KUPNÍ SMLOUVA č.
(dále jen „smlouva“)
uzavřená ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany
1.1.

Kupující:

Univerzita Karlova v Praze,
V součásti Lékařská fakulta v Plzni
Sídlo:

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1

Jednající:

Prof. RNDr. Václavem Hamplem, DrSc. - rektorem UK v Praze

bankovní spojení:

KB a. s.

číslo účtu:

107-1881300277/0100
43-9132880207/0100

IČ:

00216208

DIČ:

CZ00216208

(dále jen „kupující“) na straně jedné
a
1.2.

Prodávající:

……………………….................................……….
Sídlo:

……………………………….

Jednající:

………………………....................., funkce:…………….

bankovní spojení:

…………………………

číslo účtu:

……………………………………

IČ:

…………………………………..

DIČ:

…………………………………

zapsaný v OR vedeném

………………………., oddíl …………., vložka ………….

(dále jen „prodávající“) na straně druhé
(společně dále také jako „smluvní strany“)
uzavírají
na
základě
výsledku
zadávacího
řízení
k
plnění
nadlimitní
veřejné
zakázky
s názvem „UNIMEC - PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ - 1. VLNA, 2. KOLO - ČÁST ...... VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“ smlouvu
následujícího znění:

II.
Předmět smlouvy
2.1.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu nové, plně funkční a kompletní zařízení (je-li relevantní - s
plnohodnotným software včetně časově neomezené uživatelské licence) – konkrétně
……………………………………………………………………..……………….. (uchazeč vybere do smlouvy dle toho, pro
který přístroj nabídku podává; uchazeč přikládá návrh smlouvy pro každý přístroj příslušné části veřejné
zakázky zvlášť, přičemž jednotlivé přístroje jsou vymezeny v příloze 1 B zadávací dokumentace) včetně
všech dokladů, zejména záručních listů, návodů v českém a současně anglickém jazyce, výchozí revize
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apod. (dále jen „zboží“), a s tím spojené služby, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto
smlouvou, a převést na kupujícího neomezené vlastnické právo k tomuto zboží. Přesná specifikace zboží je
uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást. Součástí závazku prodávajícího je rovněž
doprava zboží kupujícímu do místa plnění dle čl. III. této smlouvy, jeho instalace, připojení, zprovoznění
a zaškolení obsluhy u kupujícího, a dále provádění záručních oprav zboží.
2.2.

Kupující se zavazuje zboží řádně a včas dodané prodávajícím převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu
způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou.

2.3.

V případě porušení povinnosti dle odst. 2.1. tohoto článku, věta první in fine, převést na kupujícího
neomezené vlastnické právo ke zboží, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši
50 % z kupní ceny bez DPH dle čl. IV., odst. 4.2 této smlouvy za každé jednotlivé porušení této smluvní
povinnosti a současně smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH dle čl. IV., odst. 4.2 této smlouvy
za každý den trvání prodlení se splněním této povinnosti.

III.
Doba a místo plnění
3.1.

Prodávající se zavazuje, že zboží dodá kupujícímu nejpozději do 60-ti kalendářních dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami. V případě prodlení s termínem dodání zboží dle tohoto článku
smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH dle
čl. IV., odst. 4.2. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty není
omezena.

3.2.

O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol, podepsaný
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zboží se považuje za převzaté a předané okamžikem podpisu
předávacího protokolu ve smyslu věty předchozí.

3.3.

Místem plnění je Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Husova 3, Karlovarská 48, Lidická 1,
Lidická 4, Lidická 6, Lidická 8, alej Svobody 31, Plzeň. Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy do
budovy a místnosti určené kupujícím před realizací dodávky přístrojového vybavení.

3.4.

Kupující není povinen převzít zboží s právními nebo faktickými vadami, a dále pokud nebude zboží dodáno
v dohodnutém množství.

IV.
Cena a platební podmínky
4.1.

Kupní cena za zboží je stanovena na základě cenové nabídky prodávajícího ze dne….......……, kalkulované
v rámci zadávacího řízení na předmět plnění dle této smlouvy.

