů zboží větší i menší množství dle svých aktuální potřeb, případně 

neobjednat z níže uvedených druhů zboží žádné. Stejně tak je oprávněn objednat i další druhy zboží 

zde neuvedené dle svých aktuálních potřeb, případně nahradit zboží, které se v průběhu platnosti této 

smlouvy stane nedostupných (přestane se vyrábět) jiným zbožím majícím stejné parametry. 

 

5. Předmětem plnění této smlouvy jsou : 
 

3.1.   Dodávky slidů do biochemického analyzátoru Fujifilm Drichem 4000i v těchto modifikacích: 

 

3.1.1.   Slide GPT/ALT balení 24 ks, 

3.1.2.   Slide IP balení 24 ks, 

3.1.3.   Slide CPK balení 24 ks, 

3.1.4.   Slide LDH balení 24 ks, 

3.1.5.   Slide ALB balení 24 ks, 

3.1.6.   Slide CREA balení 24 ks, 

3.1.7.   Slide GLU balení 24 ks, 

3.1.8.   Slide GOT/AST balení 24 ks, 

3.1.9.   Slide GGT balení 24 ks, 

3.1.10. Slide UA balení 24 ks, 

3.1.11. Slide CA balení 24 ks, 

3.1.12. Slide BUN balení 24 ks, 

3.1.13. Slide MG balení 24 ks, 

3.1.14. Slide TBIL balení 24 ks, 

3.1.15. Slide TCHO balení 24 ks, 

3.1.16. Slide LIPASE SPECIFIC balení 24 ks, 

3.1.17. Slide ALP balení 24 ks, 

3.1.18. Slide TP balení 24 ks, 

3.1.19. Další zboží - spotřební materiál, nutný pro provedení příslušných vyšetření 

v biochemickém analyzátoru, např. AUTO TIPS, Fuji Mixing Cups S, Fuji Drichem 

Diluent,V-AMY-P, FDC PLUS, FDC COMPHE, Collection Tubes a další. 

3.1.20. Další zboží - spotřební materiál ze sortimentu prodávajícího. 

 

3.2. Služby ročního pravidelného servisu, služby oprav analyzátoru a dodávky software a hardware 

v tomto členění vč. nákladů na dopravu: 

 

3.2.1. Pravidelný roční servis, 

3.2.2. Opravy dle potřeby, 

3.2.3. Dodávky aktualizovaného či nového software, rozšíření či výměnu hardware a to 

výhradně na základě předchozího požadavku a odsouhlasení cen oprávněným 

pracovníkem kupujícího. 

 

4.  Touto smlouvou se za níže uvedených podmínek prodávající zavazuje: 
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a) dodat určené zboží kupujícímu v dohodnuté době na dohodnuté místo a převést na kupujícího 

vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit za ně 

kupní ceny sjednané touto smlouvou, 

 

b) poskytnout kupujícímu služby ročního pravidelného servisu a služby oprav biochemického 

analyzátoru. Kupující se zavazuje řádně poskytnuté služby převzít a zaplatit za ně ceny 

sjednané touto smlouvou, 

 

c) poskytnout kupujícímu dodávky aktualizovaného či nového software, rozšíření či výměnu 

hardware. Kupující se zavazuje řádně předané dodávky převzít a zaplatit za ně ceny sjednané 

v souladu s touto smlouvou.  
 

 

Čl. III. 
Kupní ceny zboží, ceny služeb a dodávek způsob placení, fakturace 

 

1. Kupní ceny zboží včetně dopravy a složení v místě sídla kupujícího, ceny služeb a ceny nákladů 

za dopravu  jsou stanoveny na základě dohody smluvních stran ve výši:  
 

