
Kupní smlouva 
„UV detektor pro sestavu HPLC-ICP MS“ 

KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená dle §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

Číslo smlouvy prodávajícího:   

Číslo smlouvy kupujícího:  

 

I. Smluvní strany: 

1. Prodávající: 

Společnost:      HPST, s.r.o. 

Sídlo:      Písnická 372/20, 140 00 Praha 4 

Jednající:                            RNDr. Karel Vranovský, CSc., jednatel      

Osoba zmocněná k jednání 

ve věcech smluvních:   RNDr. Karel Vranovský, CSc., jednatel 

Osoba zmocněná k jednání  

ve věcech technických:   

IČ:    25791079     

DIČ:      CZ25791079    

Registrace:    subjekt zapsán v Obch. rejstříku vedeném  

                                                       Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 70568 

Bankovní spojení:      

Číslo účtu:                

(dále jen prodávající) 

 

a    

2. Kupující: 

Společnost:     Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.  

Sídlo:      Veveří 967/97, 602 00 Brno 

Jednající:     prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc., ředitelka 

Osoba zmocněná k jednání 

ve věcech technických:    

IČ:      68081715 

DIČ:      CZ68081715 

Registrace:                         zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí   

                                                           MŠMT ČR 

Bankovní spojení:     

Číslo účtu:      

(dále jen kupující) 

 

II. Předmět smlouvy 

1.  Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu přístroj UV detektor pro sestavu HPLC-ICP MS 

dle cenové nabídky č. NA15001148_2_3 ze dne 29. 8. 2016 (dále jen „přístroj“), jehož 

specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.  

Prodávající se zavazuje na kupujícího převést vlastnické právo k přístroji za podmínek této 

smlouvy a kupující se zavazuje přístroj za podmínek této smlouvy převzít a zaplatit za něj 

sjednanou kupní cenu.  

2. Nedílnou součástí dodávky je kompletní technická dokumentace k přístroji a technické 
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podmínky: návody k obsluze a údržbě, předávací protokol vystavený prodávajícím, 

instalace, zprovoznění, zaškolení obsluhy a sada základního příslušenství nutného 

k uvedení přístroje do provozu. 

3. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem prodávaného přístroje a že dodávka 

nemá žádné právní vady. 

 

III. Doba plnění 

1. Prodávající se zavazuje dodat přístroj kupujícímu nejpozději do 4 týdnů od data zveřejnění 

smlouvy v registru smluv. 

2. Kupující zajistí instalační místo pro přístroj dle instrukcí a doporučení prodávajícího. 

Kupující ohlásí prodávajícímu připravenost instalačního místa 2 týdny před zahájením 

montáže. Náklady na přípravu instalačního místa si hradí kupující.  

3. Prodávající se zavazuje nainstalovat přístroj a zahájit přejímku do 2 týdnů od data dodání 

přístroje a/nebo ohlášení připravenosti místa instalace kupujícím. 

4. Současně s dodáním přístroje se prodávající zavazuje předat kupujícímu veškeré doklady 

potřebné k převzetí a užívání přístroje (tj. doklady uvedené v čl. II odst. 2 této smlouvy).  

5. Pokud prodávající nedodá přístroj ani v kupujícím dodatečně poskytnuté lhůtě v délce 

alespoň 30 dnů, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

IV. Místo plnění 

1. Prodávající dodá přístroj kupujícímu na místo určené kupujícím, tj. do sídla detašovaného 

pracoviště kupujícího, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 – Krč, a provede instalaci. Přepravu 

a manipulaci s přístrojem až na místo instalace zajistí prodávající. V objektu kupujícího se 

bude řídit jeho instrukcemi. 

2. Při předání přístroje kupujícímu bude kupujícím po úspěšné kontrole úplnosti a funkčnosti 

dodávky přístroje podepsán předávací protokol, jímž kupující přístroj převezme. 

3. Pokud charakter případných nedostatků bude závažný (např. nefunkčnost přístroje, 

nedodržení deklarovaných parametrů přístroje), má kupující právo odmítnout podepsat 

předávací protokol a má povinnost vyzvat prodávajícího k odstranění těchto vad. 

4. Pokud bude charakter těchto odlišností přístroje minoritní, tj. nebránící používání přístroje, 

má kupující právo tuto skutečnost uvést v předávacím protokolu a požadovat jejich 

odstranění, ale nemá právo odmítnout podpis na předávajícím protokolu. 

