
Příloha č.4 
 

 

KUPNÍ SMLOUVA 
 

DOPLNIT 
 

a 
 

 SGS Czech Republic, s.r.o. 



Strana 2 (celkem 7) 
 

KUPNÍ SMLOUVA 
(dále jen jako „Smlouva“) 

 
Tuto Smlouvu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 409 násl. 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
zákoník“),  
 
1. DOPLNIT 

se sídlem: DOPLNIT 
IČ: DOPLNIT 
zapsaná v obchodním rejstříku DOPLNIT 
jednající/zastoupená:DOPLNIT 
bankovní spojení: [***] 
číslo účtu: [***] 
 
(dále jen jako „Prodávající“) na jedné straně 

  
a 

2. SGS Czech Republic, s.r.o. 
se sídlem: Praha 5, K Hájům 1233/2, PSČ 155 00 
IČ: 485 89 241 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18205 
jednající: RNDr. Janem Chocholem, jednatelem  
 
(dále jen jako „Kupující“) na druhé straně 

 
(Prodávající a Kupující společně též jako „Smluvní strany“ nebo samostatně jako „Smluvní 
strana“),  

 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
A) Kupující coby zadavatel zadal podlimitní veřejnou zakázku ve zjednodušeném řízení pod 

názvem „Nákup multidimensionálního plynového chromatografu“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“);  

 
B) Prodávající coby uchazeč podal nabídku v zadávacím řízení Veřejné zakázky; 

 
C) nabídka Prodávajícího byla vybrána Kupujícím jako nejvhodnější; 
 
BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:  

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Prodávající je vlastníkem laboratorního přístroje - multidimensionálního plynového 
chromatografu pro skupinovou a detailní analýzu automobilových benzínů (dále jen 
„Chromatograf“), jehož technický popis a technické parametry jsou uvedeny v Příloze č. 
1 této Smlouvy, a má zájem prodat Chromatograf Kupujícímu; 
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1.2. Kupující má v úmyslu Chromatograf za podmínek sjednaných v této Smlouvě od 
Prodávajícího nabýt do svého vlastnictví.  

2. Předmět koupě 

2.1. Prodávající touto Smlouvou převádí své vlastnické právo k Chromatografu včetně 
jeho veškerého příslušenství a součástí Kupujícímu za podmínek uvedených v této 
Smlouvě. 

2.2. Kupující od Prodávajícího Chromatograf s veškerým příslušenstvím a všemi součástmi 
kupuje a zavazuje se Chromatograf  převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu, to 
vše za podmínek dále v Kupní smlouvě uvedených.  

3. Související plnění 

3.1. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu následující plnění: 

 
a) dodání uživatelské příručky k Chromatografu v českém a anglickém jazyce; 
b) dodání PC zařízení (notebook), software; 
c) poskytnutí licence k užití potřebného softwaru pro použití Chromatografu; 
d) zajištění školení personálu Kupujícího pro práci s chromatogramem v délce min. 40 

hodin; 
e) poskytnutí záruky na Chromatograf, včetně záručního servisu. 

4. Kupní cena 

4.1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za prodej Chromatografu v souhrnné výši 
DOPLNIT Kč včetně DPH (slovy: DOPLNIT) (dále jen jako „Kupní cena“), přičemž 
struktura Kupní ceny je obsažena v Příloze č.2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. 

 
VARIANTA č.1  

4.2. Smluvní strany se dohodly, že Kupní cena bude Kupujícím uhrazena na základě 
daňového dokladu – faktury vystaveného Prodávajícím nejdříve den následující po dni 
předání a převzetí Chromatografu, a to bezhotovostním převodem ve prospěch účtu 
Prodávajícího uvedeném v záhlaví této Smlouvy.  

 
VARIANTA č. 2 

4.2 Smluvní strany se dohodly, že Kupní cena bude Kupujícím uhrazena v následujících 
splátkách: 

(a) První část Kupní ceny ve výši DOPLNIT bude uhrazena do DOPLNIT (datum 
nesmí předcházet den předání a převzetí Chromatografu dle čl. 6.2 této Smlouvy); 

(b) Druhá / zbývající část Kupní ceny ve výši DOPLNIT bude uhrazena do DOPLNIT; 

 
, to vše bezhotovostním převodem ve prospěch účtu Prodávajícího uvedený v záhlaví této 
Smlouvy na základě daňového dokladu – faktury vystaveného Prodávajícím. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur činí minimálně 30 dní od data jejich 
vystavení. 
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5. Prohlášení Prodávajícího a Kupujícího 

