KUPNÍ SMLOUVA
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 409 zákona
č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění
uzavřeli

____________________________
jako prodávající

a

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
jako kupující
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Smluvní strany:
Obchodní firma:
__________________________________
IČ:
__________________________________
Sídlo:
__________________________________
Jednající:
__________________________________
Bankovní spojení: __________________________________
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ___________________, oddíl ____________,
vložka ___________________
(dále jen „prodávající“)
a
Název:
IČ:
DIČ:
Sídlo:
Jednající:
Bankovní spojení:
(dále jen „kupující“)

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
679 85 823
CZ67985823
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
RNDr. Lucie Kubínová, CSc., ředitelka
ČNB, a.s., č.ú.: 13429041/0710

(dále společně též „smluvní strany“)
se v souladu s ustanovením § 409 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném
znění a dalšími příslušnými ustanoveními českého právního řádu dohodly níže uvedeného
dne, měsíce a roku tak, jak stanoví tato

Kupní smlouva
Článek 1
Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu fluorescenční
konfokální mikroskop, který je blíže specifikován níže v odst. 2 tohoto článku (dále
jen „předmět smlouvy“), za což se kupující zavazuje uhradit kupní cenu
specifikovanou v článku 2. této smlouvy.

2.

Prodávající prohlašuje, že předmět smlouvy má následující funkční a technické
vlastnosti:
Plně motorizovaný konfokální mikroskop na bázi rotujícího disku nebo
ekvivalentní technologie, o skenovací rychlost alespoň 2000 frames/s a
vybavený motorizovaným dichroickým zrcadlem s alespoň 3 pozicemi,
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motorizovaným kolečkem pro emisní filtry s alespoň 6 pozicemi,
motorizovaným pohyblivým diskem/motorizovaným pohyblivým duálním
diskem, sadou filtrů a spektrem excitace pro DAPI, FITC, CY3, CY5.
Je vybaven inkubační komorou s kontrolou teploty a CO2 pro dlouhodobé
(24h a více) sledování živých buněk a uzpůsoben k minimalizaci fototoxicity
snímání pro živé buňky během těchto dlouhodobých měření.
Zobrazovací jednotka je na úrovni digitální CCD kamery s vysokým
rozlišením, vysokou kvantovou účinností (min cca 70%), velmi nízkým
temnostním proudem, chlazením ≤ -10°C a rychlostí alespoň 10 plných
framů/s
Invertovaný mikroskop vybavený objektivy s korekcí opt. vady pro
fluorescenční mikroskopii 10X suchý, 20X suchý, 40X olej, 60-65X olej a
100x olej, binokulárem pro optickou kontrolu v zobrazení widefield a plně
motorizovaným pracovním stolkem je umístěn na antivibračním stole a
připojen k PC s rychlým procesorem, alespoň 4GB RAM, 1TB HDD, DVD-RW
jednotkou, výkonnou grafikou, alespoň 24" monitorem, včetně operačního
systému v anglické verzi.
Software pro získávání a analýzu obrazu je schopen automatického
snímání vícero (min. 24) oblastí zájmu s možností specifického nastavení X,
Y, a Z koordinát pro kažkou oblast, kontroluje pohyb XY stolku a umožňuje
snímání v Z pro každý fluorofor/filterset.
3.

Předmětem této smlouvy je dále zajištění zaškolení jedné osob v užívání předmětu
smlouvy a rovněž dodání uživatelské dokumentace a návodu k užívání.
Článek 2
Kupní cena

1.

Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za převod vlastnického práva k předmětu
smlouvy specifikovanému v článku 1. této smlouvy činí:
Celková cena bez DPH:
DPH 20%
Celková cena s DPH
(dále jen „Kupní cena“)

__________________________________ Kč
__________________________________ Kč
__________________________________ Kč

2.

Výše Kupní ceny je zásadně nepřekročitelná. Kupní cenu je možné překročit pouze
v případě, že v průběhu plnění předmětu této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH.

3.

Kupní cena v sobě zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro řádné splnění
předmětu této smlouvy, veškeré náklady spojené s úplným dodáním a řádným
uvedením předmětu této smlouvy do provozu a náklady na dopravu do místa plnění,
jakož i veškeré další náklady související s dodáním předmětu této smlouvy a jeho
uvedením do provozu.
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4.

Kupní smlouva v sobě dále zahrnuje bezplatný servis v průběhu záruční doby, která
činí 2 roky a počíná běžet ode dne řádného dodání předmětu smlouvy bez jakýchkoli
vad a nedodělků.
Článek 3
Splatnost kupní ceny

1.

Smluvní strany se dohodly, že celá Kupní cena bude uhrazena po řádném dodání
předmětu smlouvy (tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků) a uvedení předmětu smlouvy
do provozu v místě plnění uvedeném v článku 4 odst. 2 této smlouvy.

2.

Kupující se zavazuje uhradit Kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím,
kterou kupující předem odsouhlasí, se splatností 30 dnů ode dne vystavení. Faktura
se pro účely této smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání předmětné
částky z účtu kupujícího. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může kupující
uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením
výhrad. Okamžikem odeslání námitek se přerušuje lhůta splatnosti.
Článek 4
Doba a místo plnění

1.

Prodávající se zavazuje dodat a uvést do provozu předmět smlouvy nejpozději do 3
měsíců ode dne podpisu této smlouvy.

2.