1.1. Ceny zboží: 
 

1.1.1. Slide GPT/ALT balení 24 ks……………………………….…Kč bez DPH/bal. 

1.1.2. Slide IP balení 24 ks……………………..…………………… Kč bez DPH/bal. 

1.1.3. Slide CPK balení 24 ks …………………………………….… Kč bez DPH/bal. 

1.1.4. Slide LDH balení 24 ks…………………...………………….  Kč bez DPH/bal. 

1.1.5. Slide ALB balení 24 ks……………………….……………...  Kč bez DPH/bal. 

1.1.6. Slide CREA balení 24 ks………………………..………….… Kč bez DPH/bal. 

1.1.7. Slide GLU balení 24 ks. ………………………………..….… Kč bez DPH/bal. 

1.1.8. Slide GOT/AST balení 24 ks………………………...…….… Kč bez DPH/bal. 

1.1.9. Slide GGT balení 24 ks………………..…………..……...….  Kč bez DPH/bal. 

1.1.10. Slide UA balení 24 ks ……………………………………….. Kč bez DPH/bal. 

1.1.11. Slide CA balení 24 ks……………………..……………….… Kč bez DPH/bal. 

1.1.12. Slide BUN balení 24 ks……………………..……………..… Kč bez DPH/bal. 

1.1.13. Slide MG balení 24 ks……………………….………………. Kč bez DPH/bal. 

1.1.14. Slide TBIL balení 24 ks………………………..…………..… Kč bez DPH/bal. 

1.1.15. Slide TCHO balení 24 ks……………………….……………. Kč bez DPH/bal. 

1.1.16. Slide LIPASE SPECIFIC balení 24 ks……………………..    Kč bez DPH/bal. 

1.1.17. Slide ALP balení 24 ks……………………………………..… Kč bez DPH/bal. 

1.1.18. Slide TP balení 24 ks……………………………………….…Kč bez DPH/bal. 

 

1.2. Ceny služeb a dopravného: 

 

1.2.1. Cena za pravidelný roční servis………………………….3.200,- Kč bez DPH/1 servis 

1.2.2. Cena za opravy…..…………….1.350,- Kč bez DPH/1 hod. práce servisního technika 

1.2.3. Cena za 1 ujetý km z místa sídla prodávajícího  

do místa sídla kupujícího a zpět ………………………………15,- Kč bez DPH/1 km 
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2. Ceny služeb a dopravného uvedené v bodech 1.2.2 a 1.2.3. tohoto čl. III. budou použity i při 

úhradě za práci a dopravu servisního technika při službách a souvisejících dodávkách, tj. 

aktualizaci či dodání nového software, rozšíření či opravy hardware pro biochemický analyzátor. 

Ceny za dodávky budou stanoveny na základě předchozího odsouhlasení cen oprávněným 

pracovníkem kupujícího. 
 

3. Ceny za zboží zde neuvedené (viz. čl. II. bod 3. -  3.1. -  3.1.19. a 3.1.20.)  budou stanoveny na 

základě předchozí cenové nabídky prodávajícího a následného odsouhlasení cen oprávněným 

pracovníkem kupujícího. 
 

4. Dodatečné dodávky nebo služby: 
       Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění této smlouvy budou prodávajícím 

dodány/poskytnuty i další, ve smlouvě neuvedené typy slidů, jejichž potřeba nastane v průběhu 

trvání platnosti této smlouvy, nespecifikovatelný spotřební materiál nutný pro provedení 

příslušných vyšetření v biochemickém analyzátoru, či další, neuvedené služby. 
 

5. V případě nárůstu inflace v kterémkoliv roce po uzavření smlouvy (pro vyloučení pochybností 

platí, že k meziročnímu nárůstu inflace za rok, ve kterém byla uzavřena smlouva, se nepřihlíží) se 

smluvní strany dohodly na možnosti změn úrovně jednotlivých cen dodávek a služeb v Kč bez 

DPH o hodnotu v % roční míry inflace celkem, která je pro uplynulý rok zveřejněna Českým 

statistickým úřadem, 

 

6. Poskytnutí služeb a dodávky zboží budou fakturovány dodavatelem měsíčně. Termín splatnosti je 

21 dnů od data vystavení daňového dokladu – faktury. 
 

