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1
1.1
1.1.1

1.1.2

Vymezení předmětu plnění
Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního analytického přístroje pro
stanovení obsahu dusíku dle Kjeldahla (mineralizační jednotka, kontrolní jednotka, jednotka
pro praní plynů, plně automatizovaná destilační jednotka s vestavěnou potenciometrickou
titrací), včetně příslušenství, zaškolení obsluhy a zajištění záručního a pozáručního servisu
(dále jen analytický přístroj pro stanovení dusíku).
Další poţadavky:
Mineralizační jednotka
a) Paralelní rozklad 6ti (12ti ) vzorků
b) Moţnost nastavení teploty aţ do 650 ºC
c) Moţnost řízení výkonu rozkladu kontrolní jednotkou
d) Rychlý nástup vyšší teploty (krátký zahřívací čas, max.10 min)
e) Vhodný materiál, odolný vůči kyselinám
Kontrolní jednotka
a) Řízení aţ dvou mineralizačních jednotek a jednotky pro praní plynů
Jednotka pro praní plynů
a) Třístupňové uspořádání v jedné jednotce pro praní (neutralizace, adsorpce, chladič)
k odsávání a neutralizaci kyselinových výparů a reakčních plynů
b) Objem pracího roztoku alespoň 3 l
c) Velký sací výkon (silné čerpadlo)
d) Bezpečnost
Plně automatizovaná destilační jednotka
a) Destilace
b) Vestavěná potenciometrická titrace
c) Přesné a reprodukovatelné výsledky
d) Víceúlohový program s pamětí
Poţadované příslušenství:
a) Zásobní tanky na kyselinu boritou, hydroxid sodný a vodu
b) Mineralizační nádoby
c) Jímací nádoby
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1.1.3

1.1.4

Technické poţadavky
a) Výtěţnost
≥ 99,5 %
b) Detekční limit
≥ 0,1 mg dusíku
c) Reprodukovatelnost
≤1%
d) Příkon
2200 W
e) Napájení
230 V/ 50/60 Hz
Ostatní podmínky:
a) moţnost pouţití stávajícího příslušenství (např. mineralizační nádoby)
b) vhodnost pouţití pro farmaceutické účely
c) zajištění dodání kompletního systému jednou firmou (mineralizační jednotka včetně
kontrolní jednotky a jednotky pro praní plynů, plně automatizovanou destilační jednotku
s vestavěnou potenciometrickou titrací)
d) toleranční rozsah technických parametrů, uvedených předmětu plnění, je +/-10 %
e) zajištění aplikační podpory (telefonické, e-mailové konzultace, moţnost konzultace
v místě plnění zakázky)
f) záruka minímálně 24 měsíců od uvedení přístroje do provozu
g) záruční a pozáruční servis v ČR (pokud moţno v Praze)
h) provádění oprav v rámci záruku je realizováno zahájením řešení problému nejdéle do
24 hodin od nahlášení závady přístroje a odstraněním závady dle její závaţnosti,
nejpozději však do 1 měsíce od nahlášení závady přístroje, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.
i) proškolení obsluhujícího personálu, bezprostředně po instalaci laboratorního analytického
přístroje, v rozsahu 10 hodin tak, aby byl přístroj plně funkční a obsluha mohla rutinně
provádět analýzy
j) moţnost zajištění prohlídky pracovišt, kde je přístroj (nainstalovaný uchazečem) rutinně
pouţíván

1.2

Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládané zahájení : Bezprostředně po uzavření smlouvy
Předpokládané ukončení : Dodávka analytického přístroje pro stanovení dusíku do 2 měsíců
od podepsání smlouvy
Záruční servis musí být dodavatelem poskytován minimálně po dobu 24 měsíců od uvedení
přístroje do provozu.

1.3

Místo plnění veřejné zakázky
Šrobárova 48,100 41 Praha 10

1.4

Předpokládaná cena
Předpokládaná cena maximálně: 1 000 000,- Kč bez DPH

2

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

2.1

Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením
obchodní firmy/názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby
oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být označena „Neotevírat – Nákup
laboratorního analytického přístroje pro stanovení obsahu dusíku dle Kjeldahla,“, adresována
k rukám k rukám Ing. Karla Kettnera. Na obálce musí být uvedena adresa, na níţ je moţné
případně nabídku vrátit.