5. Od okamžiku podepsání předávacího protokolu kupujícím začíná běžet záruční lhůta. 

 

V. Kupní cena 

1. Kupní cena za přístroj včetně jeho součástí dle čl. II této smlouvy a včetně tuzemského 

servisu a garancí je stanovena dohodou smluvních stran a činí 269 362,81 Kč, (slovy dvě 

stě šedesát devět tisíc tři sta šedesát dva korun, osmdesát a jeden haléř) bez DPH. 

2. K celkové ceně za dodávku uvedené v čl. V odst. 1 bude při konečné fakturaci připočtena 

daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušným právním předpisem. DPH ve výši 

21% činí 56 566,19 Kč. Celková cena včetně DPH činí 325 929,00 Kč. 

3. Součástí kupní ceny je cena za dopravu přístroje do místa plnění – detašovaného pracoviště 
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kupujícího, pojištění po dobu dopravy přístroje do místa plnění a přepravní poplatky, 

instalace, zprovoznění, zaškolení obsluhy a sada základního příslušenství pro uvedení 

přístroje do provozu v souladu s nabídkou prodávajícího č. NA15001148_2_3 ze dne 29. 8. 

2016, přičemž je stanovena jako cena nejvyšší přípustná.  

 

VI. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

1.  Vlastnické právo k přístroji zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny přístroje 

prodávajícímu. Do této doby není kupující oprávněn s dodaným přístrojem nakládat jako 

vlastník a je povinen se o něj starat s péčí řádného hospodáře na své vlastní náklady. 

2.  Nebezpečí škody na přístroji přechází z prodávajícího na kupujícího dnem podpisu 

předávacího protokolu dle čl. IV. 

 

VII. Záruční podmínky 

1. Na přístroj poskytuje prodávající záruku 24 měsíců od data převzetí nainstalovaného 

přístroje kupujícím, které bude uvedeno v předávacím protokolu. 

2. Záruka se vztahuje na veškeré vady materiálu, provedení a funkční vady, poškození při 

dopravě do sídla kupujícího dle čl. IV a instalaci přístroje provedené pracovníky 

prodávajícího, na vady softwarového a datového charakteru a na soulad faktického 

provedení a parametrů přístroje s platnými předpisy a dokumentací přístroje. 

3. Podmínkou platnosti záruky pro takové součásti přístroje, kterých se týká provádění 

údržby v souladu s návodem k obsluze, je provádění této údržby obsluhou přístroje a 

dodržování předepsaných podmínek a parametrů připojených sítí. 

4. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé chybnou obsluhou přístroje a vlivem parametrů 

připojených sítí v rozporu s technickými podmínkami přístroje. 

5. V případě vady na přístroji kupující o tomto uvědomí prodávajícího telefonicky a následně 

písemnou formou. V oznámení popíše kupující vzniklou vadu. Oznámení může kupující 

prodávajícímu zaslat e-mailem nebo faxem. 

6. Odstranění závady ohlášené prodávajícímu, na které se vztahuje záruka v záruční době, 

provede prodávající nebo jím pověření pracovníci na náklady prodávajícího. 

Na takto opravené součásti nebo funkce přístroje poskytuje prodávající dodatečnou záruku 

24 měsíců od ukončení opravy potvrzené předávacím protokolem – záruka na předmětnou 

opravu platí i po skončení záruční doby na celý přístroj. 

V případě záruční opravy přístroje, která je delší než 3 pracovní dny, se prodlužuje záruční 

doba na celý přístroj sjednaná v odst. 1 tohoto článku smlouvy o počet dní od opravy do 

předání opraveného přístroje kupujícímu. Toto ujednání se nevztahuje na záruční opravy 

součástí, které si nevynucují úplnou odstávku provozu přístroje. Tím není dotčeno výše 

uvedené prodloužení záruky na opravované součásti a funkce.  

Prodávající odstraní vadu bezodkladně; nejpozději však zahájí opravu do 5 pracovních dnů 

od oznámení vady. 

7. V případě, že vada je takového charakteru, že ji nelze odstranit opravou na místě, může být 

záruční oprava provedena formou bezplatné výměny za přístroj stejného typu a parametrů 

nebo opravou v servisní organizaci prodávajícího. V takových případech odpojení, dopravu 

přístroje a opětovné umístění, připojení a zprovoznění u kupujícího zajistí prodávající na 
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své náklady. V případě opravy formou výměny přístroje je na nový přístroj poskytována 

prodávajícím nová 24měsíční záruka od doby převzetí nainstalovaného přístroje, tj. od 

podepsání předávacího protokolu po provedení instalace nového přístroje.  