4.2.

Kupní cena za zboží dle čl. II odst. 2.1 této smlouvy činí částku ve výši …....………..………,- Kč bez DPH (slovy:
…………………………………………..……. korun českých). DPH ve výši ………. % činí ……….......……….,- Kč.
Kupní cena celkem včetně DPH činí ……….........………….,- Kč.

4.3.

Součástí kupní ceny jsou veškeré náklady spojené s plněním předmětu této smlouvy. Kupní cena zahrnuje
zejména dopravu, instalaci, uvedení zboží do provozu a nezbytné zaškolení příslušných zaměstnanců
kupujícího. Kupní cena zahrnuje i náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení
předepsaných zkoušek a revizí, především revizí nově instalovaných elektr. zařízení, strojů a zařízení dle
norem ČSN 33 1500 a ČSN 33 1600, revizí tlakových nádob, plynových zařízení apod. (je-li relevantní),
zabezpečení prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,
v platném znění pro stroje/zařízení, které nejsou označené značkou „evropské shody“ CE, certifikátů
a atestů, převod práv, pojištění, přepravní náklady apod.

2

4.4.

Kupní cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH,
přičemž v takovém případě bude ke kupní ceně připočteno DPH ve výši stanovené platným a účinným
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

4.5.

Kupní cena bude kupujícím uhrazena v korunách českých (CZK) na základě účetního a daňového dokladu faktury, doručeného kupujícímu do 20 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží kupujícím.

4.6.

Přílohou faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí předmětu plnění podepsaného osobami
oprávněnými jednat za smluvní strany.

4.7.

Účetní a daňový doklad - faktura, musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména 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.
V případě, že faktura bude obsahovat věcné či formální nesprávnosti, popřípadě nebude obsahovat
všechny zákonné náležitosti nebo přílohu dle předchozího odstavce, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě
splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu kupujícímu.

4.8.

Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu, v souladu
s čl. V., odst. 5.15. této smlouvy.

4.9.

Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohy na kupní cenu.

4.10.

V případě prodlení kupujícího s úhradou splatné faktury obsahující náležitosti dle odst. 4.7 tohoto článku
je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu pouze smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury. Výslovně se stanoví, že prodávajícímu
nevzniká nárok na zaplacení smluvního úroku z prodlení v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní
ceny z důvodu prodlení řídícího orgánu OP VaVpI s uvolněním finančních prostředků z přiznané dotace, po
celou dobu tohoto prodlení, max. však 90 kalendářních dní.

4.11.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že kupující je oprávněn započíst své i nesplatné pohledávky vzniklé na
základě této smlouvy proti pohledávce prodávajícího na zaplacení kupní ceny rovněž bez ohledu na její
splatnost.

V.
Práva a povinnosti stran
5.1.

Prodávající je povinen dodat kupujícímu nové zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení, přičemž
veškeré zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní
požadavky dle této smlouvy. V případě porušení povinnosti dle věty první tohoto odstavce, se prodávající
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH dle čl. IV., odst. 4.2. této smlouvy za
každý i jen započatý den prodlení s dodáním nového zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení.

5.2.

Prodávající je povinen dodat zboží bez vad kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, přičemž za
řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti
v protokolu o předání a převzetí dodávky. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy
bude beze zbytku realizována dodávka zboží prodávajícím včetně souvisejících výkonů a služeb sjednaných
touto smlouvou. Prodávající se zavazuje kupujícímu poskytovat bezúplatně aplikační a servisní podporu po
dobu užívání zboží nad rámec záruky. Konkrétně poradenskou službu, technickou a aplikační podporu;
bezplatný upgrade software během záruční doby.

5.3.

Prodávající je povinen spolu se zbožím dodat kupujícímu kompletní technickou a další dokumentaci
nezbytnou k užívání zboží včetně manuálů pro obsluhu v českém a současně anglickém jazyce.

5.4.

