
 

Příloha č. 3 ZD — Závazný vzor kupní smlouvy

Kupní smlouva .— „Anal'ytický systém pro stanovení parametrů acidob

parametrů s kompletním sorti
   

% Institut klinické a experimentální medicíny,

2 příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví ČR

5 se sídlem: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

“2 IČO: 00023001 -

3 DIČ: cz 00023001

a: Zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem

Císlo účtu:

dále jen „Kupující“ na straně jedné

a

RADIOMETER s.r.o.

se sídlem: Křenova 2, 162 00 Praha 6

IČO: 28450817

DIČ: CZ28450817

bankovní spojení:W

zapsaná V obchodnim rej strl u ve enem u ests e o sou u V Praze v oddíle, spis. zn.:

142435

zastoupená: Ing. Zdeňkem Holečkem, jednatelem

dále jen „Prodávající“ na straně druhé

vzhledem k tomu, že

v

A) Kupující vyhlásil otevřené řízení podle ustanovení § 56 zákona c. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, týkající se nadlimitní veřejné zakázky na dodávky

snázvem „Analytický systém pro stanovení parametrů acidobazické rovnováhy

a dalších parametrů s kompletnim sortimentem podle specifikace“

B) na základě výsledků tohoto zadávacího řízení Kupující rozhodl o přidělení této nadlimitní

veřej ne' zakázky Prodávajícímu,

C) Prodávající je obchodní společnosti podnikající V činnostech, jež jsou předmětem plnění

dle této Smlouvy,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku V souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

kupní smlouvu

na dodávky reagencií a spotřebního materiálu

(dále jen ,,Smlouva”)

Článek 1.

Výkladová ustanovení

Při výkladu obsahu této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

1.1. Reagencie a spotřební materiál — diagnostické soupravy, příp. externí kalibrátory,

kontrolní a provozní reagencie a veškerý související spotřební materiál.
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Nabídka — nabídka Prodávajícího podaná V otevřeném řízení na plnění veřejné zakázky

s názvem „Kupní smlouva — „Analytický systém pro stanovení parametrů

acidobazické rovnováhy a dalších parametrů s kompletním sortimentem podle

specifikace“

Číselný kód veřejné zakázky —identif1kátor veřejné zakázky je ev. č. ve VVZ: Z2017-

007762.

Občanský zákoník — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Objednávka — objednávka spotřebního materiálu reagencií, učiněná postupem

uvedeným V čl. 5. této Smlouvy.

Ceník spotřebního materiálu (dále označováno také jako „Ceník“) - podrobný Ceník

sortimentu dodávaného spotřebního materiálu, obsahující podrobné cenové a evidenční

údaje o každém typu a kategorii dodávaného spotřebního materiálu, který Prodávající

předložil V Nabídce. Ceník tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, a to V tištěné i V elektronické

podobě (ve formátu xls, csv). Smluvní strany sjednávají, že V případě rozdílů mezi

tištěnou a elektronickou podobou Ceníku má přednost jeho listinné znění.

Veřejná zakázka - nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem „Kupní smlouva

— „Analytický systém pro stanovení parametrů acidobazické rovnováhy a dalších

parametrů s kompletním sortimentem podle specifikace“

Zákon o DPH — zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů.

Clánck 2.

Uvodní ustanovení

Kupující má zájem na tom, aby mu Prodávající po dobu trvání této Smlouvy dodával

reagencie a spotřební materiál, a to V rozsahu a za podminek sjednaných touto

Smlouvou.

Účelem této Smlouvy je sjednání podmínek koupě reagencií a spotřebního materiálu

Kupujícím od Prodávajícího, tj. obchodních, platebních a dalších podmínek, za kterých

bude Kupující objednávat reagencie a spotřební materiál u Prodávajícího a Prodávající

bude dodávat objednané reagencie a spotřební materiál Kupujícímu.

Prodávající bere na vědomí, že se na základě této Smlouvy nestává výhradním

dodavatelem reagencií a spotřebního materiálu pro Kupujícího.

Článek 3.

