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KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I.
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
DIČ: CZ70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 
č.ú.: 4050005000/6800 
(dále jen „kupující")

a

O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.
se sídlem: Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9, Horní Počernice 
IČO; 62914511 
DIČ: CZ62914511
zastoupená: Janem Kašparem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Č.Ú.: 804916006/2700 
(dále jen „prodávající")

II.
Předmět smlouvy

Prodávající se touto smlouvou kupujícímu zavazuje ve sjednané době a za sjednaných 
podmínek dodat 10 000 ks PrimeStore MTM - odběrová souprava - obsahující tyčinku pro 
odběr vzorku z nosohltanu a zkumavky s 1,5ml média Primestore MTM, které inaktivuje viry 
a bakterie a zároveň stabilizuje nukleovou kyselinu PCR diagnostiku, baleno po 50 ks (dále 
jen „zboží").

Povinnosti smluvních stran
1. Prodávající se zavazuje řádně dodat zboží uvedené včl. II. smlouvy a převést na 

kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Prodávající zabezpečí na svůj náklad a své 
nebezpečí všechny úkony související s dodáním zboží dle této smlouvy, pokud není 
v této smlouvě stanoveno jinak.

2. Kupující se zavazuje zboží dle čl. II. této smlouvy dodané bez vad a nedodělků převzít 
a zaplatit sjednanou cenu.

3. Zboží je dodáno řádným a úplným předáním a převzetím dle této smlouvy kupujícím 
v termínu stanoveném v čl. IV. této smlouvy.

4. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro 
řádné a včasné dodání zboží a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné 
dodání zboží.
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5. Prodávající je povinen kupujícího neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které 
mohou ohrozit nebo způsobit zpoždění dodání zboží.

IV.
Čas a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží do 23. 10. 2020.

2. Kupující je povinen prodávajícímu oznámit, kdy bude zboží připraveno k předání a převzetí, 
a dohodnout s kupujícím termín předání a převzetí zboží.

3. Místo dodání zboží je sídlo kupujícího uvedené v záhlaví této smlouvy.

4. Kupující není povinen převzít zboží, pokud není předáno včas a v souladu s touto smlouvou. 
Za takto dodané zboží není kupující povinen zaplatit cenu sjednanou v čl. V. této smlouvy.

V.
Cena plnění, platební podmínky

1. Celková a nejvýše přípustná cena zboží v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy je 
1 885 000 Kč bez DPH, tj. 2 280 850 Kč včetně DPH (slovy: dva miliony dvě stě osmdesát 
tisíc osm set padesát korun českých) jako cena pevná a nejvýše přípustná.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonné sazby DPH uvedené v ceně 
nebudou uzavírat písemný dodatek na změnu ceny a DPH bude účtována podle předpisů 
platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), je den předání 
a převzetí zboží.

4. Cenu uhradí kupující na základě faktury vystavené prodávajícím po řádném 
a včasném předání a převzetí zboží, a to bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. 
Splatnost faktur/ je dohodou smluvních stran stanovena na 14 dnů ode dne jejího 
prokazatelného doručení kupujícímu.

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona o DPH. Kupující si vyhrazuje právo 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo 
obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou 
splatnosti.

6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 pfsm. c) zákona o DPH.

7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH 
za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
prodávajícím.
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VI.
Záruční podmínky

1. Prodávající bude odpovídat za vady zboží zjištěné po řádném předání zboží po dobu záruční 
lhůty, která činí 24 měsíců. Záruční doba začne běžet dnem dodání zboží. V záruční době je 
prodávající povinen vady neprodleně a bezúplatně odstranit.

2. Kupující je povinen zjištěné vady prodávajícímu písemně oznámit, a to do 5 pracovních dní 
ode dne, kdy tyto vady zjistil. V reklamaci uvede kupující popis vady, jak se projevuje, jakým 
způsobem požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční náhradu. Prodávající je 
povinen začít odstraňovat reklamovanou vadu následující pracovní den ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud v tomto oznámení není stanoveno jinak.

VII.
Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží oproti termínu sjednanému v článku 
IV. této smlouvy je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury vystavené prodávajícím v souladu 
s článkem V. této smlouvy je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Zaplacením smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody.

Vlil.
Trvání smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2. Kupující může od této smlouvy odstoupit, pokud prodávající nedodá zboží v termínu 
sjednaném v článku IV. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy.

3. Tuto smlouvu lze rovněž ukončit písemným odstoupením kupujícího, který je oprávněn 
(kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku) od této smlouvy 
písemně odstoupit, byl-li pravomocně zjištěn úpadek prodávajícího a rozhodnuto 
o způsobu řešení úpadku konkursem, nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut 
pro nedostatek majetku prodávajícího.

4. Odstoupení je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden 
stejnopis.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
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5. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou 
způsobilost k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji 
neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou 
srozuměny s jejím obsahem.

6. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající výslovně prohlašuje, že 
je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní kupující.

9. Výběr Prodávajícího byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro 
zadávání veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017.

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

Digitálně 
podepsal Jan 
Kašpar

MUDr.
Jiří
Běhoun
ek

Digitálně 
podepsal MUDr. 
Jiří Běhounek 
Datum: 
2020.10.05 
11:43:00 +02'00'

Jan Kašpar 
jednatel společnosti

MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman kraje
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