Prodávající je dále povinen spolu se zbožím předložit kupujícímu originál bankovní záruky za řádné plnění
zákonných a smluvních záručních podmínek uvedených zejména v čl. VI. této smlouvy, a to ve výši 25 %
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z kupní ceny bez DPH dle čl. IV., odst. 4.2 této smlouvy. Bankovní záruka musí být bezpodmínečná, platná
a účinná po celou záruční dobu dle čl. VI., odst. 6.1 této smlouvy.
5.5.

Bankovní záruka kryje finanční nároky kupujícího za prodávajícím vzniklé z důvodů porušení povinností
prodávajícího v průběhu záruční doby.

5.6.

Nepředložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek je důvodem pro odmítnutí podpisu
předávacího protokolu. Současně je v takovém případě prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH dle čl. IV., odst. 4.2. této smlouvy za každý i jen započatý den
prodlení s předložením bankovní záruky dle odst. 5.4 tohoto článku smlouvy.

5.7.

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem řádného předání a převzetí zboží od prodávajícího na
základě podpisu předávacího protokolu. Stejným okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody
na věci.

5.8.

Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech
skutečnostech, které mohou řádné a včasné plnění předmětu této smlouvy znemožnit.

5.9.

Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez
předchozího písemného souhlasu kupujícího.

5.10.

Prodávající prohlašuje, že přede dnem nabytí účinnosti této smlouvy uzavřel s pojišťovnou se sídlem na
území České republiky pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou
v souvislosti s poskytováním plnění podle této smlouvy, a to s limitem pojistného plnění nejméně v částce
2 000 000 Kč z jedné pojistné události, přičemž prodávající se zavazuje kdykoliv na požádání kupujícího
bezodkladně, nejpozději však do pěti pracovních dnů od doručení písemné výzvy kupujícího předložit
kupujícímu certifikát pojišťovny prokazující existenci příslušné smlouvy. O změnách týkajících se pojištění
odpovědnosti za škodu má prodávající povinnost kupujícího informovat, a to nejpozději do 7 dnů od
uskutečněné změny. Prodávající se zavazuje, že pojistná smlouva zůstane v účinnosti v tomto rozsahu po
celou dobu účinnosti této smlouvy. V případě, že prodávající poruší závazky uvedené ve větě první, druhé
nebo třetí tohoto odstavce, je kupující oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z kupní ceny bez DPH dle čl. IV., odst. 4.2 této smlouvy za každé jednotlivé porušení kterékoliv
z uvedených povinností v tomto článku. Nárok na náhradu škody není uhrazením této smluvní pokuty
dotčen.

5.11.

Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky vůči kupujícímu, které
vzniknou na základě této uzavřené smlouvy, započítat vůči pohledávkám kupujícího vůči prodávajícímu
jednostranným právním úkonem.

5.12.

Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo
povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

5.13.

Smluvní strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího v
technických věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace, je/jsou:

5.14.

Jméno:

………………….........................................……………

email:

………………….........................................……………

tel.:

………….........................................……………………

Smluvní strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího v technických
věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace, je:
Jméno:

doc. MUDr. Milan Štengl Ph.D.

email:

milan.stengl@lfp.cuni.cz

tel.:

377593345
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5.15.

Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této
smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém
jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, faxem či e-mailem, k rukám a na doručovací
adresy oprávněných osob dle této smlouvy. Smluvní strany se v případě doručování zásilek formou
doporučených dopisů dohodly tak, že zásilka je považována za doručenou 3. den po dni jejího odeslání
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu příslušné smluvní strany dle této smlouvy, a to i
v případě, kdy ji adresát odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne.

5.16.

