
 

LABtechnik 
analytická a medicínská technika  

KUPNÍ SMLOUVA  č. 03112017ZVJr 
uzavřená podle § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami 

 
 

1. Obchodní jméno : LABtechnik,s.r.o. 
     se sídlem   : Kamenice 34, 625 00 Brno, Česká republika  
 jednatel   : Zbyšek Vichta 
 IČO    : 25330586 
 DIČ:    : CZ25330586 

bankovní spojení  : Komerční banka, a.s., č.účtu 7288680237/0100  
dále jen jako         :  Prodávající    
Společnost zapsaná v OR vedeném KOS v Brně, oddíl C vložka 26340.                                                                                             

a 
2. Obchodní jméno :  Státní veterinární ústav Olomouc 
        se sídlem   :  Jakoubka ze Stříbra 1, 779 00 Olomouc 
 zastoupený  : p. doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA  
 IČO    : 13642103 
        DIČ    : CZ13642103 (nejsme plátci DPH) 
 Bankovní spojení    :       ČNB Ostrava, č.účtu 139811/0710 
        dále jen jako   : Kupující 

 
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto smlouvou 
vázány, uzavírají kupní smlouvu v tomto znění: 

 
I.  Předmět smlouvy 

1.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu následující zcela nové a bezvadné zboží : 
 
16427999 Biochemický analyzátor  FUJIFILM FDC NX500 IE   1 ks 
113200 PC „ALL-IN-ONE“ + obslužný program FUJI Print Software 1 ks 
Výrobní číslo analyzátoru FUJIFILM FDC NX500 IE a PC „ALL-IN-ONE“ + obslužný program FUJI Print  
Software je uvedeno na dodacím listu a záručním/instalačním protokolu po předání  (dále jen „zboží“). 
1.2  Kupující se zavazuje na základě této smlouvy dodané zboží převzít. Převzetí kupující potvrdí na dodacím 
listu a zaplatí Prodávajícímu dohodnutou cenu dle  článku III. této smlouvy. 
 

II. Splnění dodávky a jeho převzetí 
2.1 Prodávající dodá zboží Kupujícímu  do 2 týdnů od data podpisu této smlouvy.  
2.2 Místem plnění je sídlo kupujícího:  Státní veterinární ústav Olomouc se sídlem Jakoubka ze Stříbra 1,  

779 00 Olomouc. 
2.3 Dopravu zajišťuje Prodávající a cena dopravy je zahrnuta v nabídkové ceně. 
 

III. Kupní cena a platební podmínky 
3.1 Smluvní strany se dohodly na následující ceně : 
 

Popis                 Mj.       Jednotková cena    DPH 21 %     Celková cena včetně DPH 
 
16427999 FUJIFILM FDC NX500 IE    1ks    213560,00 Kč                            
113200 PC „ALL-IN-ONE“ + obslužný   1ks      29830,00 Kč 
program FUJI Print Software 
Doprava, instalace, zaškolení obsluhy           ZDARMA 
 
CENA CELKEM           243390,00 Kč       51111,90 Kč    294501,90 Kč 
Cena celkem včetně DPH (zaokrouhleno)     294502,00 Kč 
 
 



 

3.2 Cena obsahuje dodávku zboží, instalaci a zaškolení obsluhy. Po dodání předá zástupce Prodávajícího 
Kupujícímu instalační / záruční protokol, dodací list a fakturu-daňový doklad. 
3.3 Kupní cena je splatná  do 30 dnů od data zdanitelného plnění. 

IV. Záruční lhůta 
4.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu podle § 2113 a násl. Občanského zákoníku záruku ode dne dodání na 

hardware a software  zboží v délce 24 měsíců. 
4.2 Záruka se nevztahuje na pravidelný periodický a údržbový servis prováděný Prodávajícím v intervalu 12 

měsíců a spotřební materiál potřebný k této činnosti.  
4.3 Kupující není opravněn provádět v záruční lhůtě žádné zásahy do zboží ani s ním jakýmkoliv způsobem (v 

rozporu s návodem k obsluze) manipulovat a nakládat. Kupující odpovídá za škody způsobené na zboží 
jím nebo třetími osobami (jejich nedbalostním jednáním, neodbornou manipulací, nesprávnou manipulací s 
biologickým materiálem) a nese plnou zodpovědnost za následné škody na zboží, které při tomto jednání 
vznikly.  

4.4 Kupující je oprávněn reklamovat vady zboží do konce záruční lhůty u Prodávajícího písemnou formou.  
 
 

V. Závěrečná ustanovení 
5.1   Vlastnické právo k dodanému zboží nabývá kupující až v okamžiku,  kdy  je celková kupní  cena za 
 dodané zboží  dle článku III. uhrazena prodávajícímu na bankovní účet  uvedený v záhlaví této 
 smlouvy.  
5.2   Nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na zboží přechází  na  kupujícího v době, kdy kupující  řádně 
        převezme zboží od prodávajícího.  
5.3   Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.  
5.4   Smluvní  strany této smlouvy prohlašují a  stvrzují  svými podpisy, že  mají právní  i  procesní  způsobilost 
        k právním úkonům a  že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v  tísni ani 
        za   jinak nápadně  nevýhodných   podmínek,  že  si  ji  před  podpisem  řádně  přečetly a  s  jejím  obsahem 
        souhlasí.  
5.5   Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva. 
5.6   Smlouva bude dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejněna v Registru smluv v celém znění          

včetně všech příloh, budoucích změn a dodatků. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v Registru 
smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Druhá smluvní strana 
souhlasí se zveřejněním smlouvy a metadat v Registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné 
ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. Smlouvu uveřejní v Registru smluv objednavatel. 

 
 
  
Dne ................................v ……………………………..              Dne 06.11.2017 v  Olomouci    
 
 
 
 
 
   
 
Za Prodávajícího :                                                                                       Za Kupujícího : 
                                                                                                     doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA  


