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Smlouva č. 163210093

Kupující: Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
Zastoupená: plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA

děkan Fakulty vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové
Zaměstnanci pověřený jednáním:

Na adrese: Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Vyřizuje:
Fakturační adresa, místo dodání zboží:

ČR Ministerstvo obrany, organizační složka státu, Tychonova 221/1,
160 00 Praha 6 - Hradčany
v zastoupení: Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Prodávající: RANDOX Laboratories, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188866
Sídlo: Bořivojova 35/878, 13000 Praha 3
IČO: 26905981
DIČ: CZ26905981
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský
zákoník“), uzavírají tuto smlouvu

Objednáváme u Vás Nákup – Chemikálií

Celková cena za zakázku: 75.000 ,- Kč vč. DPH

Kupní cena za plnění této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná. V takto stanovené kupní ceně
jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s plněním této smlouvy (např. DPH, náklady
na dopravu do místa plnění, clo, apod.).

Termín plnění: do 21 dnů od podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Místo a způsob plnění:
1. Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové, zboží
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převezme v místě dodání:
2. Prodávající je povinen min. 1 pracovní den před dodáním materiálu informovat kontaktní

osobu a domluvit se na čase a způsobu dodání objednávky.
3. Zboží bude prodávajícím odevzdáno v pracovních dnech v době od 7:00 do 14:00 hod

Platební a fakturační podmínky:
1. Prodávající po vzniku práva fakturovat do 10 pracovních dnů vystaví a odešle kupujícímu

daňový doklad (dále jen „faktura“). Objednatel souhlasí s použitím faktury velektronické
podobě. Zálohové platby nebudou poskytovány.

2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a podle § 435 Občanského zákoníku. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) číslo smlouvy dle číslování objednatele,
b) identifikaci objednatele – ČR-Ministerstvo obrany, organizační složka státu,

Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
c) identifikaci konečného příjemce, který proplatí fakturu - Fakulta vojenského

zdravotnictví UO, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové.
Fakturovaná částka musí být shodná s částkou uvedenou ve smlouvě.

3. Faktura a zboží bude kupujícímu doručena na adresu: Fakulta vojenského zdravotnictví UO
Hradec Králové, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové.

4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
5. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj

nebo doklad uvedený vobjednávce , nebo má jiné závady vobsahu. Při vrácení faktury
kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví
novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží
znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Prodávající je povinen novou fakturu
doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.

6. Budou-li u poskytovatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Záruka za jakost, vady zboží a reklamace:
1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží a současně podpisem

přejímacího dokladu.
2. Prodávající poskytuje záruku za jakost v trvání 24 měsíců
3. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. Občanského zákoníku.
4. Reklamace se uplatňují písemně.
5. Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.
6. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.
7. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení:
1. Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s odevzdáním zboží vtermínu uvedeném

ve smlouvě, smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny vč. DPH, za každý den prodlení, a to
až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

2. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční
době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny vč. DPH za
každý den prodlevy, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady.

3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z
prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora,
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likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném
znění, a to podle ustanovení § 1970 Občanského zákoníku

4. Smluvní strany se dohodly, že minimální výše nákladů s uplatněním každé pohledávky se řídí
ustanovení §3 nařízení vlády č.351/2013 Sb., v platném znění.

5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do30 dnů ode dne doručení daňového
dokladu (faktury).

6. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno
právo na náhradu škody, ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije. Rovněž není
dotčena povinnost řádně splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy:
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva zaniká vedle ostatních případů

stanovených Občanským zákoníkem také jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany
kupujícího pro její podstatné porušení prodávajícím.
Podstatným porušením povinností ze strany prodávajícího se rozumí:

a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží po dobu delší než 10 dnů
b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží

Zvláštní ujednání:
1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se

řídí právním řádem České republiky.
2. Prodávající prohlašuje, že odevzdané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob.

Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního
vlastnictví třetích osob.

3. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek vyplývající
z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.

4. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu této Smlouvy.

V Hradci Králové dne V Crumlin dne

Za kupujícího: Za prodávajícího:

………………………………………. ………………………………………