5.1. Prodávající prohlašuje, že: 

 
(i) Chromatograf není zatížen žádnými právy třetích osob; 

 
(ii) mu není známo, že by třetí osoba vznesla ve vztahu k Chromatografu jakýchkoli 

nároků, v důsledku čehož by mohlo dojít zejména k omezení práva Prodávajícího 
Chromatograf prodat či s ním volně disponovat; 

(iii) Chromatograf splňuje následující požadavky: 

 
• plně automatizovaný režim stanovení všech parametrů analýzy, ovládání 

pomocí software 
• použitelnost pro všechny druhy benzínů (s nízkým i vysokým tlakem par) a 

reformáty 
• možnost použití metod (módu) PNA, PONA, PIANO, PIONA 
• přímé bezkalibrační postupy analýz (na základě odezvových faktorů látek); 

validace přístroje pomocí dodaných standardizovaných směsí 
• vyjádření analytických výsledků v % m/m a % V/V 

 
a) podle počtu atomů uhlíku 
b) skupinové složení (aromáty, nafteny, alkeny, alkany, kyslíkaté látky) 
c) kombinace výpočtů podle bodů a) a b) 
d) obsah benzenu 
e) složení kyslíkatých látek 

 
• výpočet celkového obsahu kyslíku v % m/m 
• výpočet fyzikálně-chemických dat ze stanoveného složení vzorku (hustota, 

střední molekulová hmotnost, poměr uhlík/vodík) 
• výpočet oktanového čísla (výzkumná metoda, motorová metoda) ze 

stanoveného složení vzorku 

5.2. Kupující prohlašuje, že  

 
(i) si Chromatograf řádně před podpisem této Smlouvy prohlédl a je mu znám jeho 

stav; 
 

(ii) přebírá Chromatograf v tomto stavu do svého výlučného vlastnictví. 

6. Převzetí Zařízení 

6.1. Prodávající se zavazuje Kupujícímu předat Chromatograf do provozovny Kupujícího na 
adrese U trati 1226/42, 10000 Praha – Strašnice. K tomuto předání dojde v termínu 
předem stanoveném dohodou Smluvních stran, tak aby Chromatograf byl zprovozněn 
nejpozději do 60 dnů od účinnosti této Smlouvy.  

6.2. O předání a převzetí Chromatografu bude Smluvními stranami sepsán Protokol o předání 
Chromatografu, který bude datován, a obě Smluvní strany jsou povinny jej podepsat. 
Tímto datem přechází na Kupujícího nebezpečí škody na převzatém Chromatografu. 
Vady Chromatografu, jež nebrání užívání Chromatograf, nejsou důvodem pro odmítnutí 
podpisu zápisu o předání, nýbrž se tyto vady uvedou v zápise o předání spolu s uvedením 
lhůty pro jejich odstranění ze strany Prodávajícího. 
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7. Vady Chromatografu 

7.1. Prodávající odpovídá za vady, které má Chromatograf v okamžiku, kdy přechází 
nebezpečí škody na Kupujícího. 

7.2. Kupující je povinen prohlédnout Chromatograf  v okamžiku přechodu nebezpečí škody 
na Kupujícího a případné vady zaznamenat v zápise o předání. 

7.3. Právo z vad skrytých je Kupující vůči Prodávajícímu povinen uplatnit prostřednictvím 
písemné zprávy doručené Prodávajícímu, a to do 15 dnů, ode dne jejich zjištění, 
nejpozději však do 2 let ode dne převzetí Chromatograf.   

8. Záruka a servis 

8.1. Prodávající poskytuje na Chromatograf včetně příslušenství záruční dobu v délce 24 
měsíců, která počne běžet dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí 
Chromatografu.  

8.2. Prodávající se zavazuje, že bude reagovat a zajistí servisní zásah nejpozději do 48 hodin 
od okamžiku telefonického nahlášení závady.   

9. Odpovědnost za škodu 

9.1. Pokud porušením povinností Prodávajícího, vyplývajících z obecně závazných právních 
předpisů či z této Smlouvy vznikne Kupujícímu či třetím osobám v důsledku použití či 
užívání Chromatografu jakákoliv škoda, odpovídá za ni Prodávající, a to bez ohledu na 
zavinění a bez ohledu na případnou existenci okolností vylučujících odpovědnost ve 
smyslu ustanovení § 374 odst. 1 obchodního zákoníku. Ustanovení předchozí věty platí i 
poté, co dojde k odstoupení od této Smlouvy některou ze Smluvních stran či oběma 
Smluvními stranami. 

