
Kupní smlouv~
Ústav živocišné fyziologie a genetiky AVCR,v. v. i.

se sídlem:
IC:
DIC:
zastoupený:

Rumburská 89, 277 21 Libechov
67985904
CZ67985904

Ing. Jan Kopecný, DrSc.

(dále jen nKupující/l)

a

Bio-Consult laboratories spol. s r.o.

se sídlem: Praha 4, Božejovická145, PSC142 00
ICD: 49617281
DIC: CZ49617281

jednající: Veronikou Dodalovou, jednatelkou
bankovní spojení: LBBWBankCZ
císlo úctu: 5008010003/4000
zapsaná v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl C,vložka 21406

(dále jen nProdávající/l)

uzavreli níže uvedeného dne, mesíce a roku tuto
Kupnísmlouvu

v souladu s ustanovením § 409 a násl. zák. C.513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
v platném znení (dále jen "Smlouva/l)

Smluvní strany, vedomy si svých závazku v této Smlouve obsažených a s úmyslem být
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znení Smlouvy:



Smlouya kupní

1. ÚVODNíUSTANOVENí

1.1. Prodávajícíprohlašuje, že:

1.1.1. je právnickou osobou rádne založenou podle ceského práva;

1.1.2. splnuje veškeré podmínky a požadavkyv této Smlouve stanovené a je
oprávnen tuto Smlouvu uzavrít a rádne plnit závazkyv ní obsažené;

1.1.3. je výhradní dovozce výrobce sekvenceru, jehož dodání je predmetem
této Smlouvy.

1.2. Kupující prohlašuje, že:

1.2.1. že splnuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouve stanovené
a je oprávnen tuto Smlouvu uzavrít a rádne plnit závazky v ní
obsažené.

1.3. Prodávající uzavírá smlouvu s odberatelem jako logický krok v zadávacím
rízení verejné zakázky"Sekvencer pro sekvenováníspecifických úseku DNA";
všechny podmínky uvedené v zadávacím rízení jakož i v nabídce
Prodávajícíhojsou platné pro plnení zakázkyi když nejsou výslovne uvedeny
ve smlouve

1.4. Smluvní strany se dohodly a ciní nesporným, že tato Smlouva se rídí
právními predpisy Ceské republiky, zejména potom príslušnými
ustanoveními zákona c. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném
znení (tedy zejména ustanovením § 409 a násl. obchodního zákoníku).

2. PREDMETSMLOUVY

2.1. Prodávající se podpisem této Smlouvy zavazuje dodat a predat Kupujícímu
zboží - "Sekvencer pro sekvenování specifických úseku DNA" do 80-100
nukleotidu - pyromark Q24 (dále jen "Sekvencer"), a prevést na Kupujícího
vlastnické právo k Sekvenceru. Prodávající se zavazuje, že Sekvencer bude
Kupujícímu dodán vcetne software pro navrhování reakce a vyhodnocení
genotypu a sekvencívcetne kvantifikace príslušnýchalel.

2.2. Prodávající prohlašuje, že Sekvencer splnuje veškeré požadavky Kupujícího
na jeho jakost, kvalitu a vlastnosti, zejména potom, že vyhovuje níže
uvedeným technickým požadavkum Kupujícího:

2.2.1. sekvenování specifických úseku DNAcca do 80-100 nukleotidu;

2.2.2. rychlé a presné (bezchybné) genotypování polymorfizmu (SNP a
in/del) v PCRproduktech;

2.2.3. náklady na analýzuvzorku pod 150 Kc;

2.2.4. doba vlastní analýzydo max. 60 min;

2.2.5. možnost reprodukovatelné kvantifikace alel;

...........................--.......
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Smlouva kupIÚ

2.2.6. možnost analýzy i jednotlivých vzorku v rozsahu 1- 20 vzorku v
jednom behu;

2.2.7. vcetne software pro navrhování reakce a vyhodnocení genotypu a
sekvencí vcetne kvantifikace príslušných alel.

2.3. Kupujícíse podpisem této Smlouvy zavazuje Sekvencer specifikovaný v této
Smlouve od Prodávajícího prevzít a uhradit Prodávajícímu kupní cenu
sekvenceru ve výši a zpusobem stanoveným v této Smlouve.

