
Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, Česká republika, telefon 466 036 111, www.uni-pardubice.cz
1

Příloha č. 2

Kupní smlouva

„Dodávka HPLC chromatografické sestavy“

uzavřená podle § 409 zákona a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen obchodní zákoník)

I. Smluvní strany

kupující:
Univerzita Pardubice:
Sídlo/místo podnikání: Studentská 95, 532 10 Pardubice II - Polabiny
IČ: 00216275
DIČ: CZ00216275 
Bankovní spojení: 37030561/0100, KB, a.s.
Jednající osoba: prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc., děkan FCHT
Osoba odpovědná za realizaci: doc. Ing. Pavel Drabina, Ph.D.

prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.
Tel: 466 037 010, 466 037 056, 466 037 106

466 037 506
Email: Pavel.Drabina@upce.cz
(dále jen kupující) Milos.Sedlak@upce.cz

a
prodávající:
Sídlo/místo podnikání:
IČ/rodné číslo:
DIČ:
Bankovní spojení:
Jednající osoba:
Osoba odpovědná za realizaci:
Zapsaný v OR:
Telefon:
Fax:
Email:
(dále jen prodávající)

Výše uvedené strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen 
„Smlouva“):
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II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu, za podmínek stanovených touto kupní smlouvou
zboží, tj. HPLC chromatografické sestavy, specifikované v příloze č. 1 Smlouvy „technická 
specifikace předmětu plnění“ a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Prodáva-
jící se zavazuje k řádnému dodání zboží, včetně dopravy a instalace do místa plnění, jeho uve-
dení do provozu a k technickému a aplikačnímu zaškolení min. 2 uživatelů, není-li v zadávacích 
podmínkách stanoveno jinak. Zaškolení obsluhy musí být v českém jazyce, není-li v zadávacích 
podmínkách stanoveno jinak.

2. Současně s dodávkou celého předmětu plnění předá prodávající kupujícímu záruční listy, návo-
dy a ostatní dokumenty nutné pro nakládání s předmětem plnění, v souladu se zadávacími pod-
mínkami, bod č. 2.2.„specifikace předmětu plnění“. Návody budou dodány v českém jazyce ne-
bo anglickém jazyce. Kupující se zavazuje za podmínek stanovených Smlouvou řádně splněný 
předmět plnění, včetně průvodních dokladů, převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu 
dle článku IV. Smlouvy a způsobem podle článku IV. Smlouvy.

3. Specifikace předmětu smlouvy včetně technických parametrů je uvedena v příloze č. 1 
Smlouvy, jako její nedílné součásti.

III. Termín a místo dodání

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění do místa plnění:

Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická
Ústav organické chemie a technologie
Budova HC/F 4. patro
Studentská 573
532 10 Pardubice l

2. Prodávající se zavazuje řádně dodat předmět plnění nejpozději do 12 týdnů ode dne podpisu
této smlouvy.

3. Po řádném dodání zboží dle podmínek stanovených touto kupní smlouvou bude vždy vyhotoven 
zápis o předání a převzetí zboží.

4. Zápis o předání a převzetí zboží podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž 
podpisem obou smluvních stran zápisu o předání a převzetí dochází k převzetí a předání zboží a 
ke splnění předmětu dodávky.

5. Nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí bude dodací list, který bude obsahovat minimálně 
seznam všech jednotlivých částí dodávky.

6. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží písemně nejpozději 14
kalendářních dní před dodáním, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího (osoby 
odpovědné za realizaci), který je uveden v čl. I. této smlouvy.
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IV. Cena a platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu vzájemně dohodnutou kupní cenu:

Celková cena bez DPH: ………………………………………. Kč
Sazba (v %) a výše DPH: ……………………………………… Kč
Cena celkem včetně DPH: …………………………………….. Kč

DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdani-
telného plnění. 
Cena je nejvýše přípustná a není možné ji překročit za žádných podmínek s výjimkou změny 
sazeb DPH. Cena zahrnuje všechny nutné náklady prodávajícího.

2. Kupní cena bude uhrazena kupujícím bezhotovostně na výše uvedený bankovní účet prodávají-
cího na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím po řádném předání a převzetí zbo-
ží dle podmínek stanovených touto kupní smlouvou. Součástí daňového dokladu je oboustranně 
odsouhlasený předávací protokol.

      Splatnost faktury je stanovena na 21 dnů od jejího doručení do sídla kupujícího.

Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozděj-
ších předpisů, a náležitostí obchodní listiny dle § 13a obchodního zákoníku. Nebude-li faktura
obsahovat tyto náležitosti, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
prodávajícímu k provedení opravy. Nová lhůta splatnosti počíná běžet opět ode dne doručení 
opravené faktury.

3. Kupující neposkytne prodávajícímu žádné zálohy.

4. Platba bude probíhat výhradně v CZK.

5. Na celý předmět plnění bude vystavena jedna faktura.

6. Náklady spojené s předáním předmětu plnění, zejména balné, dopravné a pojistné nese prodáva-
jící a jsou součástí kupní ceny.

V. Smluvní pokuty

1. Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 
kupní ceny za každý i započatý den prodlení s dodávkou zboží. 

2. Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu v zákonné výši z celkové 
kupní ceny za každý i započatý den prodlení s povinností dle čl. VI. 6.

3. Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím náhradu škody způsobenou porušením povin-
nosti, i když se na toto porušení vztahuje smluvní pokuta. V takovém případě je kupující 
oprávněn požadovat po prodávajícím náhradu škody i ve výši přesahující výši smluvní pokuty.
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4. V případě nedodržení termínu splatnosti faktur vystavených prodávajícím, je prodávající 
oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i zapo-
čatý kalendářní den prodlení s příslušnou dodávkou.

5. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení jejího vyúčtování povinné smluvní straně 
z této smluvní pokuty.

VI. Odpovědnost za vady

1. Prodávající se zavazuje, že zboží, dodané a předané podle této smlouvy, je ke dni podpisu zápi-
su o předání a převzetí zboží plně funkční, bezvadné, splňuje technické parametry uvedené 
v příloze č. 1 této smlouvy a má odpovídající jakost a provedení. Za tento závazek nese prodá-
vající plnou odpovědnost.

2. Prodávající se tak zavazuje k poskytnutí záruky za jakost zboží, specifikovaného v příloze č. 1 
této smlouvy, v délce trvání 24 měsíců, pokud není v zadávací dokumentace uvedeno jinak. 
Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí zboží potvrzeném zápisem o předání a 
převzetí zboží, pokud není v příloze smlouvy č. 1 uvedeno jinak. 

3. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

4. V době záruční lhůty nebude za záruční opravy účtován materiál, práce servisního technika, 
cestovní či jiné náhrady, doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od oh-
lášení závad do jejich odstranění.

5. Prodávající se zavazuje, že bude poskytovat bezplatné informace servisním technikem po tele-
fonu do 2 pracovních dnů od oznámení závady. V záruční době se prodávající zavazuje poskyt-
nout bezplatný záruční servis spočívající v seřízení, vyčištění a odstranění drobných závad, a to 
minimálně 1 x ročně.

6. Záruční vada je vadou, která se projeví během záruční doby a je v jejím průběhu řádně nahláše-
na prodávajícímu. Záruční vadou není vada, jež nemá příčinu ve vnitřních vlastnostech zboží a
nebo je důsledkem neodborné manipulace nebo mechanického poškození zboží.

7.   Adresa a kontaktní údaje servisního střediska pro provádění záručních a pozáručních oprav: (. . .       
.doplní uchazeč. . . . .)

8.   Po uplynutí záruční doby bude placený odborný servis prováděn podle potřeb kupujícího.

9. Prodávající se zavazuje nejméně desetiletou garancí dostupností náhradních dílů ode dne pře-
dání zařízení.

10. Prodávající se zavazuje přebírat od kupujícího zboží dle této smlouvy do servisu v místě plnění 
v rámci záručního servisu zdarma a vyřizovat reklamaci v rámci záručního servisu zcela zdar-
ma. 

11. Na záruční opravy nastoupí prodávající v místě instalace zboží a to v pracovní dny v pracovní 
době nejpozději do 2 kalendářních dní od nahlášení závady kupujícím kontaktní osobě prodáva-
jícího: doc. Ing. Pavel Drabina, Ph.D., tel: 466 037 010, 466 037 056, 466 037 106, e-mail: Pa-
vel.Drabina@upce.cz
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12. Prodávající se zavazuje odstranit vady v záruční době maximálně do 21 kalendářních dní ode 
dne nastoupení k jejich odstranění.

13. Dodavatel se zavazuje zajistit pozáruční servisu po dobu 8 let po ukončení záruční lhůty.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající se dále zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Podle § 2 písm. e) zá-
kona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je dodavatel osobou povinnou spo-
lupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží z veřejných 
výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Prodávající se zavazuje stejným způsobem zavázat i 
svoje subdodavatele.

3. Prodávající je povinen uchovávat všechny doklady a dokumenty po dobu a způsobem stanove-
ným platnými právními předpisy (zákon č. 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
a zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví o archivnictví a spisové službě a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů).

4. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího v okamžiku jeho řádného dodání, tj. 
předáním a převzetím potvrzeném podpisem obou smluvních stran v zápise o předání a převze-
tí.  

5. Prodávající se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení smlouvy zachovávat mlčen-
livost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od kupujícího v souvislosti s plněním smlouvy.

6. Prodávající je povinen v souladu s ustanovením § 147a odst. 4 a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit kupujícímu seznam subdodava-
telů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky (dle čl. III odst. 
3.1) a to do 60 dnů od splnění smlouvy.

7. Smluvní strany se podle § 262 obchodního zákoníku dohodly, že právní vztahy založené touto 
smlouvou se řídí ustanovením obchodního zákoníku.

8. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana si ponechá dvě vy-
hotovení.

9. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory prvotně dohodou. Pro případné soudní spory se 
zakládá příslušnost ČR, rozhodným právem je právo ČR. 

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a sro-
zumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují vlastnoručními podpisy.

11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluv-
ních stran.

12. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit jen vzájemnou dohodou smluvních stran a to pouze formou 
písemných vzestupně očíslovaných dodatků podepsaných zplnomocněnými představiteli pro-
dávajícího a kupujícího. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že jsou seznámeny s obsahem 
smlouvy a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za ná-
padně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
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13. Ukončit Smlouvu lze dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání prokazatelných ná-
kladů ke dni zániku smluvního vztahu.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění

Za prodávajícího:

V ……………………… dne ……

……………………………….
……………………………….

Za kupujícího:

V Pardubicích dne 

……………………………….
                prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc.
     děkan Fakulty chemicko-technologické
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