
KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ust. § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační složka 
se sídlem Psohlavců 506/43, Braník, 147 00 Praha 4 
IČ 60459441 DIČ CZ 60459441 
jejímž jménem jedná Ing. Marek Exner, vedoucí odštěpného závodu 
zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským sou  oddíl A, vložka 9889 
kontaktní osoba ve věcech plnění Ing. Marek Exner tel: 
email:
na Straně jedné jako „prodávající“ 

8. 

Česká republika - Ústřední kontrolní a Zkušební ústav zemědělský 
organizační složka Státu 
Se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Bmo 
IČ 00020338, DIČ CZ00020338 
jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu 
kontaktní osoba Ing. Markéta Pospíchalová, tel. + mail: 

na straně druhé jako „kupující“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tuto 

kupní smlouvu 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat na Svůj náklad a nebezpečí pro 
kupujícího I ks nového kapalinového chromatografu S hmotnostním detektorem typu 
trojitého kvadrupólu S tím, že budou dodány Oba iontové zdroje, tj. ESCÍ a UniSpray (dále 
jen ,,zboží“) a závazek kupujícího uvedené zboží od prodávajícího převzít a Zaplatit za něj 
sjednanou cenu. 

2. Dílčí parametry dodávky jsou stanoveny vnabídce ze dne 10. 7. 2018, která je jako 
příloha nedílnou Součástí této smlouvy. 

II 
Místo plnění 

Místem plnění je ÚKZÚZ, Odbor NRL Bmo, Hroznová 63/2, Bmo, 603 00. 
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III. 
Doba plnění 

Prodávající se zavazuje dodat, předvést zboží a Zaškolit pracovníky, kteří budou provádět 
obsluhu zboží nejpozději do 8 týdnů od podpisu kupní Smlouvy S tím, že bezplatné 
aplikační školení obsluhy přístroje proběhne v délce 5 dní na místě plnění. 
Shora uvedený termín považují smluvní Strany za závazný a lze jej změnit pouze písemně 
po vzájemné dohodě smluvních stran. 

IV 
Cena za zboží, platební podmínky 

Smluvní Strany se dohodly na celkové ceně za zboží Specifikované v čl. I. této Smlouvy 
v částce 7.793.563 Kč bez DPH, tj. v částce 9.430.211,23 Kč včetně DPH. 
Cena bude kupujícím uhrazena až po dodání, předvedení zboží a zaškolení pracovníků 
vmístě plnění a to na základě předávacího protokolu a vystavené faktury. Kupující 
nepřipouští zálohy čí jakékoliv platby před dodáním zboží. 
Fakturu vystavenou prodávajícím dle tohoto článku Smlouvy je prodávající povinen 
doručit kupujícímu. 
Smluvní strany si Sjednávají Splatnost faktury vystavené dle tohoto článku smlouvy 
do 14 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. 
Fakturu vystavenou dle tohoto článku Smlouvy je kupující povinen uhradit na bankovní 
účet prodávajícího uvedený na faktuře. Za den uhrazení se považuje den, ve kterém byla 
částka připsána na bankovní účet prodávajícího. 
Kupující je podle zákona č. 147/2002 Sb. organizační složkou státu a správním úřadem. 
V souladu se zákonem O DPH se organizační Složky Státu při výkonu působností V oblasti 
veřejné Správy nepovažují za osoby povíme k dani.

V 
Předání zboží 

K převzetí zboží nebo jeho části je prodávající povinen vyzvat kupujícího, a to nejméně 3 
pracovní dny předem, písemnou zprávou zaslanou alespoň e-mailem na adresu kontaktní 
osoby uvedené v Záhlaví smlouvy. Zaslaná e-mailová Zpráva se má za doručenou dnem 
následujícím po jejím odeslání. 
Prodávající zboží předá kupujícímu spolu S kompletní technickou dokumentací a návodem 
k použití. 
Kupující je povinen zboží nebo jeho část převzít, pokud zboží nevykazuje vady a 
nedodělky, a je V plném rozsahu schopno plnit Svůj účel. 
O převzetí byť i části zboží Sepíší Smluvní Strany předávací protokol, ve kterém uvedou 
příp. vady včetně přiměřených tennínů pro jejich odstranění, které budou Závazné. 

VI. 
Prohlášení smluvních stran a jejich další práva a povinnosti 

Prodávající dodá, předvede zboží a zaškolí pracovníky pověřené obsluhou stroje S 

potřebnou péčí v ujednaném čase, na Svůj náklad a nebezpečí v souladu S platnými 
právními předpisy. Využije-li prodávající pro dodání či předvedení částí zboží 
Subdodavatele, odpovídá kupujícímu i za toto zboží jako by ho dodal či předvedl Sám.



Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost nezbytnou při 
naplňování předmětu této smlouvy. 