Základní ustanovení

Prodávající se touto Smlouvou zavazuje, že bude průběžně po celou dobu trvání

Smlouvy dodávat Kupujícímu V jím zvoleném místě dodání V souladu s ustanoveními

této Smlouvy reagencie a spotřební materiál a umožňovat Kupujícímu nabýt vlastnické

právo k těmto reagenciím a spotřebnímu materiálu, a to V souladu s podmínkami

sjednanými V této Smlouvě a jejích přílohách.

Kupující se touto Smlouvou zavazuje, že bude od Prodávajícího přebírat řádně a včas

dodané reagenoie a spotřební materiál a platit za ně Prodávajícímu kupní cenu, a to

V souladu s podmínkami sj ednanými V této Smlouvě a jejích přílohách.
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Článek 4.

Základní podmínky dodávek Spotřebního materiálu

Předmětem objednávek, resp. dodávek dle této Smlouvy mohou být výhradně reagencie

a spotřební materiál obsažený v Ceníku.

Reagencie a spotřební materiál bude Prodávajícím Kupujícímu dodáván:

prostřednictvím Ústavní lékárny na základě Objednávek prováděných Kupujícím

v souladu s čl. 5. této Smlouvy.

Smluvní strany sjednávají, že způsob dodání konkrétních reagencií a konkrétního

spotřebního materiálu se může V průběhu plnění této Smlouvy změnit (i opakovaně),

Prodávající uzavřením této Smlouvy deklaruje připravenost začít s dodávkami reagencií

a spotřebního materiálu Kupujícímu V souladu s dodacími podmínkami sjednanými

v této Smlouvě bezodkladně po uzavření této Smlouvy.

Smluvní strany sjednávají, že množství reagencií a spotřebního materiálu dodaného

Prodávajícím Kupujícímu na základě této Smlouvy je V Ceníku určeno pouze přibližně,

ato na základě předpokladu Kupujícího, který vychází z jeho zkušeností z předchozích

let. Smluvní strany sjednávají, že s ohledem na specifický charakter předmětu plnění

této Smlouvy, resp. podmínky a způsob jeho využití, bude Kupující odebírat

od Prodávajícího reagencie a spotřební materiál dle této Smlouvy vždy s ohledem na

své aktuální potřeby.

Prodávající bude povinen dodávat Kupujícímu reagencie a spotřební materiál vždy

spolu s veškerou předepsanou dokumentací, a na vyžádání s dokladem o shodě. Smluvní

strany sjednávají, že reagencie a spotřební materiál jsou předány tehdy, pokud jsou

řádně předány veškeré požadované a s nimi související doklady.

Součástí dodávky reagencií a spotřebního materiálu dle této Smlouvy je dodání

informačního materiálu včeském jazyce, a to vrozsahu odpovídajícím množství

dodaných reagencií aspotřebního materiálu.

Článek 5.

Dodací podmínky pro dodávky realizované prostřednictvím Ústavní lékárny

Reagencie a spotřební materiál budou dodávány na základě Objednávek Kupujícího

činěných v souladu s timto článkem Smlouvy.

Místem plnění/dodání reagencií či spotřebního materiálu je Ustavní lékárna.

Jednotlivé Objednávky budou realizovány výhradně formou e-mailových objednávek

zasílaných ve formátu *.pdf prostřednictvím Ústavní lékárny. Objednávka bude vždy

obsahovat specifikaci požadovaných reagencií a spotřebního materiálu a počty kusů.

Prodávající bude přijetí Objednávky potvrzovat vždy e-mailem. Smluvní strany

se zavazují sdělit si písemně své e-mailové kontakty pro účely Objednávek dle tohoto

článku Smlouvy nejpozději při uzavírání této Smlouvy. Jakákoliv změna takto

sděleného e-mailu je možná pouze na základě písemného oznámení druhé smluvní

straně.

Není-li Prodávající schopen potvrdit dodávku objednaných reagencií a spotřebního

materiálu do dvou pracovních dnů od jejího obdržení z důvodu, že nemá objednané

reagenice a spotřební materiál k dispozici, je povinen neprodleně písemně informovat

Kupujícího o přerušení dodávek. Kupující má vtakovém případě právo zajistit si

příslušné reagencie a spotřební materiál prostřednictvím jiného dodavatele.

„
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Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu objednané a potvrzené reagencie a spotřební

materiál vždy do 11.00 hodin do 8 pracovních dnů, V případě urgentní potřeby do 48

hodin, od obdržení Objednávky učiněné Kupujícím.