2.2

Nabídky se doručují do podatelny, na adrese zadavatele. Nabídky lze podávat prostřednictvím
drţitele poštovní licence nebo osobně do dne 10.6.2011 do 11.00 hodin.

2.3

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména :
obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osobu oprávněnou jednat za uchazeče, příp. osobu
oprávněnou zastupovat uchazeče, kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a
zadavatelem.

2.4

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy (příloha č.1) podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče.

2.5

Uchazeč předloţí nabídku v jednom vyhotovení, které bude označeno názvem „Originál“.
Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně
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zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a
přepisů.
2.6

Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovaný vzestupnou kontinuální
řadou.

2.7

Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce téţ
osobu, která bude zmocněna zatupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu
zadávacího řízení.

2.8

Nabídka musí být předloţena v následující struktuře:
a) úvodní strana
Název předmětu nabídky, místo plnění, identifikační údaje zadavatele
b) obsah
Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle poţadovaného členění, ke
kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek
c) všeobecné údaje o uchazeči
Název uchazeče, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního
orgánu společnosti vč. kontaktů (telefon, fax, e-mail, adresa ), pověřená osoba zmocněná
k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a profil společnosti
d) krycí list nabídky
Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní
identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním ),
nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a
podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče. Uchazeč pouţije přílohu č. 2
e) doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodu 3 zadávací
dokumentace
f) nabídková cena v členění dle bodu 4 zadávací dokumentace
g) podrobný popis a specifikace nabízeného plnění, včetně údajů prokazujících splnění
technických poţadavků zadavatele
h) návrh smlouvy (příloha č.1)

2.9

Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy v písemné formě. Dodavatel je oprávněn zaslat dotaz
téţ v e-mailové či faxové formě za předpokladu, ţe dotaz bude doručen zadavateli nejpozději
5 dní před skončením lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace k zadávací
dokumentaci budou téţ zveřejněny u příslušné zakázky na profilu zadavatele na adrese:
http://ezak.sukl.cz .

2.10

V případě nesplnění minimálních technických poţadavků zadavatele uvedených v předmětu
zakázky (dle části 1) bude nabídka uchazeče ze soutěţe vyloučena.

2.11

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření
smlouvy tak, aby smlouva byla uzavřena ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo
doručeno oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

2.12

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, neuzavřít smlouvu s ţádným
uchazečem a soutěţ zrušit má právo veřejnou zakázku zrušit.

2.13

Zadavatel si v souladu s § 152 odst. 1 zákona č. 137/Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace,
poskytnuté uchazeči v nabídkách nebo dalších poţadovaných dokumentech, pokud nebyly
uchazečem označeny za důvěrné nebo se na ně nevztahuje ochrana podle ustanovení
obecně platných předpisů (např. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů). Zadavatel si rovněţ
vyhrazuje právo zveřejnit dokumenty zadavatele, týkající se průběhu zadávacího řízení
veřejné zakázky.

2.14

Uchazeč podáním své nabídky vyslovuje souhlas se zveřejněním všech náleţitostí budoucího
smluvního vztahu (vlastní smlouva, podmínky servisní smlouvy váţící se na předmět plnění,
mnoţstevní bonusy atd.).
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3

Kvalifikace dodavatelů

3.1

Doba prokazování kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky uvedené
v bodě 2.2 této zadávací dokumentace

3.2
3.2.1.

Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel :
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus
nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
sloţky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této
organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační sloţky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených
osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěţe
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( § 49 obchodního zákoníku ),
d) na jehoţ majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němţ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, ţe
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, ţe majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů
e) který není v likvidaci
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání
či bydliště dodavatele,
i) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předloţením :
a) Kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší neţ 90
dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloţí, jde-li o právnickou osobu, ve vztahu
ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např.
a.s.); je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloţí ve vztahu ke
statutárnímu orgánu nebo ke kaţdému členu statutárního orgánu této právnické osoby.
Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační sloţky, doloţí
uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu organizační sloţky,
jakoţ i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo všem členům statutárního orgánu
zahraniční osoby pro body 3.3.1 a),b) zadávací dokumentace
b) Čestného prohlášení pro body 3.3.1 a), b), c),d),e)g)i) zadávací dokumentace
c) Kopii potvrzení příslušného finančního úřadu pro bod 3.3.1 f)

3.2.2.
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d) Kopii potvrzení příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení pro bod
3.3.1. h)
3.3

Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady prokáţe dodavatel, který předloţí výpis z obchodní
ho rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

3.4

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloţí
Kopii pojistné smlouvy, jejímţ předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě, a to minimálně ve výši 1 mil. Kč.

3.5

Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloţí seznam alespoň
3 významných sluţeb realizovaných dodavatelem v posledních třech letech se stejným
předmětem plnění s uvedením jejich rozsahu.

3.6

Důsledek nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v poţadovaném rozsahu bude zadavatelem vyloučen
z účasti v zadávacím řízení.

4

Způsob zpracování nabídkové ceny

4.1

Uchazeč je povinen uvést nabídkovou cenu za jednotlivé součásti dodávky a to v členění
cena v Kč bez DPH, DPH a cena v Kč včetně DPH. Uchazeč uvede celkovou nabídkovou
cenu na Krycím listu (Příloha 2).

4.2

Celková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a
veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.

4.3

Nabídková cena uvedena v různých částech nabídky musí být shodná a to včetně DPH

4.4

Cenu je moţné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH

5

Platební podmínky

5.1

Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem uhrazena na základě daňového dokladu –
faktury. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli.

5.2

Zadavatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliţe neobsahuje
náleţitosti daňového dokladu, nebo jestliţe ve faktuře uvedený rozsah provedených prací a
sluţeb a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím a
sluţbám.

6

Otevírání obálek a hodnotící kritéria

6.1

Obálky s nabídkami uchazečů bodu otevírány dne 10.6.2011 ve 13.00 hodin v sídle
zadavatele.

6.2

Otevírání obálek jsou oprávněni účastnit se kromě zástupců zadavatele všichni uchazeči, kteří
podali nabídku ve lhůtě pro podávání nabídek z kapacitních důvodů maximálně 1 osoba za
jednoho uchazeče, která se prokáţe plnou mocí, nejde-li o statutární orgán nebo člena
statutárního orgánu uchazeče.

6.3

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu
nejniţší nabídkovou cenu.

6.4

Hodnocena bude celková nabídková cena (v Kč bez DPH) za celý předmět veřejné zakázky
podle této zadávací dokumentace, uvedená na Krycím listu.

6.5

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny, zakázka bude přidělena uchazeči, který
podal nabídku s nejniţší celkovou nabídkovou cenou.

6.6

Zadavatel umoţní do uzavření smlouvy všem uchazečům, kteří podali nabídku ve lhůtě pro
podávání nabídek, na jejich písemnou ţádost nahlédnout do zápisu z jednání hodnotící
komise a pořídit si z něj výpis nebo jeho opis.
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7

Obchodní podmínky

7.1

Obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č.1 – Kupní smlouva.
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Příloha č. 1

KUPNÍ SMLOUVA
Kupující:
IČO:
Sídlo:
Bankovní spojení:
Zastoupený:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka
00023817
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
ČNB, č.ú. 623101/0710
PharmDr. Martinem Benešem, ředitelem