VII. 
Záruka za jakost a podmínky Servisu 

Prodávající se zavazuje, že veškeré dodávané Zboží bude splňovat platné normy a další 
závazné předpisy. 
Prodávající tímto poskytuje kupujícímu bezplatnou záruku za jakost zboží po dobu 24 
měsíců (minimálně 24 měsíců) ode dne předání Zboží. 
V záruční době dle tohoto článku Smlouvy je kupující oprávněn namítat vyskytnutou vadu 
u prodávajícího, a to telefonicky nebo emailem. Prodávající je poté povinen na Své 
náklady reagovat se do 24 hodin od uplatnění vady S tím, že servisní teclmik nastoupí 
k odstranění vady do 48 hodin od jejího nahlášení v místě plnění. 
V případě, že se bude jednat O neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání zboží, 
poskytne prodávající přiměřenou slevu Z ceny Zboží. Za neodstranitelné vady bránící 
řádnému užívání zboží poskytne prodávající neprodleně kupujícímu bezplatně nové 
bezvadné plnění. 
V případě, že se bude jednat O odstranitelné vady a prodávající vadu na místě neodstraní, 
dohodne si písemně se zástupcem kupujícího jiný termín odstranění. 
Prodávající je oprávněn náklady na odstranění vady vyúčtovat kupujícímu pouze 
v případě, kdy má vada původ V zásahu neoprávněné osoby nebo vandalismu. Vyúčtování 
provede prodávající fakturou splatnou do 14 dnů od jejího doručení kupujícímu na adresu 
sídla kupujícího. 
Pokud prodávající nenastoupí v dohodnuté době k odstranění namítané vady, je kupující 
oprávněn Zajistit si opravu vady u jiného prodávajícího a náklady takto vzniklé vyúčtovat 
prodávajícímu. 

VIII. 
Smluvní pokuta 

Smluvní strany si tímto Sjednávají Smluvní pokutu pro případ prodlení kupujícího se 
zaplacením faktury (daňového dokladu) vystavené v souladu S touto smlouvou, a to ve 
výši 0,05 % Z dlužné částky včetně DPH za každý i započtený den prodlení. 
Smluvní strany si tímto Sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení prodávajícího 
S dodáním, předvedením zboží a proškolení obsluhy přístroje dle čl. III., a to ve výši 
0,05 % Z ceny za zboží včetně DPH dle čl. IV. odst. l za každý i Započtený den prodlení. 
Smluvní strany si tímto Sjednávají Smluvní pokutu pro případ prodlení prodávajícího S 

nástupem k odstranění vad dle čl. VII. ve sjednaném tennínu, a to ve výši 0,05% z ceny 
zboží včetně DPH dle čl. IV. odst. l za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní pokutu je oprávněná Strana vyúčtovat fakturou, jež je splatná do 10 dnů ode dne 
jejího doručení povinné Straně. 
Veškerá ujednání o smluvních pokutách nevylučují právo kterékoliv ze smluvních stran 
domáhat se plné náhrady škody, ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije. 

IX. 
Ukončení smlouvy 

Účinnost smlouvy lze rovněž ukončit: 
a. dohodou smluvních stran nebo



b. odstoupením od Smlouvy vsouladu Sust. § 2002 an. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

X. 
Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední Smluvní strany a účimiosti řádným 
zveřejněním v registru smluv. 
Tato smlouva je Sepsána ve dvou Stejnopisech, znichž každá Smluvní strana obdrží 
po jednom. 
Nedílnou Součástí této smlouvy je její příloha - nabídka ze dne 10. 7. 2018. 
Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními 
stranami. 
Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí Obecně závaznými právními předpisy 
České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
Zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Prodávající prohlašuje, že akceptuje veškeré požadavky a podmínky uvedené V zadávací 
dokumentaci a nabídce k veřejné zakázce S názvem „Dodávka LC-MS/MS“; V případě 
rozporu mezi textem Smlouvy bude mít text výzvy a nabídky přednost. 
Prodávající prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné 
důvěmé informace a je Srozuměn se skutečností, že kupující smlouvu zveřejní V registru 
smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že se řádně Seznámily S obsahem této Smlouvy, že mu 
porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na 
základě Své Svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojuji pod tuto Smlouvu Své podpisy. 

V Praze dne Ť\0~"Š“3°'l2 V Bmě 
-B -U9- 2018 

. l / ....... 

Ing. Marek Exner Ing. Daąiíël/Íľurečka 
vedoucíodštěpného závodu ředitel

I CR-UKZUZ
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Zákazník: 

Ústřední kontrolní a Zkušební ústav 
Zemědělský 
Organizační složka Státu 
Hroznová 2 
656 O6 BRNO 

v“ 
. _n. 