Dodávané reagencie a spotřební materiál budou dopraveny do místa plnění na vlastní

náklady a nebezpečí Prodávajícího, a to takovým způsobem, aby nedošlo k jejich

poškození, popř. znehodnocení, změnám či kontaminaci, a aby reagencie a spotřební

materiál nebyly při přepravě vystaveny nepříznivým vnějším vlivům. V případě

potřeby se Prodávající zavazuje transport zajistit tak, aby byly naplněny podmínky

monitorování teploty a dalších požadavků na bezpečný transport dle příslušných

právních předpisů.

Každá dodávka reagencií a spotřebního materiálu bude vybavena dokumentací

(dodacím listem a předávacím protokolem). Dodací listy budou Kupujícímu předávány

jak v tištěné, tak v elektronické verzi.

5.7.1. Na tištěném dodacím listu, který bude předáván spolu s dodávkou, bude uvedena

specifikace dodávaných reagencií a spotřebního materiálu, katalogové

(referenční) číslo, číslo šarže, expirace, a číslo Objednávky, na jejímž základě

je dodávka příslušných spotřebního materiálu realizována.

5.7.2. Elektronická verze dodacího listu musí mít strukturu uvedenou

v dokumentu„Rozhraní dodacího listu Komunikační formát PDK 8“, který tvoří

Přílohu č. 3 této Smlouvy. Elektronické dodací listy budou zasílány ve formátu

vhodném ro SW Kupujícího (Komunikační formát PDK 8) na e-mail:

Prodávající je povinen provést přípravy a zahájit zasílání

elektronických dodacích listů ve formátu Komunikační formát PDK 8 nejpozději

do 2 měsíců od uzavření této Smlouvy.

Dodávka se považuje za splněnou předáním a převzetím dodaných reagencií

a spotřebního materiálu včetně všech průvodních dokladů (potvrzuje se vždy počet

přepravních jednotek) oprávněným pracovníkem Ústavní lékárny. Kpřevodu

vlastnického práva dochází okamžikem převzetí Spotřebního materiálu, které provede

oprávněný pracovník Ústavní lékárny podpisem předávacího protokolu.

Článek 6.

Další dodací podmínky

Prodávající se zavazuje zajistit, že na vnějším obalu každého jednotlivého balení

dodávaného Spotřebního materiálu, i na baleních přepravních, bude vždy uveden

standardizovaný identifikační čárový kód EAN, snímatelný běžnou čtečkou čárových

kódů, jednoznačně identiňkující dodávaný Spotřební materiál. Prodávající může zajistit

jiné označení na vnějším obalu (například pomocí QR kódu) pouze po předchozí

dohodě s Kupujícím. Reagencie a spotřební materiál musí být současně označeny šarží

na vnějším i vnitřním obalu. U reagencií a spotřebního materiálu s dobou použitelnosti

zde musí být uvedena též doba použitelnosti a podmínky skladování. Prodávající bere

na vědomí, že Kupující je oprávněn odmítnout převzetí balení reagencií a spotřebního

materiálu, které nebude označeno způsobem dle tohoto ustanovení Smlouvy. Balení

a označování reagencií a spotřebního materiálu musí respektovat podmínky stanovené

v § 11 a 12 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích,

a při první dodávce nebo další změně musí obsahovat Bezpečnostní list dle Nařízení ES

1907/2006/EC (REACH), ve znění směrnice 450/2010EC.
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Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu výhradně takové reagencie a spotřební

materiál:

6.2.1. jejichž minimální doba použitelnosti ode dne dodání činí minimálně 6 měsíců;

kratší doba musí být předem schválena Kupujícím.

6.2.2. které nemají závady V jakosti;

6.2.3. které byly dodány V originálním neporušeném obalu;

Prodávající bere na vědomí, že Kupující je oprávněn odmítnout převzetí reagencií

a spotřebního materiálu, které nebudou splňovat shora uvedené požadavky Kupujícího.

Kupující je dále oprávněn odmítnout převzetí reagencií a spotřebního materiálu

V následujících případech:

6.3.1. pokud Prodávající nepředá Kupujícímu vmístě plnění kpodpisu předávací

protokol (je-li pro příslušný způsob dodání vyžadován).