Prodávající bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Řídící orgán
operačního programu VaVpI bude mít v rámci kontroly právo přístupu, a to po dobu 5 let od ukončení
operačního programu (nejméně do konce roku 2023), k těm částem nabídky, smlouvy 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.
§ 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Řídící
orgán operačního programu VaVpI je oprávněn obdobným způsobem kontrolovat i případné
subdodavatele prodávajícího (viz příloha č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Pravidla pro
výběr dodavatelů - viz http://www.msmt.cz). Prodávající je povinen řádně uchovávat veškerou
dokumentaci související s realizací předmětu plnění včetně účetnictví minimálně po dobu 5 let od
ukončení OP VaVpI, tj. nejméně do konce roku 2023. Ve stejné lhůtě je prodávající povinen poskytovat
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů kontroly
provádění projektu v rámci OP VaVpI a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. V případě
porušení povinnosti dle věty čtvrté nebo páté tohoto odstavce, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny bez DPH dle čl. IV., odst. 4.2. této smlouvy za každé jednotlivé
porušení této smluvní povinnosti.

5.17.

Prodávající bere na vědomí, že na všech písemných výstupech souvisejících s předmětem plnění dle této
smlouvy (včetně případného informování o realizaci zakázky), je povinen dodržovat opatření k publicitě
v souladu s pravidly Řídícího orgánu Operačního programu pro Výzkum a vývoj pro inovace pro období
2007 - 2013 (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, viz http://www.msmt.cz).

5.18.

Pokud bude část dodávky zboží dle této smlouvy plněna formou subdodávky, prodávající závazně uvádí
identifikační údaje dotčeného subdodavatele a specifikaci části dodávky zboží, která bude plněna formou
subdodávky:
……………………………..………............................................................................................................................……
Případná změna subdodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany
kupujícího. V případě porušení povinnosti dle předchozí věty, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny bez DPH dle čl. IV., odst. 4.2. této smlouvy za každé jednotlivé
porušení této smluvní povinnosti.

VI.
Záruka na zboží
6.1.

Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží po dobu 36-ti měsíců (on-site záruka). Záruční lhůta počíná
běžet dnem převzetí zboží kupujícím dle čl. III. odst. 3.2. této smlouvy.

6.2.

V záruční době je kupující povinen podat prodávajícímu oznámení o vadách zboží bez zbytečného odkladu
poté, co tyto vady zjistí, nejpozději však do 30 kalendářních dní. Prodávající se zavazuje uspokojit nároky
kupujícího z vad bezplatně a bezodkladně poté, co obdrží oznámení kupujícího o vadách zboží, nejpozději
však do 20 dnů, přičemž je povinen postupovat v souladu s nároky kupujícího z vad zboží, uplatněnými
v předmětném oznámení.

6.3.

V záruční lhůtě je prodávající povinen bezplatně odstraňovat reklamované vady, popřípadě uspokojit jiný
nárok kupujícího z vadného plnění, a to tak, že je prodávající povinen nastoupit k uspokojení nároků
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kupujícího z vad zboží ve lhůtě nejpozději 48 hodin od nahlášení vad zboží kupujícím prodávajícímu
telefonicky nebo písemně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Záruční doba neběží po dobu, po
kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
6.4.

V případě prodlení prodávajícího s nástupem k odstranění vad nahlášených kupujícím dle odst. 6.3.
tohoto článku, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez
DPH dle čl. IV., odst. 4.2. této smlouvy za každý i započatý den prodlení s nástupem k odstranění vad a za
každou jednotlivou vadu. Celková výše smluvní pokuty není omezena.

6.5.

Prodávající je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady (včetně všech souvisejících činností
jako např. doprava technika, doprava přístroje k opravě apod.) neprodleně po jejich oznámení ze strany
kupujícího, nejpozději však do 3 dnů ode dne oznámení jednotlivé vady v případě vady bránící provozu
přístroje, popř. do 10 dnů ode dne oznámení jednotlivé vady v případě vady nebránící provozu přístroje.
V případě, že odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti není možné objektivně
provést ve lhůtě dle věty předchozí, je prodávající v této lhůtě povinen tuto skutečnost sdělit kupujícímu
písemně s řádným odůvodněním a návrhem konkrétní lhůty, v níž se zaváže vadu odstranit. Tato lhůta
nesmí být delší než 20 kalendářních dnů ode dne oznámení vady kupujícím. V případě pochybností, zda se
jedná či nejedná o vadu bránící provozu, platí, že taková vada bude považována za vadu bránící provozu.

6.6.