2.4. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si navzájem veškerou nezbytnou
soucinnost k naplnení úcelu této Smlouvy.

2.5. Prodávající se zavazuje a je povinen poskytnout plnení dle této Smlouvy,
v souladu s touto Smlouvou, jakož i v souladu se všemi aktuálne platnými
právními predpisy.

2.6. Prodávající se dále zavazuje a je povinen realizovat plnení této Smlouvy
rádne, vcas, bez faktických a právních vad.

2.7. Prodávající je pri plnení predmetu této Smlouvy povinen postupovat s
odbornou pécí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit
oprávnené zájmy KupUjícíhoa postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s
pokyny jím poverených osob.

2.8. Smluvní strany se dohodly, že za škody zpusobené pri výkonu cinnosti
dodavatele služeb odpovídá Prodávající.

3. MíSTOA TERMíNPLNENí

3.1. Prodávající se zavazuje realizovat predmet plnení dle této Smlouvy, jakož i
dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci verejné zakázky
vymezené v ustanovení odst. 1.3 této Smlouvy.

3.2. Vsouladu s ustanovením clánku 2.2 zadávacích podmínek verejné zakázkyse
smluvní strany dohodly, že místem plnení je sídlo Kupujícího uvedené na
titulní strane této Smlouvy.

3.3. Vsouladu s ustanovením clánku 2.2 zadávacích podmínek verejné zakázkyse
smluvní strany dohodly, že plnení nastane okamžite po podpisu této
Smlouvy.

3.4. Vsouladu s ustanovením clánku 2.2 zadávacích podmínek se Prodávající
zavazuje dodat Sekvencer Kupujícímunejpozdeji do dvanácti (12) týdnu od
podpisu této smlouvy/objednání.

4. NEBEZPECíŠKODY NA VECI A PRECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA NA
KUPUJícíHO

.Hh ............__.... H H m......__..................... ..................................
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SmloU\'a kupní

4.1. Smluvní strany se dohodly, že nebezpecí škody na Sekvenceru prechází na
Kupujícího okamžikem predání Sekvenceru Kupujícímu a jeho prevzetí ze
strany Kupujícího.

4.2. Vlastnické právo k Sekvenceru prechází na Kupujícíhookamžikem úplného
zaplacení kupní ceny dle této Smlouvy.

s. KUPNíCENA

5.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za poskytnutí plnení dle této
smlouvy ciní 1 445 000,- Kc(slovy:jedenmilionctyristactyricetpettisíc korun
ceských) bez DPH, 289 000,- Kc (slovy: dvesteosmdesátdevet tisíc korun
ceských) jako DPHve výši 20%, tj. celkem 1 734000,- Kc(slovy:jeden milion
sedmsettricetctyritisíce korun ceských) vcetne DPH.

5.2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za predmet plnení je cenou
konecnou, nejvýše prípustnou a nelze ji prekrocit. Ustanovení odst. 5.3 této
Smlouvytím není dotceno.

5.3. Výše kupní ceny stanovené v této Smlouve muže být prekrocena pouze na
základe vzájemné dohody smluvních stran z duvodu zmeny obecne platných
právních predpisu platných v dobe uskutecnení zdanitelného plnení, které
mely vlivna výpocet nabídkové ceny Prodávajícím.

5.4. Smluvnístrany se dohodly, že celková nabídková cena zahrnuje další veškeré
náklady spojené s dodáním plnení dle této Smlouvy (napr. clo, dopravné,
bankovní poplatky apod.).

5.5. Neopodstatnené a prukazne nedoložené dodatecne uplatnované zvyšování
kupní ceny ze strany Prodávajícího zakládá právo Kupujícíhok okamžitému
odstoupení ze smluvního závazku, tj. od této Smlouvy.

6. PLATEBNíPODMíNKY

6.1. Smluvní strany se dohodly, že platba za plnení predmetu této Smlouvybude
realizována bezhotovostním prevodem na úcet Prodávajícího uvedený na
fakture - danovém dokladu, a to na základe faktury, kterou je Prodávající
oprávnen a povinen vystavit nejdríve v den vzniku práva fakturovat (tj. den
podpisu podpisu protokolu o prevzetí predmetu plnení).