10. Zachování mlčenlivosti 

10.1. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích, popř. záležitostech Kupujícího 
či třetí strany či stran, o nichž se při plnění této Smlouvy, resp. v souvislosti s ní, dozví. 
Prodávající se rovněž zavazuje, že informace, které takto získá, nevyužije v obchodním 
styku mimo rámec plnění závazků podle této Smlouvy pro sebe ani pro jakoukoli třetí 
osobu či osoby, s výjimkou předávání informací v souladu s pokyny Kupujícího. 
Prodávající je oprávněn zveřejňovat informace, které je Prodávající povinen zveřejnit 
podle platných právních předpisů nebo podle pravomocných soudních, správních nebo 
jiných obdobných rozhodnutí.  

11. Odstoupení od Smlouvy 

11.1. Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, zjistí-li, že kterékoli z prohlášení a/nebo 
závazků Prodávajícího dle  5.1 této Smlouvy nejsou pravdivá a/nebo byly porušeny.  

11.2. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Prodávající poruší povinnost 
dodat Chromatograf ve smyslu ustanovení 6.1 této Smlouvy. 
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11.3. Kupující má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že Prodávající uvedl v nabídce 
v zadávacím řízení Veřejné zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

11.4. Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že je Kupující v prodlení 
s úhradou Kupní ceny dle této Smlouvy déle než 2 měsíce. 

11.5. Odstoupením od této Smlouvy se tato Smlouva ruší od počátku s tím, že Smluvní strany 
jsou povinny se vzájemně vypořádat dle ustanovení o bezdůvodném obohacení do dvou 
(2) týdnů od účinnosti odstoupení od této Smlouvy. Účinky odstoupení od této Smlouvy 
nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé 
Smluvní straně.  

11.6. Kupující je oprávněn požadovat po Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 
000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé takové porušení povinnosti 
Prodávajícího, které je důvodem odstoupení od této Smlouvy ve smyslu ustanovení 11.1 
a/nebo 11.2 této Smlouvy a/nebo za porušení povinnosti Prodávajícího dle ustanovení 
10.1 této Smlouvy. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne 
doručení písemné výzvy Prodávajícímu na účet uvedený Kupujícím v této písemné výzvě 
k jejímu zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na 
náhradu škody. 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

12.2. Veškeré písemnosti a oznámení, které mají být doručovány dle této Smlouvy, jakož i 
požadavky či jakákoli jiná komunikace mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy 
vyžadují písemnou formu, přičemž se má za to, že jakékoli takové sdělení je platné a 
účinné, je-li druhé smluvní straně předáno osobně nebo kurýrem anebo zasláno 
doporučeným dopisem s dodejkou na adresy doručování uvedené v záhlaví Smlouvy (či 
následně písemně oznámené). Každá taková písemnost je považována za doručenou ke 
dni předání, pokud byla doručena osobně nebo kurýrem nebo ke dni doručení poštou 
vyznačeném na dodejce, pokud byla zaslána doporučeným dopisem s dodejkou. Odepře-li 
adresát přijmout doručovanou písemnost, je den, kdy její přijetí adresát odepřel, dnem 
doručení. Pro případ nemožnosti doručení písemnosti doručované poštou (adresát 
neznámý, adresát nezastižen apod.) je dnem doručení 3. (slovy třetí) den od jejího předání 
k poštovní přepravě. 

12.3. Každé ustanovení této Smlouvy je oddělitelné, pokud nemá vzájemnou vázanost. Budou-
li některá ustanovení této Smlouvy neplatná nebo neúčinná není tím dotčena platnost a 
účinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. V uvedeném případě budou neplatná či 
neúčinná ustanovení bez zbytečného odkladu nahrazena takovými ustanoveními, která co 
nejvíce odpovídají původnímu účelu těchto neplatných či neúčinných ustanovení.  

12.4. Smluvní strany se zavazují neprodleně vyrozumět druhou Smluvní stranu o všech 
okolnostech nebo změnách majících vliv na tuto Smlouvu. 

12.5. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1 – Technický popis a technické parametry Chromatografu 

Příloha č. 2 - Struktura kupní ceny. 
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12.6. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat ve shodě Smluvních stran výlučně jen písemnými 
dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. 

12.7. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné právní závaznosti, přičemž každá 
Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

12.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle, 
že ujednání v ní nebyla učiněna v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že si 
Smlouvu řádně před jejím podpisem přečetly. Na důkaz souhlasu s celým obsahem této 
Smlouvy připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
V Praze dne ………..2012 V Praze dne …………2012 
    
   
 
____________________________ ____________________________ 
DOPLNIT SGS Czech Republic, s.r.o. 
DOPLNIT RNDr. Jan Chochol, jednatel  
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