1 Obecné informace 
201736/10350572 

Dodavatel: 

Waters Gesellschaft m.b.H. 
organizační složka 
Psohlavců 43 
147 00 Praha 4 

Tel.: : +420 261 711 384 
Email:
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Číslo nabídky : 21774674 O Datum vystavení : 10.07.2018 
THE SCIENCE DF WHA`I"'S POSSIBLEÍ Platí d0 2 31,12_2018 

Cenové detail V CZK » iŰĹ'-Ý: 

Při vystavení objednávky uveďte prosím referencí této nabídky 

POI P/N Popis Cena za kus Ks Cena celkem Sleva Celkem po slevě 

Waters Xevo TQ-XS System 
S následující konfigurací 

176003945 

176003947 

176003946 

176003948 

176015110 

205000726 

176002526 

176003950 

740005871 
740005901 
740005660 
ELC000603 
ELC000603 

Waters Xevo TQ-XS 

API UniSpray Source 

Dry Vacuum EBARA pump 

MS Ref StdsXEVO TQ-XS 

ACQ. I-Class PLUS Sys. (CH-A) W/SM-FL-I

CH-A Extension Kit H/I-Class for MS 

MasSLynx Workstation with TL 

Analytical LC-MS Solvent Install Kit 

Celkem Waters Xevo TQ-XS System 

BAW ACQUITY I-Class PLUS BSM (OPM) 
BAW ACQUITY I-Class SM-FL PLUS (OPM) 
BAW Xevo TQ-XS (OPM) 
Lenovo 23" PC monitor 
UPS Záložní zdroj 

Celkem 

DPH 

7.793.563,00 

21,00 °/O 1.636.648,23 

Celkem včetně DPH 9.43o.211,23 
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čísıø nabidky z 21774674 O Datum vystavení : 10.07.2018 

THE SCIENCE DF wı-ıA`r's POSSIB|..E.' Pıatí dn ; 31_12_2013 

Cenové detail v CZK 
Při vystavení objednávky uvedte prosím referencí této nabídky

N 
2? 

-F 

E` 
š 

-I 

('D‹3 
9.* O 

§pec ormace 
Záruka ů. 

Miroslav Procházka 
, 5ö|e5 RGPFGSBMHĚIVG 
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čísıø nabídky z 21774574 O Datum vystavení : 10.07.2018 

THE SCIENCE OF wHAT's POSSIBLE! Platí øıø ; 31_12_2018 

Všeobecné obchodní odinínk ˇ' Q' A A 

Í7'›`,-Í'ˇ“.°`-*“^`„*IřÍ 

Podmínky specifikované v kupní smlouvě, je-li tato uzavřena, jsou nadřazeny následujícím všeobecným obchodním podmínkám. 

Obsah této nabídky považujte prosím za důvěrný a zajistěte, aby nebyl přístupný třetím osobám. 

Výsledná celková cena 
Je uvedena v českých korunách nebo V EUR včetně DPH, cla, dopravy a pojištění do místa plnění, likvidace odpadu EKOKOM a 
likvidace elektrospotřebičů RETELA. Platnost nabídky je 30 dní. 

Dodací lhůta 
Do 6 týdnů od obdržení závazné objednávky, není-li specifikováno jinak. 

Dodací podmínky 
Zboží bude dodáno TNT službou economy express, která zahrnuje dodání za první uzamykatelné dveře bez nutnosti překonat 
výškové překážky. V případě neposkytnutí této služby ze strany TNT může zákazník dodávku odmítnout, a ta bude provedena 
následující pracovní den s patřičným vybavením. V případě požadavku zákazníka na nadstandardní dodávku (dodání v konkrétní čas, 
konkrétní osobě do rukou či na konkrétní místo) se jedná o zpoplatněnou službu. 

Platební podmínky 
Platba do 14 dnů po dodávce ve prospěch Waters na účet: 
CZK 2102755139/2700 nebo EUR 2102755155/2700 
Vyhrazujeme si právo fakturace po částech. 
V případě nového zákazníka si vyhrazujeme právo předplatby při první objednávce. 

Instalace 
Bez poplatku, jedním Z našich Servlsních techniků, není-li specifikováno jinak. 

Školení 
Základní zaškolení po instalaci v rozsahu 2 hodin bez poplatku. 
Možnost placeného školení EM Basic a EM Advanced. 

Záruka 
LC, SFC a MS přístroje - 12 měsíců od data instalace (možnost placené prodloužené záruky). 
Počítače - 24 měsíců od data instalace Dell NBD 
Náhradní díly a serv. práce - 3 měsíce od data opravy 
Spotřební materiál - 3 měsíce od data dodání 

Obecné podmínky 
Zodpovědnost za likvidaci obalů leží na straně kupujícího. 
Softwarové licence nemohou být poskytnuty třetí straně. 
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