6.3.2. pokud předávací protokol nebo jeho přílohy (jsou-li pro příslušný způsob dodání

vyžadovány) neobsahují údaj o množství dodaných reagencií a spotřebního

materiálu s uvedením jednotlivých druhů akategorií reagencií a spotřebního

materiálu, a/nebo údaj o jednotkové ceně dodávaných reagencií a spotřebního

materiálu.

6.3.3. množství reagencií a spotřebního materiálu nebo přepravních obalů uvedené

V předávacím protokolu nebo jeho přílohách (jsou-li pro příslušný způsob dodání

vyžadovány) neodpovídá skutečnosti.

6.3.4. prodávající nepředá s dodávkou reagencií a spotřebního materiálu elektronickou

verzi dodacího listu.

6.3.5. dodací listy nebudou uvádět počty kusů reagencií a spotřebního materiálu

s každou šarží samostatně.

6.3.6. pokud typ a kvalita reagencií a spotřebního materiálu neumožňuje spolehlivé a

bezpečné využití na analytickém systému.

Prodávající se zavazuje kdodání náhradních reagencií a spotřebního materiálu

vpřípadě jejich odmítnutí kupujícím z důvodů uvedených 6.3 této Smlouvy nebo

vpřípadě, že dodávané reagencie či spotřební materiál nebude splňovat podmínky

uvedené v čl. 6.2 této Smlouvy.

Prodávající se zavazuje zajistit pro Kupuj icího bezplatnou a nepřetržitou možnost přímé

telefonické konzultace klinického nebo technického problému souvisejícího

s dodanými reagenciemi a spotřebním materiálem s odborně způsobilým technikem-

konzultantem, a to na tel. č._Tato linka bude též sloužit kpřijímání

požadavků na přímou technickou podporu ve smyslu odst. 6.5. této Smlouvy.

Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu technickou podporu při práci

s dodanými reagencií a spotřebním materiálem.

Článek 7.

Kupní cena

Kupující bude Prodávajícímu hradit kupní cenu pouze za skutečně odebrané množství

reagencií a spotřebního materiálu, a to dle jednotkových cen reagencií a spotřebního

materiálu uvedených V Ceniku V příloze č. 1 této Smlouvy.
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Prodávající a Kupující sjednávají, že jednotkové ceny reagencií a spotřebního materiálu

uvedené V Cen1'ku mají charakter ceny finální, tj. zahrnují veškeré náklady spojené

s dodávkou reagencií a spotřebního materiálu Kupujícímu.

K jednotkovým cenám uvedeným v Ceníku bude vždy připočtena DPH stanovená

V souladu s aktuálně platnými právními předpisy. DPH se pro účely této Smlouvy

rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle

Zákona o DPH.

Cenu reagencií a spotřebního materiáluJ e možno překročit v případě, že dojde ke změně

daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv naJeJ1 výši, a to zejména

V případě zvýšení sazby DPH V případě, že dojde ke snížení sazby DPH, bude cena

příslušným způsobem snížena.

Článek 8.

Platební podmínky

Pro dodávky reagencií a spotřebního materiálu realizované prostřednictvím Ústavní

lékárny sjednávají smluvní strany následující zvláštní platební podmínky. Prodávající

vystaví daňový doklad (fakturu) neprodleně po předání/převzetí dodávky Spotřebního

materiálu ve smyslu odst. 5. 8. této Smlouvy a obratem tuto fakturu zašle na pracoviště

Ústavní lékárny. Přílohou této faktury bude vždy elektronický dodací list dle specifikace

obsažené V odst 5.7. této Smlouvy.

Pro způsob dodávky reagencií a spotřebního materiálu, sjednané v odst. 4.2. Smlouvy

pak dále shodně platí následující platební podmínky:

8.2.1. Kupující nebude poskytovat zálohy.

8.2.2. platby se budou uskutečňovat bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího

na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Prodávajícím. Přílohou

faktury bude předávací protokol podepsaný oprávněným pracovníkem

Kupujícího, resp. jiný doklad osvědčující dodání reagencií a spotřebního

materiálu Kupujícímu.

