
C.Í. µ)up-
ÄÄ

Íi
' i"' jjťYjG M\vooom40

"'"' E.ľ. UOK-
PCR03ETRpo82022768

KUPNÍ SMLOUVA
č.j. KRPP-124734-17/ČJ-2018-0300VZ-VZ

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona Č.89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen ,,smlouva")

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
se sídlem Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň
IČO : 75151529
DIČ: CZ75151529

(dále jen ,,kupuj/cl'j

a

Obchodní firma /název/jméno a přIjmenI Life Technologies Czech Republic s.r.o.
SídIo/Msto podnikáníl V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
Kontaktní adresa: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
IČO: 25761307
DIČ: CZ25761307

(dále jen ,,prodávajlcl")

Článek ||.
Předmět smlouvy

l. Touto smlouvou se prodávajÍcÍ zavazuje dodat za podmínek ve smlouvě sjednaných
kupujícknu předmět koupě, specifikovaný v ČI. Ill. smlouvy a převést na kupujicIho
vlastnické právo k tomuto předmětu koupě.
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2. KupujÍcÍ se zavazuje za podmínek ve smlouvě sjednaných předmět koupě převzít a
zaplatit za něj sjednanou kupní cenu podle článku VI. této smlouvy.

Článek Ill.
Specifikace předmětu koupě

l. Předmětem koupě dle této smlouvy je dodáni spotřebního materiálu pro genetický
analyzátor (dále jen zboží) v množství a druzích dle specifikace uvedené v příloze č. 1 -
Předmět plněni - cenová nabídka, přičemž tato příloha je nedílnou součásti této
smlouvy. Spolu se zbožím je prodávajÍcÍ povinen dodat kupujÍcÍmu veškerou souvÍsejÍcÍ
dokumentaci, certifikáty, návody, prohlášenI o shodě či jiné obdobné listiny potřebné k
převzetí a řádnému užIvání věci, vše v českém jazyce a originá|ní formě

2. KupujicI předmětu plněni požaduje minimální dobu expirace dle specifikace uvedené v
příloze č. 1 — Předmět plněni - cenová nabídka. Rozhodujíchn faktorem pro posouzení
doby expirace je datum předáni požadovaného materiálu kupujÍcÍmu v místě plnění.

3. prodávajÍcÍ zároveň prohlašuje, že jím dodávané zboží je schváleno k používáni na
území České republiky.

Článek lV.
Doba a místo plnění, předání zboží

l. prodávajÍcÍ je povinen dodat zboží do místa plněni, a to v terminu nejpozději do 14
kalendářních dnů od objednáni zboží. jednotlivé dodávky budou uskutečňovány dle
potřeb kupujÍcÍho, na základě dňčich objednávek až do výše celkového finančního
objemu zakázky pro danou část nejpozději však do 30. 11. 2018.

2. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Nádražní 2, Plzeň. ProdávajÍcÍ se zavazuje
informovat kupujÍcÍho o termínu dodáni zboží nejméně dva (2) pracovní dny předem.
K převzetí zboží a podpisu dodacího listu je oprávněn a materiál převezme

3. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujíchn a potvrzením dodacího listu v místě
plněni.

4. KupujÍcÍ je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující
důvody odrrňtnuti převzetí zboží písemně prodávajíchnu sdělí, a to nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů od původního termínu předání zboží. V takovém případě nepřechází na
kupujícího nebezpečí škody na věci a prodávajici je povinen znovu dodat kupujichnu
zboží v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na nové předáni zboží se použiji
ustanovení předchozích odstavců.

Článek V.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

]. KupujÍcÍ nabývá vlastnické právo ke zboží po převzetí zboží od prodávajÍcÍho
(dopravce), a to okamžikem podpisu dodacího listu.