V případě prodlení s odstraněním jednotlivé vady bránící provozu přístroje je prodávající povinen zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny bez DPH dle čl. IV., odst. 4.2. této smlouvy za každý i
započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.

6.7.

V případě prodlení s odstraněním jednotlivé vady nebránící provozu přístroje je prodávající povinen
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH dle čl. IV., odst. 4.2. této smlouvy za
každý i započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.

6.8.

Kupující je oprávněn uplatnit nároky z vad zboží nejpozději poslední den záruční doby, přičemž za řádně
uplatněné se považují i nároky z vad zboží, uplatněné kupujícím ve formě doporučeného dopisu,
odeslaného prodávajícímu poslední den záruční doby.

6.9.

Záruka se nevztahuje na závady prokazatelně způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým
poškozením přístroje kupujícím.

6.10.

Prodávající se zavazuje pro účely odstranění reklamovaných vad zajistit servis dodávaného zboží na území
České republiky, a to nejméně po celou dobu trvání záruční lhůty. V případě porušení této povinnosti je
prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny bez DPH dle čl. IV.,
odst. 4.2. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

VII.
Platnost a účinnost smlouvy
7.1

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

7.2

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.

7.3

Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro
podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
a)

je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny podle této smlouvy po dobu delší než 60 dní po dni
splatnosti příslušné faktury, ačkoliv byl na své prodlení písemně upozorněn a přes toto písemné
upozornění kupující nápravu neprovedl ve lhůtě do 30 dnů od doručení písemného upozornění,
přičemž toto neplatí, pokud se kupující dostal do prodlení z důvodu prodlení řídícího orgánu OP
VaVpI s uvolněním finančních prostředků z přiznané dotace dle čl. IV. odst. 4.10. této smlouvy.

b)

jestliže prodávající nedodá byť i jen část zboží řádně v dohodnutých termínech, kvalitě a množství,

c)

jestliže prodávající dodá zboží, které nebude mít vlastnostmi deklarované prodávajícím v této
smlouvě,

6

d)

jestliže je prodávající v prodlení s nástupem k odstranění vad či uspokojení jiných nároků kupujícího
z vad zboží ve smyslu čl. VI., odst. 6.3. této smlouvy,

e)

jestliže prodávající dodá zboží, které je zatíženo právy třetích osob.

7.4

Kupující je dále oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od této smlouvy v případě, že mu nebude zcela
nebo částečně udělena finanční dotace k pořízení předmětu plnění.

7.5

Kupující má rovněž právo bez jakýchkoli sankcí odstoupit od této smlouvy v případě, že výdaje, které by
mu na základě této smlouvy měly vzniknout, budou Řídícím orgánem OP VaVpI, případně jiným
kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé (viz příloha č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI
- Pravidla pro výběr dodavatelů - viz http://www.msmt.cz).

7.6

Skončením účinnosti této smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením
účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky smluvních stran na náhradu škody a zaplacení smluvních
pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti této
smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i
nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

VIII.
Závěrečná ustanovení
8.1.

Uhrazením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody.

8.2.

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními obecně závaznými právními
předpisy a Pravidly OP VaVpI (viz http://www.msmt.cz). Rozhodčí řízení je vyloučeno. Smluvní strany se
v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, dohodly, že
jejich veškeré vzájemné spory bude v 1. stupni řešit Městský soud v Praze, pracoviště Slezská.

8.3.

Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pravidly OP
VaVpI (viz http://www.msmt.cz). Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma
smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.

8.4.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání kupujícího a prodávajícího.

8.5.

Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení,
pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od
ostatního obsahu smlouvy.

8.6.

Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

8.7.

Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
Příloha č. 1 - Podrobná technická specifikace zboží

V Praze dne ……………………

V ………………………… dne ……………………

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

…………………………………………………………

……………………………………………………………

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

………………………….

rektor UK v Praze

………………………….
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Příloha č. 1 smlouvy – Podrobná technická specifikace zboží

Uchazeči doplní pro zařízení, které je předmětem koupě, technické údaje.
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