8.2.3. faktury Prodávajícího musí formou a obsahem odpovídat zákonu

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a Zákonu o DPH

amusí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29

Zákona o DPH.

8.2.4. každá faktura musí být označena číselným kódem veřejné zakázky, tzv.

identifikátorem veřejné zakázky uvedeným v čl. 1.3, této smlouvy.

8.2.5. Splatnost faktury se sjednává vde'lce 60 kalendářních dnů ode dne

prokazatelného doručení řádně vystavené faktury Kupujícímu.

8.2.6. V případě, že faktura Prodávajícího nebude mít náležitosti a přílohy sjednané

touto Smlouvou, je Kupující oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět

Prodávajícímu s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím

přerušuje. Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu ode dne doručení

opravené nebo nově vystavené faktury Kupujícímu.

8.2.7. Kupující provede kontrolu, zda Prodávající je či není evidovánjako nespolehlivý

plátce DPH ve smyslu ustanovení § 106a Zákona o DPH, a že číslo bankovního

účtu Prodávajícího uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný

údaj zveřejněno správcem daně podle ustanovení § 96 Zákona o DPH.

V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému
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správce daně Prodávající uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo jeho

bankovního účtu nebude zveřejněno dle předchozí Věty, je Kupující oprávněn

provést L'ihradu daňového dokladu do výše kupní ceny bez DPH. Částka rovnající

se DPH bude v takovém případě Kupujícím přímo poukázána na účet správce

daně podle ustanovení § 109a Zákona o DPH.

8.2.8. Prodávající se zavazuje, že na daňovém dokladu uvede označení peněžního

ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch

kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění

úhrady již uvedený účet nebude uveden V registru zveřejňovaném správcem

daně, strpí Prodávající, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení

daně Kupujícím a úhradu závazku jen ve výši kupní ceny bez DPH, případně je

povinen nahradit Kupujícímu škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo

z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

8.2.9. Prodávající odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za

vystavení daňového dokladu (faktury) se všemi náležitostmi podle § 29 zák. č.

235/2004 Sb., o DPH. Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu škodu, která

vznikne V důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení Prodávajícím.

8.2.10. V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury má Prodávající právo na úrok

z prodlení z dlužné částky v zákonné výši.

8.2.1 1. Postoupení peněžitých pohledávek Prodávajícího za Kupujícím vzniklých

V souvislosti s touto Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího

písemného souhlasu Kupujícího.

Článek 9.

Úprava autorských práv

Prodávající pro případ, že bude V souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy

Prodávajícím Kupujícímu předána jakákoliv dokumentace či software, které budou mít

charakter autorského díla (dále jen „autorské dilo“) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), prohlašuje a

garantuje, že bude jediným nositelem autorských práv k takovémuto předávanému

autorskému dílu, že bude oprávněn s tímto autorským dílem disponovat V rozsahu

sjednaném v této Smlouvě, a že toto autorské dílo bude nedotčeno právy jiných osob.

Prodávající se dále pro případ, že bude předáváno autorské dílo vytvořené třetí osobou,

zavazuje, že zajistí souhlas autora k poskytnutí práva Kupujícímu k užívání autorského

díla v rozsahu uvedeném v této Smlouvě (a to zejména formou licence či sublicence

dle ustanovení § 2358 a násl. Občanského zákoníku).

Prodávající na základě této Smlouvy poskytuje Kupujícímu právo užívat jakékoliv

autorské dílo předané na základě této Smlouvy bez časového a místního omezení,

a to k účelům obvyklým s ohledem na charakter předaného autorského díla.

Práva kužívání autorského díla specifikovaná shora V odst. 9.2. této Smlouvy jsou

Prodávajícím Kupujícímu poskytována jako práva nevýhradní ve smyslu ustanovení

§ 2361 Občanského zákoníku.

Kupující je oprávněn práva na užití autorského díla specifikovaná V odst. 9.2. této

Smlouvy postoupit zcela nebo z části na třetí osoby.

Smluvní strany sjednávají, že úplata za poskytnutí autorských práv dle tohoto článku je

zahrnuta v ceně dodávaného spotřebního materálu a reagencií.
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Článek 10.

Pojištění

Prodávající se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy udržovat pojištění

své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, ato tak, aby limit pojistného plnění

ve smyslu ustanovení § 2865 Občanského zákoníku činil minimálně 10 mil. Kč.