2. Okamžikem podpisu dodacího listu přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží.

3. Pro případ dodání většího množství zboží se smluvní strany výslovně dohodly, že se
přebývajÍcÍ (= kupujícIm neobjednané) množství zboží nestává předmětem kupní
smlouvy. I pokud dojde k převzetí tohoto zboží kupujícím, zůstává přebývajici zboží i
nadále vlastnictvím prodávajÍcÍho a bude mu kupujichn na jeho náklady vráceno.
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Článek VI.
Kupní cena a platební podmínky

Cena dodávaného zboží pro část A:
Celková cena za předmět plnění bez DPH: 1 271 900,00 Kč
DPH 21%: 267 099,00
Cena za předmět plnění včetně DPH: 1 538 999,00

s|ovy:jedenmi|iónpětsettřicetosmtisÍcdevětsetdevadesátdevětkorunčeksých

2. Kupní cena je sjednána jako konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady
prodávajÍcÍho spojené s prodejem zboží (dopravu do místa plněni, CIO, sk|adovánj, balné,
atd.).

3. Cena bude kupujľchn zaplacena na základě faktury vystavené prodávajíckn po převzetí
zboží kupujÍcÍm. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajichn musí obsahovat
náležitosti stanovené právními předpisy a dále evidenční číslo smlouvy, vyčÍs|ení zvlášť'
ceny zboží bez DPH, zvlášť' DPH a celkovou cenu zboží včetně DPH.

4. Pří|ohou faktury musí být kopie dodacího listu podepsaného pověřeným pracovníkem
kupujícího.

5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů ode
dne doručení faktury kupujíchnu na kontaktní adresu kupujícího. v případě pochybnosti
se má za to, že dnem doručeni se rozumí třetí den ode dne odesláni faktury.

6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsáním fakturované kupní ceny
na bankovní účet prodávajÍcÍho. Pokud kupujÍcÍ uplatní nárok na odstranění vady zboží
ve lhůtě splatnosti faktury, není kupujÍcÍ povinen až do odstranění vady zboží uhradit
cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
v délce 21 kalendářních dnů.

7. KupujÍcÍ nebude poskytovat prodávajichnu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo
jeho části.

8. KupujÍcÍ je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. prodávajíci je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není kupujÍcÍ v prodlení se zaplacením ceny zboží.
Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

9. Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plnění (prodávajIchn), bude
příjemcem zdanitelného plněni (kupujíchn) uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže si
kupujÍcÍ ověří způsobem umožňujÍcÍm dálkový přistup skutečnost, že prodávajÍcÍ není
nespolehlivým plátcem DPH, a že jeho bankovní účet dle této smlouvy je shodný s účtem
zveřejněným správcem daně způsobem umožňujÍcÍm dálkový přistup. V opačném
případě kupujÍcÍ uhradí prodávajíchnu pouze základ daně a DPH převede přímo
příslušnému správci daně.

10. Faktura musí být vystavena na adresu kupujicího:
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň

a zaslána na niže uvedenou adresu kupujÍcÍho:
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Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odděleni materiálně - technického zabezpečeni

Nádražní 2, 306 28 Plzeň

Článek VII.
Povinnost mlčenlivosti

1. ProdávajÍcÍ se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plněni této smlouvy získá od kupujÍcÍho nebo o kupujichn či jeho
zaměstnancích a spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu
kupujÍcÍho žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se
jedná

a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřistupněnÍ informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby,

které se budou pQdi|et na dodáni zboží kupujÍcÍmu dle této smlouvy.
3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodáni zboží dle

této smlouvy, odpovídá prodávajÍcÍ, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

Článek VIII.
Smluvní pokuty a odstoupeni od smlouvy

l. V případě nedodání veškerého zboží prodávajÍcÍm v terminu dle Článku lV. odst. 1 je
prodávajÍcÍ povinen uhradit kupujicknu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny zboží
včetně DPH za každý, byt' i započatý kalendářní den prodleni. To platí i pro případ, kdy
kupujÍcÍ odmítne převzetí zboží dle článku lV. odst. 5 a prodávajIcí znovu nedodá zboží
v tomto termínu.

2. V případě prodlení s odstraněním uznané reklamované vady je prodávajÍcÍ povinen
zaplatit kupujíchnu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byt' započatý, kalendářní
den prodlení.

3. KupujÍcÍ je povinen zaplatit prodávajíchnu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti úrok z prodlení ve výši dle nařIzeni vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje
výše úroku z prodlení.