Místem dodání předmětu smlouvy je sídlo kupujícího na adrese Vídeňská 1083,
142 20 Praha 4.
Článek 5
Záruční doba, záruční a pozáruční servis

1.

Prodávající se zavazuje poskytnout na předmět smlouvy záruční dobu, v průběhu
které bude poskytovat bezplatný záruční servis v délce 2 roky ode dne řádného
dodání předmětu smlouvy bez jakýchkoli vad a nedodělků.

2.

Prodávající se dále zavazuje, že vady na předmětu smlouvy bude odstraňovat ve
lhůtě maximálně 15 dnů ode dne nahlášení vady kupujícím prodávajícímu, pokud se
smluvní strany písemně nedohodnout jinak. Lhůta k odstranění vady počíná běžet
od oznámení o vzniku vady kupujícím prodávajícímu. Kupující je oprávněn nahlásit
vadu v pracovní dny době od 7:00 do 18:00 a to některým z následujících kontaktů:
•
•

3.

Telefon: __________________________________
E-mail: __________________________________

Prodávající se zavazuje zaslat kupujícímu potvrzení servisního zásahu nejpozději do
2 hodin po nahlášení závady e-mailem nebo telefonicky za současného stanovení
časového termínu, ve kterém dojde k servisnímu zásahu, který však nesmí
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přesáhnout lhůty uvedené v odst. 2 tohoto článku. Prodávající se dále zavazuje, že
bude vést evidenci servisních zásahů a evidenci nastavení všech komponent
v provozním a servisním deníku.
4.

Prodávající se dále zavazuje poskytovat kupujícímu po celou dobu užívání předmětu
smlouvy servis, a to buď bezplatně v záruční době, nebo po uplynutí uvedených lhůt
úplatně.
Článek 6
Nabytí vlastnického práva a způsob předání předmětu smlouvy

Kupující se stává vlastníkem předmětu smlouvy jeho předáním. Tímto dnem přejdou na
kupující veškeré užitky, nebezpečí a povinnosti, jakož i práva spojená s vlastnictvím
předmětu smlouvy.

Článek 7
Zánik smlouvy
1.

Tato smlouva zaniká:
 splněním předmětu smlouvy,
 dohodou smluvních stran,
 odstoupením jedné ze smluvních stran.

2.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy:
a) zjistí-li, že prodávající ani v přiměřené dodatečné lhůtě neodstranil vytčené vady
předmětu smlouvy,
b) zjistí-li, že na prodávajícího byl podán insolvenční návrh, nebo
c) zjistí-li, že předmět smlouvy nebude splňovat některé vlastnosti uvedené
v článku 1 odst. 2 této smlouvy.

3.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud kupující neuhradí Kupní ceny
ani ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení písemné výzvy prodávajícího k její úhradě.

4.

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu. Smlouva zaniká dnem
následujícím po dni doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
Článek 8
Smluvní pokuty

1.

V případě porušení povinnosti prodávajícího spočívající v prodlení s dodáním a
uvedením do provozu předmětu smlouvy, jak je specifikováno v článku 4 odst. 1
této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč za každý den prodlení s jeho dodáním a uvedením do provozu. V případě
porušení povinnosti prodávajícího s vlastnostmi dle 1 odst. 2 této smlouvy, je
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prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši
100.000,- Kč za každý jednotlivý případ nesplnění vlastností předmětu smlouvy.
2.

V případě prodlení kupujícího s uhrazením Kupní ceny, je kupující povinen zaplatit
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3.

Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 3 dnů od doručení výzvy oprávněné
smluvní strany k jejich uhrazení straně povinné a budou uhrazeny bezhotovostním
převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v předmětné výzvě.
Oprávněním na uhrazení smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo
na náhradu škody způsobené porušením povinností příslušné smluvní strany a tato
náhrada škody se hradí v plné výši bez ohledu na výši smluvní pokuty.
Článek 9
Další povinná smluvní ustanovení

1.

Prodávající je, dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Článek 10
Platnost a účinnost smlouvy, závěrečná ustanovení

2.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.

3.

Tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou, číslovanými dodatky ke
smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran s podpisy
účastníků na téže listině.

4.

Veškerá oznámení provedená na základě této smlouvy budou učiněna písemnou
formou (s výjimkami výslovně uvedenými v této smlouvě) a doručena na níže
uvedené adresy stran doporučeným dopisem nebo kurýrem s doručovacími poplatky
uhrazenými předem, a budou považována za doručené v okamžiku jejich přijetí
stranou, které jsou zaslány, na níže uvedenou adresu:

5.

(a)

V případě Prodávající je adresa k doručování:
__________________________________
__________________________________

(b)

V případě Kupující je adresa k doručování:
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Tato smlouva se řídí a bude vykládána podle právního řádu České republiky,
zejména podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku, v platném znění, a dalších dotčených obecně závazných právních
předpisů.
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6.

Tato smlouva je sepsána v 2 stejnopisech v českém jazyce. Prodávající a kupující
obdrží každý po jednom vyhotovení.

7.

Smluvní strany této kupní smlouvy po jejím přečtení potvrzují, že její obsah, závazky,
prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že
smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání.
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V Praze dne ...................

________________________
____________________
_________________
Prodávající

V Praze dne ....................

________________________
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
RNDr. Lucie Kubínová, CSc., ředitelka
Kupující
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