Toto pojištění Prodávajícího musí rovněž zahrnovat pojištění všechjeho poddodavatelů,

případně je Prodávající povinen zajistit, aby obdobné pojištění V přiměřeném rozsahu

sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou na poskytování plnění dle

této Smlouvy.

Prodávající je povinen před podpisem Smlouvy a kdykoliv potom předložit

na předchozí žádost Kupujícího uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení

příslušné pojišťovny, příp. potvrzeni pojišťovacího zprostředkovatele (insurance

broker), prokazující existenci pojištění vrozsahu požadovaném vtomto článku

Smlouvy a udržovat ji po celou dobu trvání této Smlouvy.

Článek 11.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající se zavazuje, že po celou dobu trvání Smlouvy bude disponovat doklady

o shodě dodávaných reagencií s spotřebního materiálu s příslušnými předpisy V rozsahu

požadovaném Kupujícím V zadávacích podmínkách Veřejné zakázky (tj. prohlášením o

shodě vydaným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem). Prodávající bude povinen

předložit Kupujícímu kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na základě předchozí

žádosti k nahlédnutí doklady dle tohoto ustanovení Smlouvy.

Prodávající je povinen plnit veškeré své povinnosti vyplývající ze Smlouvy s odbornou

péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Smlouvou a jejími přílohami a

pokyny Kupujícího.

Kupující se zavazuje poskytnout Prodávajícímu součinnost potřebnou k řádnému plnění

povinností Prodávajícího ze Smlouvy.

Prodávající odpovídá za veškerou škodu vzniklou Kupujícímu nebo třetím osobám

v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením jakékoliv povinnosti

Prodávajícího vyplývající ze Smlouvy.

Prodávající je povinen neprodleně oznámit Kupujícímu jakoukoliv skutečnost, která by

mohla mít, byť i jen částečně, vliv na schopnost Prodávajícího plnit své povinnosti

vyplývající ze Smlouvy. Takovým oznámením však Prodávající není zbaven povinnosti

nadále plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy řádně a včas.

Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví

V souvislosti s plněním této Smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně

známé. Tato povinnost mlčenlivosti se shodně vztahuje ina všechny zaměstnance či

poddodavatele Prodávajícího, příp. další osoby jakkoliv spolupracující s Prodávajícím.

Smluvní strany sjednávají, že jakékoliv případné vedlejší ujednání při této (kupní)

Smlouvě může být sjednáno výhradně V pisemne’ formě. Pokud nebude písemná forma

dodržena, není smluvní strana, které by z takového ujednání vznikla povinnost, povinna

takovou povinnost splnit.
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Prodávající podpisem této Smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností

ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.

Článek 12.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

Práva a povinnosti z vadného plnění (tj. z vad dodaných reagencií a spotřebního

materiálu) se řídí ustanovením § 2099 a násl. Občanského zákoníku. Práva Kupujícího

z vadného plnění se řídí ustanovením § 2106 a násl. Občanského zákoníku.

V případě zjištění odchylky od požadované kvality reagencií nebo spotřebního

materiálu během platné exspirace produktu je Prodávající povinen dodat Kupujícímu

reagencie nebo spotřební materiál V plném rozsahu zdarma.

Kupující je povinen vady reagencií a spotřebního materiálu oznámit (reklamovat)

Prodávajícímu písemně. Písemná forma oznámení vad je zachována i v případě, kdy je

toto oznámení učiněno faxem či prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem).

Oznámení musí obsahovat stručný popis toho, V čem je vadareagencií a spotřebního

materiálu spatřována. Současně s oznámením vady dodaných reagencií a spotřebního

materiálu sdělí Kupující Prodávajícímu jaké právo (způsob vyřízení reklamace)

si zvolil.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění,

nejpozději do 14 dnů od oznámení vad plnění a uplatnění práva Kupujícího, pokud

se smluvní strany V konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.

Na základě oznámení vad plnění je Prodávající povinen vydat Kupujícímu potvrzení

otom, kdy byly vady Prodávajícímu oznámeny, v čem Kupující vady spatřuje ajaký

způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Po vyřízení reklamace je Prodávající

povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

V případě oprávněné reklamace je Prodávající povinen nahradit Kupujícímu veškeré

náklady, které Kupující účelně vynaložil V souvislosti s uplatněním práva z vad plnění.