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
jejich uplatnění.

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodněni v plném rozsahu ani povinnost prodávajÍcÍho řádně
dodat zboží.

6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícim, které zakládá právo kupujÍcÍho na
odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména

a) prodlení prodávajÍcÍho s dodáním zboží o vÍce než sedm (7) kalendářních dnů;

b) postup prodávajÍcÍho při dodáni zboží v rozporu s touto smlouvou.
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7. KupujÍcÍ je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku prodávajÍcÍho probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnuti o úpadku, pokud to právni předpisy umožňují;

b) insolvenčnI návrh na prodávajÍcÍho byl zamítnut proto, že majetek prodávajÍcÍho
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízenh

c) prodávajÍcÍ vstoupí do likvidace.
8. ProdávajÍcÍ je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupujÍcÍ bude v prodlení

s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajÍcÍch z této smlouvy po dobu delší než
šedesát (60) kalendářních dni.

9. Účinky odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek IX.
Záruka a sankce za její nedodržení

1. ProdávajÍcÍ ručí za kvalitu zboží, dle této smlouvy se řídí jednotlivými expiračními lhůtami.
Reklamace vad musí být provedena písemně. prodávajÍcÍ se zavazuje vyjádřit se
k písemné reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení; pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci uznává.

2. prodávajÍcÍ se zavazuje odstranit jim uznané reklamované vady ve lhůtě 5 dnů od
doručeni reklamace kupujIcího.

3. Reklamace jsou ze strany kupujÍcÍho řešeny pověřeným pracovníkem vedoucím oddělní
materiálně technického zabezpečení,

Článek X.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.

2. prodávajÍcÍ není bez předchozího písemného souhlasu kupujÍcÍho oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. Prodávající je povinen dokumenty souvisejícI s prodejem zboží dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplaceni ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plněni dle této smlouvy, a to
zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolnImi orgány.

4. prodávajÍcÍ je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5. prodávajÍcÍ bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.
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7. Kontaktní osoby či pověření pracovníci kupujÍcÍho, uvedení v textu této smlouvy, jsou

oprávněni k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či
zmocněni ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je platná po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona číslo 340/2015
Sb.,o registru smluv, tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv.
Pokud nebude uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla
uzavřena, je zrušena od jejího počátku.

2. Účinnost smlouvy končí uplynutím doby, nebo vyčerpáním finančního objemu, přičemž
pIati to, co nastane dříve.

3. V otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se vztah mezi kupujÍcÍm a
prodávajíchn řidI ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.

4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

5. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
příslušnými obecnými soudy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech (6 stran smlouvy a 3 listů přílohy ),
z nichž dva obdrží kupujIci a jeden prodávajÍcÍ. KupujÍcÍ po podpisu této smlouvy vyznačí
na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.

7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojuji
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

8. Nedílnou součásti této smlouvy jsou niže uvedené přílohy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Předmět plnění - cenová nabídka

V Plzni dne V Praze dne

Za kupujÍcÍho: Za prodávajicího:
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r! 'L.c·m č. ,L__!{ č. !.Ln? 1y/Ů- -u 'd'- úľ

?o,U ĺ im' .· 3
Přŕfdrd C. 2 k Ur.j K - "

Předmět plnění - cenová nabídka pro Část A

Číslo Specifikace Podmínky Určeno Cena za Cena za 1 Cena Cena
p.oložky pro Množst 1 kus/ba. celkem celkem

přístroj ví kus/bal. včetně DPH bez DPH včetně
bez DPH . DPH

1 kit pro amplifikaci STR protokoly pro využití ve 10 ks 82 476,- 99 795,96 824 760,- 997 959,60
lokusů specifických pro forenzní genetice,
celkovou lidskou DNA, validovaný systém;
souběžná amplifikace možnost použití při
lokusů (D3S1358, VWA, současném nastavení
D16S539, D2S1338, spektrální kalibrace
D8S1179, D21S11, sekvenátoru ABI 3130 bez
D18S51, D19S433, nutnosti jeho rekalibrace;
TH01, FGA, možnost použití bez
Amelogenin a pěti ESS nutnosti revalidace
lokusů (D10S1248, zavedených
D22S1045, D2S441, akreditovaných postupů
DlS1656, D12S391), v laboratoři; 100%
včetně lokusu SE33 identické sekvence primerů
(200 reakcí) pro amplifikaci lokusů

obsažených v kitu ldentifiler
Minimální doba dříve používaným
požadované expirace [aboratořj
8 měsíců (D3S1358,D8S1179,D16S5