6.2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby budou provedeny v korunách
ceských na základe danových dokladu (faktur) vystavených dle obecne
platných právních predpisu platných v dobe uskutecnení zdanitelného
plnení.

6.3. Kupní cena dle této Smlouvy je splatná na základe danového dokladu -
faktury vystaveného Prodávajícímv souladu s touto Smlouvou, a to ve lhute
splatnosti triceti (30)dnu.
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Smlouva kupní

6.4. Smluvnístrany se dohodly, že danové doklady podléhají kontrole Kupujícího.
Pri zjištení chyby bude danový doklad vrácen Prodávajícímu k oprave a bude
bežet nová lhuta splatnosti.

6.5. Prílohou danových dokladu budou vždy kopie predávacího protokolu
potvrzeného poverenou osobou Kupujícího s podrobným rozpisem
provedených prací a dodávek.

6.6. Smluvnístrany se dohodly, že zálohy se neposkytují.

6.7. Kupní cena (fakturovaná cástka) se považuje za uhrazenou okamžikem
odepsání príslušné financní cástky z bankovního úctu Kupujícíhove prospech
bankovního úctu Prodávajícího.

7. PREDÁNíA PREVZETíPLNENí

7.1. Smluvní strany se dohodly, že Sekvencer se považuje za rádne dodaný
okamžikem jeho predání Kupujícímu.

7.2. Smluvní strany se dohodly, že predání a prevzetí plnení je podmínkou pro
vznik oprávnení Prodávajícího vystavit fakturu za poskytnutí plnení podle
této Smlouvy, kdy k predání a prevzetí plnení dojde okamžikem podpisu
predávacích dokumentu (predávacího protokolu, dodacího listu atp.)
oprávnenými osobami smluvních stran.

7.3. Smluvní strany se dohodly, že predávací dokumenty musí obsahovat
zejména:

7.3.1. identifikace Kupujícího;

7.3.2. identifikaci Prodávajícího;

7.3.3. identifikace dodávaného Sekvenceru (presný název);

7.3.4. prípadne další náležitosti stanovené príslušnýmiprávními predpisy.

7.4. Kupujícíse zavazuje prevzetí zboží bezduvodne neodmítat, je však oprávnen
odmítnou prevzetí zboží dodaného pouze neúplne, poškozeného nebo jinak
vadného.

8. ODPOVEDNOSTZA VADYA ZÁRUCNíPODMíNKY

8.1. Prodávající se zavazuje a garantuje, že predmet plnení bude mít vlastnosti a
bude fungovat v souladu s požadavky Kupujícího uvedenými v zadávací
dokumentaci verejné zakázkya v této Smlouve.

8.2. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na jakost a kvalitu dodávaného
Sekvenceru.

8.3. Zárucní doba dodaného sekvenceru ciní 24 mesícu ode dne jeho dodání
Kupujícímu.

" ~_..........._..._..._...._.... ....----...........
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Smlouva kupní

8.4. Zárucní doba pocne bežet dnem predání a prevzetí Sekvenceru Kupujícím
v souladu s touto Smlouvou.

8.5. Smluvnístrany se dohodly, že Kupujícíje povinen informovat Prodávajícíhoo
zjištených vadách a nedostatcích bez zbytecného odkladu po jejich zjištení.

8.6. Prodávajícíje povinen na reklamaci Kupujícíhobezodkladne, nejpozdeji však
do následujícího pracovního dne reagovat a odstranit zjištené zárucní vady a
nedostatky nejpozdeji do 14 po jejich nahlášení Kupujícím.

9. SANKCE

9.1. Smluvní strany se dohodly, že Kupující je oprávnen požadovat na
Prodávajícím smluvní pokutu za prodlení Prodávajícího s dodáním predmetu
této Smlouvy (Sekvenceru), a to ve výši 0,01 % z celkové ceny predmetu
plnení za každý i zapocatý kalendární den prodlení.

9.2. Ustanovenímo smluvnípokute není dotceno právo oprávnené strany na
náhradu škody v plné výši.

10. TRVÁNíSMLOUVY

10.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a úcinnosti dnem jejího uzavrení, tj.
podpisem obema smluvnímistranami.