Náhradu těchto nákladů poskytne Prodávající na základě písemné výzvy Kupujícího

doručené Prodávajícímu. Náhrada nákladů je splatná do 21 dnů ode dne doručení výzvy

podle předchozí věty.

Článek 13.

Smluvní pokuty

Pokud se Prodávající dostane do prodlení s dodávkou reagencií a spotřebního materiálu

realizovanou na základě Objednávky ve smyslu čl. 6 této Smlouvy, je Prodávající

povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 %, a v případě urgentní

potřeby 1%, z jednotkové kupní ceny reagencií a spotřebního materiálu (bez DPH),

kterých se toto prodlení týká, a to za každý započatý den prodlení.

V případě, že se Prodávající dostane do prodlení s vyřízením reklamace dle čl. 12. této

Smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 %

z jednotkové kupní ceny reagencií a spotřebního materiálu (bez DPH), kterého se toto

prodlení týká, a to za každý započatý den prodlení.

V případě, že Prodávající poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou Smlouvou

a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté Kupujícím, je Prodávající povinen

zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč, a to za každý jednotlivý případ

porušení povinnosti.
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Pro jeden případ porušení povinností stanovených Smlouvou nelze kumulativně uplatnit

více smluvních pokut. Kupující je oprávněn požadovat smluvní pokutu, která je

stanovena za každý den prodlení, jen za dobu ode dne porušení příslušné povinnosti do

dne, kdy došlo k jejímu splnění, nejpozději však do dne, kdy dojde k ukončení Smlouvy.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením

nezanikne povinnost Prodávajícího splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní

pokutou, a Prodávající tak bude i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění

je zajištěno smluvními pokutami, jakož i s ohledem na charakter plnění zajišťovaného

Prodávajícím dle Smlouvy, považují smluvní pokuty uvedené V tomto článku Smlouvy

za přiměřené.

Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není

dotčeno ani nijak omezeno právo Kupujícího na náhradu škody vzniklé porušením

povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, V plném rozsahu. Ustanovení

§ 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením nezaniká

právo Kupujícího odstoupit od Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok

Kupujícího na smluvní pokutu, k jejímuž zaplacení Prodávajícímu již vznikla

povinnost.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení

Prodávajícímu. Kupující je oprávněn svou pohledávku, splatnou i nesplatnou,

za Prodávajícím ztitulu povinnosti Prodávajícího zaplatit smluvní pokutu započíst

oproti pohledávce, splatné i nesplatné, Prodávajícího za Kupujícím z titulu povinnosti

Kupujícího zaplatit Kupní cenu.

Prodávající není povinen platit smluvní pokutu V případě, že porušení jeho povinnosti

bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913

odst. 2 Občanského zákoníku.

Článek 14.

Trvání Smlouvy

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv).

Tato Smlouva se uzavírá na dobu 48 měsíců v celkové maximální hodnotě

9.800.000,- Kč bez DPH, která počíná běžet dnem uzavření této Smlouvy. Zánikem

účinnosti Smlouvy či předčasným ukončením Smlouvy nejsou dotčeny závazky

smluvních stran vzniklé ze Smlouvy za trvání Smlouvy, ani odpovědnost Prodávajícího

za vady plnění či odpovědnost Prodávajícího za škodu vzniklou porušením Smlouvy.

Tato Smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran V pisemné formě, přičemž

účinky zrušení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému V takovéto dohodě.

Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni

uzavření takovéto dohody.

Kupující i Prodávající jsou oprávněni tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání

důvodu. Výpovědní doba činí pro Kupujícího dva měsíce a pro Prodávajícího sedm
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měsíců, přičemž počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího

po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případech

a za podmínek stanovených v ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku.

Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména V případě podstatného

porušení smluvní nebo zákonné povinnosti Prodávajícím ve smyslu ustanovení § 2002

odst. 1 Občanského zákoníku. Kupující je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit

zejména V případě, že:

a) Prodávající pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy kčinnostem,

k jejichž provádění je Prodávající povinen dle této Smlouvy,

b) Prodávající pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění

bylo předpokladem pro zadání Veřejné zakázky,

c) vůči majetku Prodávajícího bude probíhat insolvenční řízení nebo bude insolvenční

návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního

řízení,

(1) Prodávající vstoupí do likvidace.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající v důsledku

prodlení s dodávkou regencií nebo spotřebního materiálu ohrozí plynulost a

spolehlivost provozu kupujícího. Narušením plynulosti a spolehlivosti provozu se

rozumí výpadek provozu minimálně na 12 hodin, a to minimálně dvakrát v průběhu

jednoho kalendářního roku.

Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit V případě, že Kupující bude

opakovaně (nejméně třikrát za sebou) v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků

vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 90 dnů.

Každé odstoupení od této Smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž písemný projev

vůle odstoupit od Smlouvy musí být druhé smluvní straně řádně doručen. Účinky

každého odstoupení od této Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu

vůle odstoupit od Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od této Smlouvy se

nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy ani nároku na

zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.

Smluvní strany sjednávají, že v případě předčasného zániku Smlouvy nejsou smluvní

strany povinny si vracet plnění, které si již na základě Smlouvy řádně poskytly.

Článek 15.

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy vzniklé na základě této Smlouvy se řídí právními předpisy České

republiky, především ustanoveními Občanského zákoníku. Smluvní strany výslovně

vylučují použití § 1726, § 1728, § 1729 a § 1751 Občanského zákoníku. Ve vztazích

mezi stranami vyplývajících ztéto Smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost

před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

Všechny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní,

a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými

soudy V souladu s ustanoveními zákonač99/1963 Sb., občanského soudního řádu,

ve znění pozdějších předpisů.

 



15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

 

V Praze dne M (9

Kupní smlouva — „Analytický systém pro stanovení parametrů acidobazické rovnováhy a dalších

parametrů s kompletním sortimentem podle specifikace“

Prodávající souhlasí se zveřejněním této Smlouvy včetně všech příloh. Podpisem této

Smlouvy Prodávající bere na vědomí. že smluvní vztah založený touto Smlouvou

podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru

smluv) ze strany Kupujícího, resp. dle jiných, obecně závazných, právních předpisů.

Není—li v této Smlouvě ajejich přílohách pro konkrétní písemnost sjednáno něco jiného,

pak platí, že právní účinky doručení jakékoli písemnosti doručované v souvislosti

s touto Smlouvou či na jejím základě nastávají pouze tehdy, je-li tato písemnost

odesílatelem či odesílatelem pověřeným provozovatelem poštovních služeb osobně

předána jejímu adresátovi nebo je—li tato písemnost doručena jejímu adresátovi formou

doporučeného psaní odeslaného prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní

poštovní licence ve smyslu zákonač29/2000 Sb.,o poštovních službách, ve znění

pozdějších předpisů. Při doručování prostřednictvím osobního předání nastávají účinky

doručení okamžikem písemného potvrzení adresáta o přijetí doručované písemnosti. Při

doručování prostřednictvím doporučeného psaní nastávají účinky doručení okamžikem

přijetí doručované písemnosti adresátem od poštovního doručovatele dle platných

poštovních podmínek uveřejněných na základě zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních

službách, ve znění pozdějších předpisů. Doporučené psaní adresované smluvní straně

této Smlouvy je třeba adresovat vždy na adresu smluvní strany uvedenou vtéto

Smlouvě. Tato doručovací adresa smluvní strany může být změněna pouze písemným

oznámením doručeným druhé smluvní straně. Pro doručování jiných poštovních zásilek

než písemností platí toto ustanovení této Smlouvy obdobně.

Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě,

přičemž změna této Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě.

Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak změna této Smlouvy bude účinná ke dni

uzavření takovéto dohody. Prodávající bere na vědomí, že změny této Smlouvy lze

sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání

veřejných zakázek.

Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po

jednom vyhotovení.

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 — Cenik

Příloha č. 2 — Portfolio/katalog včetně jednotlivých cen

Příloha č. 3 — Rozhraní dodacího listu Komunikační formát PDK 8.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně,

že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

l   
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Identifikátor veřejné zakázky: 22017-007762
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