7. Dodavatel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 

98 písm. d)  zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude 

obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a 

kupující  vyzve prodávajícího k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si kupující vyhrazuje právo 

neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 
 

8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany kupujícího  na základě této 

smlouvy bude o prodávajícím správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 

umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že  je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty),  má kupující právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 

prodávajícímu  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany 

si sjednávají, že takto prodávajícímu nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám kupující 

v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

 

 

Čl. IV. 
Dodací podmínky 

 

1. Dodávky zboží budou uskutečňovány vždy v době od 7.00 hod. do 18.00 hod. v pracovních 

dnech a to ve lhůtě do 5-ti pracovních dnů ode dne odeslání objednávky kupujícího na 

kontaktní emailovou adresu prodávajícího: ………………..  
 

2. Pravidelný roční servis bude uskutečňován prodávajícím nejpozději k termínu končícího 

předchozího servisu. Za dodržení předepsaných intervalů nese plnou zodpovědnost prodávající, 

potřebu vykonání servisu bude vždy avizovat minimálně s týdenním předstihem na kontaktní 

email kupujícího: ……………..; ……………… 

 

3. Požadavky na opravu biochemického analyzátoru v případě závady zadává kupující dle svých 

aktuálních potřeb odesláním svého požadavku na výše uvedenou kontaktní emailovou adresu 

prodávajícího; pokud bude schopen popsat druh závady, uvede toto ve svém požadavku.  
 

4. Prodávající se zavazuje dostavit se do sídla kupujícího k odstranění závady nejpozději ve lhůtě 

do 3 pracovních dnů ode dne odeslání požadavku kupujícím na jeho kontaktní emailovou adresu 

mailto:……………..
mailto:jan.pokorny@email.cz
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a to v době od 7.00 hod. do 12.00 hod. (oprava přístroje v pracovní době, případně možnost 

naložení a odvozu přístroje do servisního střediska).   
 

5. Místem dodání zboží je budova ředitelství ZOO a BZ, Pod Vinicemi 9, 301 00 Plzeň (budova 

Lochotínského amfiteátru, recepce). Prodávající se zavazuje zajistit dopravu a složení 

objednaného zboží. 
 

6. Odběr zboží bude doložen dodacím listem, případně daňovým dokladem prodávajícího, na kterém 

bude uveden druh a množství dodaného zboží, doklad o zdravotní nezávadnosti, IČ, název 

společnosti (jméno a příjmení u fyzických osob) obou smluvních stran, podpis osoby ověřené 

kupujícím a datum.   
 

7. Povinnost prodávajícího „dodat“ je splněna převzetím smluveného zboží kupujícím na 

dohodnutém místě. Převzetí zboží potvrdí kupující podpisem na dodacím listě. Okamžikem 

převzetí zboží přechází na kupujícího odpovědnost za zboží (tzn. správné naložení s produkty, 

správná manipulace a skladování podle předepsaných podmínek).  
 

 

 

Čl. V. 
Reklamace, smluvní pokuty 

 

1.  Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat. Pokud dodané zboží trpí zjevnými vadami, je 

kupující povinen uplatnit nároky z vad zboží při převzetí, tj. ihned po zjištění vady.  
 

2.  Za zjevné vady se považuje zejména dodání jiného zboží, než bylo objednáno nebo dodání jiného 

množství zboží než bylo objednáno.  
 

3.  Nároky ze skrytých vad je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně, nejpozději však do 

2 dnů od převzetí zboží. Za skryté vady se považuje zejména snížená či nevyhovující kvalita 

dodaného zboží. 
 

4.  Reklamované zboží uloží kupující odděleně až do doby úplného vyřízení reklamace, nedohodne-li 

se s prodávajícím jinak. Reklamované zboží je kupující povinen vrátit v co nejkratším možném 

termínu prodávajícímu.  
 

5.  Reklamace bude řešena dodáním nového zboží v reklamovaném objemu, nebo nevyfakturováním 

za vadné zboží. 
 