10.2. Tato Smlouva muže být ukoncena:

10.2.1. dohodou smluvních stran;

10.2.2. odstoupením Kupujícíhood této Smlouvy.

10.3. Kupujícíje oprávnen od této Smlouvyodstoupit v prípade:

10.3.1. prodlení Prodávajícíhose splnením povinností stanovených mu touto
Smlouvou po dobu delší než tricet (30) dnu, nezjedná-Ii Prodávající
nápravu ani v dodatecné lhute stanovenou mu za tím úcelem
Kupujícím,která nesmí být kratší ctrnácti (14) dnu;

10.3.2. neopodstatneného a prukazne nedoloženého dodatecne
uplatnovaného zvyšováníkupní ceny Prodávajícím.

10.4. Odstoupení musí být ucineno písemne a doruceno Prodávajícímu na adresu
uvedenou na titulní strane této Smlouvy. Odstoupení je úcinné dnem jeho
dorucení Prodávajícímu.

m........__...._........ ~....__.....__......_......
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Smlouva kupní

11. ZÁVERECNÁUSTANOVENí

11.1. Prodávající bez jakýchkolivvýhrad souhlasí se zverejnením své identifikace a
dalších údaju uvedených v této Smlouve vcetne ceny plnení dle této
Smlouvy.

11.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a úcinnosti dnem jejího uzavrení.

11.3. Tato Smlouva se rídí právním rádem Ceské republiky. Práva a povinnosti
neupravené smlouvou se rídí podle príslušných právních predpisu.

11.4. Spory smluvních stran vznikajícíz této Smlouvynebo v souvislosti s ní budou
rešeny pred príslušnýmiobecnými soudy Ceské republiky.

11.5. Jakékoliv zmeny ci doplnení této Smlouvyje možné cinit výhradne formou
písemných a císelne oznacených dodatku k této Smlouve schválených obema
smluvními stranami.

11.6. Prodávající bez predchozího výslovného písemného souhlasu Kupujícího
nepostoupí ani neprevede jakákoliv práva ci povinnosti vyplývající z této
Smlouvyna jakoukolivtretí osobu.

11.7. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

11.8. Nedílnou soucást Smlouvytvorí tyto prílohy:

Príloha C.1- Podrobná specifikace dodávaného plnení

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu precetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla
sepsána na základe jejich pravé a svobodné vule, a na dukaz toho pripojují své podpisy.

Prodávající Kupující

/ fp/~fíJli ,) (I, 11.V dne 2012VPraze dne 12.11.2012
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Bio-Consult Laboratories spol. s r.o.
Veronika Dodalová, jednatelka

Laboratories s.r.O.
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www.bioconsult.cz
DIC:CZ49617281
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Smlouya kupní

PVROMARK Q 24

Rozmeryprístroje

Váha

Príloha c. 1

Podrobná specifikace dodávaného plnení

420 x 390 x 525 mm (16.5 x 15.4 x 20.7 in)

Aplikace

Pocet vzorku v jednom behu

27.5 kg (60.6 lb)

1-24

Technologie

methylacní analýza} kvantifikace allel}

genotypování} sequenacní analýza

Pyrosequenování

Kity urcené pro tento prístrok

Software

Proud} napetí

Provozní teplota

Vlhkost

Nadmorská výška

Umístení prístroje

Hladina znecištení

Kategorie prepetí

Chemická odolnost

Casbehu

Teplota pri behu

Pripojení

....--.---..............-...-....

PyroMark Q24 Testy

PyroMark Q24 Software 2.0 (k instalaci na

PC)} Pyromark Assay Design software 2.0}
Pyromark IdentiFire software 1.0

100-240 V AC}47-63 Hz}1.1-0.45 A
(grounded); z externího zdroje do prístroje:
12 VDCa 24 VDCnominalní

Relative humidity of 20-90%
(noncondensing)

až do 2000 m (6500 ft)

urceno pouze pro práci v uzavrených
místnostech

2

II

pH 4 až pH 9} bežné detergenty} 0.5 M
sodium hydroxide} ethanol

Závisína poctu vstriku jednotlivých
nuklotidu-disperzí (disperze 20 nukleotidu
trvá 24 minut)

28°C (82.4°F):t 1%

usa port (2.0)

n..~ ....................
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