 

VIII. Platební podmínky, sankce 

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu přístroje při dodržení následujících podmínek: 

1. Veškeré platby ve prospěch prodávajícího se uskuteční na bankovní účet prodávajícího 

uvedený ve faktuře, jinak na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Případné platby ve 

prospěch kupujícího se uskuteční na bankovní účet kupujícího uvedený v záhlaví této 

smlouvy, neurčí-li kupující ve vyúčtování jinak. 

2. Splatnost faktury činí 21 dnů od jejího vystavení prodávajícím, přičemž musí být doručena 

do sídla kupujícího alespoň 18 dnů před datem splatnosti. Faktura prodávajícího musí 

obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, případně jiným právním předpisem, pokud uvedený 

zákon v budoucnu nahradí.  

3. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové 

údaje nebo neobsahuje-li některou z předepsaných náležitostí či ji obsahuje chybně. Pokud 

v takovém případě kupující fakturu prodávajícímu vrátí, lhůta splatnosti neběží a počíná 

běžet až od vystavení opravené či doplněné faktury. 

4. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu na základě vystavené faktury, jejíž přílohou bude 

předávací protokol oboustranně potvrzený. 

5. Jakákoli platba se považuje za uskutečněnou dnem, kdy byla odepsána z účtu kupujícího 

(případně prodávajícího). Tímto dnem je splněna povinnost kupujícího (případně 

prodávajícího) zaplatit. 

6. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn vyúčtovat 

kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z neuhrazené částky za každý den prodlení, ale 

nejvýše však 5 % kupní ceny dle této smlouvy. Úrok z prodlení je splatný do 30 dnů ode 

dne doručení vyúčtování úroku z prodlení kupujícímu. 

7. V případě prodlení prodávajícího s dodáním a instalací přístroje je kupující oprávněn 

vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové  kupní ceny za každý den 

prodlení, nejvýše však 5 % kupní ceny dle této smlouvy. Smluvní pokuta je splatná do 30 

dnů od doručení jejího vyúčtování. 

 

IX. Důvěrné informace 

1. Prodávající a kupující se zavazují, že veškeré důvěrné informace budou udržovat v tajnosti, 

nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu, nepoužijí jich ve prospěch nebo 

pro potřeby třetích stran a nezpřístupní je třetím stranám k jiným účelům, než k plnění této 

smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. 

2. Důvěrné informace jsou takové, které označí poskytující strana za důvěrné nebo které jsou 

takto vymezeny obecně závaznými právními předpisy. Ochrana těchto důvěrných 

informací potrvá po dobu poskytující smluvní stranou určenou. Pokud není tato doba 

určena, ochrana důvěrných informací potrvá po dobu 10 let po ukončení smlouvy. 
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3. Povinnost utajení se vztahuje i na třetí strany, kterým tyto informace poskytla přijímající 

smluvní strana se souhlasem poskytující smluvní strany a za podmínek podle tohoto článku 

smlouvy. Přijímající smluvní strana zajistí ochranu důvěrných informací vůči třetí straně 

ve stejném rozsahu a odpovídá za případné porušení ochrany důvěrných informací i touto 

třetí stranou. 

4. Ustanovení tohoto článku smlouvy, jakož i ustanovení této smlouvy o příslušných 

smluvních pokutách, zůstanou pro strany závazná i po skončení této smlouvy, a to 

i v případě jejího skončení odstoupením smluvní strany od této smlouvy.  

 

X. Všeobecná a závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto smlouvou se řídí občanským 

zákoníkem v platném znění. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podepsání odpovědnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

3. Kupující se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu 

se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění. 

4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že obsah smlouvy ani jeho část nepodléhá utajení a 

bude tak zveřejněn úplně. 

5. Veškeré změny nebo doplnění této smlouvy lze provádět písemnými dodatky 

odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. 

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá smluvní 

strana obdrží po dvou vyhotoveních.  

7. Kupující a prodávající prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, že byla sepsána 

po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tento dokument: 

Příloha č. 1: Specifikace obsahu dodávky. 

 

 

V           dne       v Brně dne 

 

 

Prodávající Kupující     

 

 

 

 

……………………………                   ………………………………… 
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Příloha č. 1: Specifikace obsahu dodávky 

 

Přístroj UV detektor pro sestavu HPLC-ICP MS obsahuje: 

 

1 ks 1260 Infinity II VW Detector 

1 ks Standard flow cell VWD 

1 ks Open LAB CDS ChemStation Workstation VL software 

1 ks Notebook MSI PE70 2QE-087CZ 

 

 

 

 