6.  Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny kupujícím v důsledku nesprávného 

skladování a manipulací se zbožím.  
 

7.  Smluvní pokuta: prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu v případě prodlení 

s dovozem zboží, provedením opravy, či překročením lhůty ročního servisu (viz. čl. IV. body 

1.,2.,4.)  ve výši 100,- Kč za každý jednotlivý případ a den. 
 

 

 

Čl. VI. 
Povinnosti kupujícího 

 

Povinnosti kupujícího: 
 

❖ zkontrolovat kvalitu a množství dodaného zboží dle dodacího listu,  
❖ potvrdit dodací list,  
❖ bez prodlení převzít dodané zboží, 
❖ zaplatit v termínu uvedeném na faktuře dohodnutou kupní cenu, 
❖ v případě jakékoli změny identifikačních a jiných podstatných údajů ihned informovat 

prodávajícího o této změně. 
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Čl. VII. 
Doba trvání a zánik rámcové dohody 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností na období 48 měsíců ode podpisu této 

smlouvy smluvními stranami.  
 

2. Platnost této smlouvy může být automaticky ukončena i před uplynutím 48 měsíců v případě 

dosažení obratu ve výši stanovené předpokládané hodnoty veřejné zakázky (plnění smlouvy 

nepřekročí částku 500 tis. Kč bez DPH) bez nutnosti písemné výpovědi či dohody smluvních 

stran. 
 

3. Platnost smlouvy může být dále ukončena před  uplynutím 48 měsíců  dohodou smluvních stran o 

ukončení platnosti smlouvy či písemnou výpovědí i bez udání důvodu podanou kteroukoliv ze 

smluvních stran písemně doručenou druhé straně. Výpovědní lhůta činí 3 kalendářní měsíce a 

počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po podepsání dohody o ukončení platnosti 

smlouvy či doručení výpovědi.  
 

 

Čl. VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich 

svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

2. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech v rozsahu sedmi stran jednostranně tištěných a 

oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
 

4. Prodávající uděluje tímto kupujícímu plný a neomezený souhlas k tomu, aby kupující, jím 

pověřená osoba nebo orgány statutárního města Plzně uchovávaly, evidovaly a používaly osobní 

údaje prodávajícího, a to především za evidenčními, informačními a obdobnými účely. Současně 

si je prodávající vědom, že tyto osobní údaje mohou být součástí usnesení orgánů města Plzně či 

orgánů jeho městských obvodů, které jsou podle zákona o obcích veřejně přístupná, a s tímto 

výslovně souhlasí. Prodávající se zavazuje, že prokazatelným způsobem sdělí všechny změny 

těchto osobních údajů.    
 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

6. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této 

smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 
 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu k 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada 

města Plzně, příspěvková organizace a prodávající souhlasí s jejím plným uveřejněním. Současně 

smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění této smlouvy  v registru smluv podléhá ochraně 

osobních údajů a obchodnímu tajemství prodávajícího, a proto nebudou příslušné údaje, které 

prodávající považuje za své obchodní tajemství a které kupujícímu identifikoval a zřetelně 

označil před podpisem smlouvy zveřejněny.  

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, že byla 

uzavřena po předchozím vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
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a srozumitelně, nikoli v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní 

strany podepisují.  

9. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 
 

10. Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této 

smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, 

smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených 

v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry případně realizují 

formou uzavření dodatku k této smlouvě. 

 

       Přílohy:  č. 1 - poučení o zpracování osobních údajů. 

 

 

 

 

      V Plzni dne: 27.6.2022                                                       V Brně dne: 21.6.2022 
                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

                       Kupující:                                                                              Prodávající:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….             …………………………………. 
               Ing. Jiří Trávníček          Zbyšek Vichta - jednatel 
        ředitel ZOO a BZ města Plzně,     LABtechnik, s.r.o. 
            příspěvkové organizace                                                                                                                  