39,D18S51,D21S11,FGA,T l
H01,vWA,D2S1338,D19S4
33) i

rkompatibilní s položkou ' , lľ

Gene Scan " 600 LIZ ) l
Size l

i 'l



"y
2 kit pro kvantifikaci analýza v jediné reakci, RealTim 10 ks 39 658,- 47 986,18 396 580,- 479 861,80

celkové lidské a kompatibilita s RealTime e ABI
specificky mužské DNA AB1 7500, kompatibilita s 7500
- kvantifikace celkové RealTime AB1 7500;
lidské a mužské DNA v možnost použití při
jedné reakci současném nastavení
- určení stupně kalibrace přistroje bez
degradace DNA nutnosti jeho rekalibrace;
- standardní krivka v validační certifikát pro
rozsahu 50ng-5pg kombinaci kitu, RealTime !
- musí obsahovat ABI 7500 a !
vnitřní pozitivní kontrolu vyhodnocovacího softwaru i
- obsahuje Small HID RealTime PCR
Human target: 80 bp; analysis software v1.1; l i
Large Human target: možnost použití bez i
214 bp; Y target: 75 bp nutnosti revalidace l
- kalibracni kit zavedených i
obsahujici barvy FAM, akreditovaných postupů l
JOE, NED, ROX, SYBR v laboratoři
GREEN, TAMRA, VIC l
(Spectral calibration kit
l) a barvy ABY, JUN,
Mustang Purple l

í
(400 reakcí) l

l
Minimálni doba l
požadované expirace l
10 měsíců ! '

3 vnitřní standard k obsahuje 36 fragmentů o sekvenát 5 ks 10112,- J2235,52 50 560,- 61 177,60 :
vyhodnocování délky délce 20, 40, 60, 80, 100, or ABI : l l
fragmentů STR dle 114,120, 140,160,180, 3130 i l l
příslušné specifikace 200, 214, 220, 240, 250, I l i
kitu 260, 280, 300, 314, 320, l i !



_""¶
(2 x 200 µ1 v balení)

Minimální doba
požadované expirace
12 měsíců

340, 360, 380, 400, 414,
420, 440, 460, 480, 500,
514, 520, 540, 560, 580 a
600bp; funkce
normalizace signálu,
kompatibilní s položkou
AmpFISTR NGM Select"

Cena celkem za položky 1-3 bez
DPH: 1 271 900,00 Kč

DPH 21%: 267 099,00 Kč

Cena celkem za položky 1-3 včetně
DPH: 1 538 999.00 Kč



Ověřovac/doložka

Převod dokumentu z digitá/n/do analogové podoby podle § 69a z. č. 499/2004 Sb.

subjekt, který převod dokumentu provedl:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odbor veřejných zakázek
Nádražni2
Plzeň

Datum vyhotovení:
13.11.2018 14:04

Zajišt'ovaci prvek:
bez zajišťovacího prvku

Výsledek ověření:
Ke vstupujÍcÍmu digitálnImu dokumentu jsou připojeny nás|edujÍcÍ entity:

Další údaje:
Datum doručení digitálního dokumentu:

Způsob doručeni digitálního dokumentu:

Č j. zaev"dován" d'gitálního dokumentu:

JID digitálnIho dokumentu:
Počet vytištěných listů (včetně ověřovací doložky):

13.11.2018 12:59

ISDS (1321768/2018)

KRPP-124734-18/ČJ-2018-0300VZ-VZ

pcR03ETRds856237

/0

Jméno, přIjmenI a podpis osoby, která qřevod dokumentu provedla:


