Kupní smlouva
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)
1. Smluvní strany
Kupující:
sídlo:
zastoupená:

Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., děkan Lékařské fakulty
Ostravské univerzity
IČ:
61988987
DIČ:
CZ61988987
bankovní spojení:
ČNB Ostrava
č. účtu:
931761/0710
(dále jen „Kupující“ nebo „OU“ nebo „Zadavatel“)
Prodávající:
HPST, s.r.o.
sídlo:
Na Jetelce 69/2, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 70568
zastoupená:
RNDr. Karel Vranovský, CSc., jednatel
IČ:
25791079
DIČ:
CZ25791079
bankovní spojení:
Raiffeisen bank, a.s.
č. účtu:
16499002/5500
(dále jen „Prodávající“)

2. Základní ustanovení
2.1.
Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení na veřejnou
zakázku „Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU – protilátky“ v rámci
projektu OP VVV:
• Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii, reg. č.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008441.
pro část 2 veřejné zakázky
2.2.
Smluvní strany prohlašují, že údaje v článku 1 této Smlouvy a taktéž
oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření
smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí
bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto
smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Předmět koupě
3.1. Předmětem této smlouvy je:
Pro část 2 – prodej a dodávka Protilátek II. v rámci projektu OP VVV:
• Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii, reg. č.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008441
uvedených v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „zboží“).

3.2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží specifikované
v Příloze č. 1 této Smlouvy a umožnit kupujícímu nabýt ke zboží vlastnické
právo. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní
cenu.
3.3. Jakost, vlastnosti a další specifikace zboží včetně jeho množství jsou
uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy. Minimální doba exspirace veškerého zboží
musí být 12 měsíců ode dne jeho dodání kupujícímu.
3.4. Závazek prodávajícího odevzdat zboží zahrnuje také dopravu a vynášku
zboží na místo odevzdání zboží, předání dokladů, které se ke zboží vztahují
a dle potřeby základní proškolení personálu.
3.5. Prodávající prohlašuje, že:
3.5.1. je výlučným vlastníkem zboží, které kupujícímu odevzdá,
3.5.2. zboží je nové (tzn. nepoužité, ani repasované),
3.5.3. zboží má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly a není-li takového
ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které
kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
3.5.4. zboží se hodí k účelu, který vyplývá zejm. z této smlouvy,
3.5.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů,
3.5.6. zboží je bez jakýchkoli jiných vad, a to i právních.
4. Lhůta, místo a způsob plnění
4.1. Prodávající je povinen odevzdat předmět koupě do 6 týdnů ode
dne účinnosti této Smlouvy.
4.2. Místem odevzdání zboží je Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice
Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba.
4.3. Osobou oprávněnou za prodávajícího je Veronika Janoušková, e-mail:
veronika.janouskova@hpst.cz , tel: 244001236
4.4. Osobou odpovědnou za převzetí předmětu plnění je Mgr. Hana
Bielniková, hana.bielnikova@fno.cz, mob. 775 039 537.
4.5. Odevzdání zboží bude potvrzeno podpisem oprávněných osob
prodávajícího a kupujícího na protokolu o odevzdání zboží s uvedením data
odevzdání zboží.
4.6. Kupující po odevzdání zboží prodávajícím provede kontrolu zjevných
vad, především doby exspirace dle čl. 3.3. této Smlouvy. Zjistí-li kupující, že
zboží má vady, oznámí to prodávajícímu nejpozději do 5 pracovních dnů ode
dne odevzdání zboží. Má se za to, že dnem následujícím po uplynutí 5
pracovních dnů ode dne odevzdání zboží, aniž by kupující oznámil
prodávajícímu existenci vad, kupující zboží převzal.
4.7. Nedodržení podmínky požadované doby exspirace dle čl. 3.3. této
Smlouvy je podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2106 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.8. Kupující není povinen převzít zboží, které vykazuje vady, přestože by
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání zboží nebo
jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nepřevezme-li kupující
zboží z tohoto důvodu, hledí se na ně, jako by prodávajícím nebylo
odevzdáno a prodávající je v prodlení oproti lhůtě dle čl. 4.1. Smlouvy se
všemi důsledky, které jsou s tím spojeny.
4.9. Nemá-li kterákoliv část zboží vlastnosti výslovně vymezené v této
smlouvě (zejména náležitosti jakosti vymezené v bodě 3.3. této Smlouvy),
nebo vlastnosti potřebné pro dosažení účelů příslušného výzkumného
projektu, je taková část zboží vadná. Projeví-li se taková vada kdykoliv
v době do 14 kalendářních měsíců bezprostředně následujících po dni
předání a převzetí zboží, je právem kupujícího uplatnit libovolné právo, nebo
libovolnou kombinaci práv z vadného plnění vůči prodávajícímu. Prodávající
je povinen vyhovět právu z vadného plnění, které na něm kupující uplatnil,
ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení onoho uplatnění práva
z vadného plnění. Náležitá forma uplatnění práva z vadného plnění je
zachována taktéž použitím prostých e-mailových zpráv neopatřených
elektronickými podpisy.
5. Cena a platební podmínky
5.1. Celková kupní cena za zboží dle čl. 3 této Smlouvy byla dohodou
smluvních stran stanovena ve výši:
bez DPH

83 840, 88 Kč

DPH

17 606, 58 Kč

s DPH

101 447, 46 Kč

5.2.

Rozpis celkové kupní ceny je součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy.

5.3. Sjednaná kupní cena je konečná a není možné ji překročit. Prodávající
prohlašuje, že kupní cena obsahuje jeho veškeré nutné náklady spojené
s řádným a včasným splněním závazků dle této Smlouvy, zejm. s řádným
odevzdáním zboží kupujícímu.
5.4. Platba bude uskutečněna na základě daňového dokladu vystaveného
Prodávajícím po předání zboží Kupujícímu se splatností do 30 dnů ode dne
doručení daňového dokladu Kupujícímu. Daňový doklad (faktura) bude
obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále
údaj, že zboží bude hrazeno z projektu OP VVV „Inovativní léčebné
metody
pohybového aparátu v úrazové
chirurgii,
reg.
č.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008441. Daňový doklad nesplňující předepsané
náležitosti bude kupujícím vrácen do dne splatnosti daňového dokladu
k opravě, lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného
či nově vystaveného daňového dokladu. K faktuře bude přiložen dodací list
s uvedením názvu a ceny zboží.

5.5. Prodávající je povinen zasílat faktury elektronickými prostředky na
adresu financni.uctarna@osu.cz.
5.6. Povinnost kupujícího uhradit fakturu je splněna dnem připsání příslušné
částky na účet prodávajícího.
5.7. Prodávající přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“).
5.8.

Kupující neposkytne prodávajícímu žádnou zálohu.

6. Smluvní pokuty
6.1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží kupujícímu
oproti lhůtě stanovené v čl. 4.1. je kupující oprávněn požadovat na
prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny nedodaného zboží
(včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.
6.2. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury proti sjednanému
termínu je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím smluvní pokutu ve
výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6.3. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno oprávnění
kupujícího požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti ze
strany prodávajícího, které je zajištěno smluvní pokutou. To platí i tehdy,
bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
7. Nebezpečí škody na zboží a přechod vlastnictví
7.1. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází
na kupujícího v okamžiku jeho převzetí kupujícím.
8. Ostatní ujednání
8.1. Kupující je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv (dále jen “zákon o registru smluv“). Prodávající bere na vědomí a
výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně všech jejích změn a dodatků
podléhá uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné správy,
jehož správcem je Ministerstvo vnitra). Kupující se zavazuje, že provede
uveřejnění této Smlouvy dle příslušného zákona o registru smluv.
8.2. Kupující zveřejní smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků dle
odstavce 8.1. tohoto článku v plném znění. V případě, že smlouva nebo
dodatek obsahuje utajované informace, obchodní tajemství dle § 504 obč.
zákoníku, osobní/citlivé údaje, práva duševního vlastnictví či jiné informace,
které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný
přístup k informacím (dále jen „chráněné informace“), je Prodávající povinen
nejpozději v den uzavření smlouvy tuto skutečnost sdělit Kupujícímu, tyto
informace přesně identifikovat a kvalifikovat právní důvod jejich ochrany.
Tyto části smlouvy (chráněné informace) pak Kupujícím nebudou
uveřejněny. V opačném případě je Prodávající seznámen se skutečností, že
zveřejnění smlouvy v plném znění dle citovaných zákonů se nepovažuje za

porušení obchodního tajemství a že Smlouva neobsahuje ani jiné chráněné
informace a Prodávající s jejím zveřejněním výslovně souhlasí.
8.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti nejdříve
dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv. O této skutečnosti Kupující
Prodávajícího uvědomí.
8.4. Prodávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8.5. Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu
kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu
dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními
předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Tyto doklady budou uchovávány
způsobem stanoveným platnými právními předpisy. Subjekty oprávněné k
výkonu kontroly mají právo přístupu i k těm částem nabídek, smluv a
souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních
předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např.
zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění).
Oprávnění kontroly dle předchozí věty se vztahuje i na případné
subdodavatele prodávajícího.
8.6. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento
smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů,
zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
8.7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu
a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení, pokud
je uzavřená v listinné podobě.
8.8. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými
číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.
8.9. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečně odstoupit
od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele
finančních prostředků (např. MŠMT) Kupujícímu, nebo Kupující nebude
disponovat dostatečnými finančními prostředky, nebo že výdaje, které by
Kupujícímu na základě smlouvy měly vzniknout, budou kontrolním
subjektem, označeny za nezpůsobilé. V takovém případě prodávající nebude
uplatňovat nárok na náhradu škody a případné prodlení s placením daňových
dokladů z tohoto důvodu.
8.10. Prodávající se zavazuje, že na fakturu uvede vždy takové bankovní
spojení, které bude do tuzemské banky, a které bude mít v době vystavení
a splatnosti faktury zveřejněno finančním úřadem na internetu, tak, jak to
vyžaduje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), aby se Kupující nedostal

do pozice ručitele za odvod DPH za Prodávajícího z důvodu platby
na nezveřejněný či na zahraniční bankovní účet.
8.11. Pokud se Prodávající do data splatnosti faktury stane tzv. nespolehlivým
plátcem DPH ve smyslu ustanoven § 106a zákona o DPH a Kupující se tak
dostane do pozice, kdy dle zákona o DPH ručí za odvod DPH ze strany
Prodávajícího, je Prodávající povinen o této skutečnosti Kupujícího
bezodkladně informovat.
8.12. Pokud se Kupující dostane do pozice, kdy ze zákona ručí za odvod DPH
za Prodávajícího (např. z důvodů popsaných v bodě 8.10. nebo 8.11. tohoto
článku), je Kupující oprávněn uhradit Prodávajícímu hodnotu faktury pouze
ve výši bez DPH a DPH odvést na účet místně příslušného finančního úřadu
prodávajícího a prodávající s tímto postupem souhlasí. Dále v případě,
že nastanou skutečnosti uvedené v bodě 8.10. tohoto článku, má Kupující
také právo pozastavit platbu celé částky závazku, a to do doby, než mu
prodávající sdělí číslo takového bankovního účtu, který je veden v české
bance a je zveřejněn finančním úřadem. Závazek se tím v obou případech
považuje za splněný řádně a včas a Kupující se nedostává do prodlení
s úhradou. Prodávající pro tento případ prohlašuje, že jeho místně
příslušným finančním úřadem pro DPH je Územní pracoviště pro Prahu 9 a
že v případě změny místně příslušného finančního úřadu bude Kupujícího o
této skutečnosti neprodleně informovat, jinak prodávající ponese případné
náklady plynoucí ze skutečnosti, že částka DPH nebyla včas poukázána
správnému finančnímu úřadu.
8.13. Ustanovení 8.10. až 8.12. se týkají Prodávajícího, kterému je přiděleno
české DIČ.
8.14. Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit veškerou škodu, která
mu vznikne nedodržením povinností uvedených výše v tomto článku, a navíc
je Kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy. Odstoupení se stává
účinným dnem jeho doručení Prodávajícímu.
8.15. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy
porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli,
nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz
této skutečnosti ji podepisují.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2 - Plná moc

Za Kupujícího dne ……….….
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doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

Ing. Naděžda Jeřábková, v.z.

děkan Lékařské fakulty
Ostravské univerzity

Obchodní ředitelka
HPST, s.r.o.

Část 2 - Protilátky II.
Předpokládaná hodnota části 2 - 84.000,- bez DPH
Název materiálu
Specifikace

Poznámka k balení

Požadovaný počet kusů

CD15 protilátka

klon Carb-3, 1ml koncentrát, použití na IHC
1ml
metodu na parafinových řezech

2x1ml

CD34 protilátka

klon QBEnd 10, 1 ml koncentrát, použití na
1ml
IHC metodu na parafinových řezech

2x 1ml

Diluent-DAKO S202230-2

Systémová reagencie pro IHC, musí být
kompatibilní pro analýzu na přístroji
BenchMark ULTRA IHC/ISH systém

1ks / 250ml

CD68 protilátka

klon KP1, 1 ml koncentrát, použití na IHC
metodu na parafinových řezech

1ml

2x 1ml

CD44 protilátka

klon DF1485, 1 ml koncentrát, použití na
IHC metodu na parafinových řezech

1ml

2x 1ml

8x 250ml

Dodavatelem nabízené Nabídková cena/ks bez
plnění (obchodní
DPH (Kč)
název/katalogové číslo)

Nabídková cena
celkem bez DPH
(Kč)

8 229.09

16 458.18

4 571.97

9 143.94

Dako REAL Ab
Diluent/S202230-2

3 165.30

25 322.40

Mo a Hu CD68, cl
KP1/M081401-2

8 229.09

16 458.18

8 229.09

16 458.18

Mono MxH CD15 cl
Carb-3/M363101-2
Mo a Hu CD34 Class II,
cl QBEnd 10/M7165012

Mo aHu CD44, Phag
GlycoProt-1, cl
DF1485/M708201-2

Poznámky