na straně jedné (dále jen „kupující“)
a
Prodávající:
IČO:
Sídlo:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsán u:
Zastoupený:
na straně druhé (dále jen „prodávající“)
uzavírají
podle § 409 a násl. Obchodního zákoníku
tuto kupní smlouvu.
ČLÁNEK I.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu
laboratorní analytický přístroj pro stanovení dusíku dle Kjeldahla(dále jen „zboţí“) a to včetně
instalace a zaškolení obsluhy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboţí a kupující se zavazuje
zboţí převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednaným touto
smlouvou. Podrobná specifikace zboţí je obsaţena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy (přesný text přílohy bude vyhotoven po výběru uchazeče – pro potřeby výběrového řízení
předloží uchazeč návrh přílohy č. 1, jejíž obsah musí odpovídat minimálně požadavkům stanoveným
zadávací dokumentací této zakázky).
ČLÁNEK II.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
1) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboţí do 2 měsíců od data účinnosti této smlouvy a
provést jeho instalaci. Místem plnění jsou níţe uvedená sídla (pracoviště) kupujícího na adrese
Šrobárova 48,100 41 Praha 10.
2) Dodávka zboţí je splněná okamţikem dokončení instalace. Instalací se rozumí dodání vlastního
předmětu smlouvy dle přílohy č. 1, umístění na místo označené kupujícím, uvedení do provozu a
zaškolení obsluhy přístroje a smluvní strany o ní sepíší instalační (předávací) protokol. Dokončení
instalace a uvedení do provozu bude potvrzeno kupujícím v instalačním (předávacím) protokolu.
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3) V případě prodlení s dodávkou se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z kupní ceny za kaţdý
den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody vzniklé
prodlením s dodávkou zboţí.

ČLÁNEK III.
KUPNÍ CENA
1) Smluvní strany se dohodly, ţe zboţí uvedené v článku I. bude dodáno za kupní cenu ve výši
......................,- Kč bez DPH , tj.
.............................,- Kč včetně DPH
slovy ...............................................
Tato cena byla stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) Kupní cena zahrnuje dopravu zboţí do místa plnění a instalaci do prostor v místě plnění dle
dispozic kupujícího a zaškolení obsluhy přístroje.

ČLÁNEK IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1) Kupní cena bude uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím po dodání zboţí. Faktura
je daňovým dokladem a musí mít náleţitosti daňového dokladu stanovené § 28 zákona
č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude splatná do 30 dnů od dne
prokazatelného doručení faktury kupujícímu.
2) V případě prodlení s platbou se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši
0,05% z kupní ceny za kaţdý den prodlení.
3) Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náleţitosti daňového dokladu stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kupující je
oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu, pokud tento neobsahuje
poţadované náleţitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového
dokladu – faktury, přestává běţet původní lhůta splatnosti. Opravený nebo přepracovaný daňový
doklad - faktura bude opatřen novou lhůtou splatnosti.
4) Kupní cena bude kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího
uvedený na faktuře. Za den úhrady se povaţuje den podepsání příslušné částky z účtu kupujícího
ve prospěch účtu prodávajícího.

ČLÁNEK V.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŢÍ
1) Kupující se stává vlastníkem zboţí zaplacením kupní ceny za toto zboţí.
2) Nebezpečí škody na zboţí přechází na kupujícího dnem dodání zboţí prodávajícím, tj.
dokončením instalace.
3) Součástí dodávky bude dodací list vystavený na kupujícího, záruční list, manuály a návody
k zařízení, coţ bude uvedeno v sepsaném instalačním (předávacím) protokolu.
4) Osobou oprávněnou převzít zboţí za kupujícího je RNDr. H.Puffrová, tel.č. 272 185 768 e-mail
helena.puffrova@sukl.cz
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ČLÁNEK VI.
ZÁRUKA ZA ZBOŢÍ
1) Prodávající přebírá záruku za zboţí na dobu 24 měsíců ode dne dodání zboţí, tj. od dokončení
instalace.
2) Kupující je povinen uplatnit nároky z titulu vad zboţí během záruční doby, a to na e-mailovou
adresu: .............. nebo fax .................................... a uplatnění nároku potvrdit písemně v tištěné
podobě opatřené podpisem do 3 dnů na adresu prodávajícího.
3) Prodávající zahájí provádění záručních a pozáručních oprav ve lhůtě 24 hodin od okamţiku
uplatnění nároku z titulu vad zboţí a závady odstraní ve lhůtě, dohodnuté smluvními stranami
dle jejich závaţnosti. Pokud k takovéto dohodě nedojde, odstraní prodávající závady nejpozději
do 1 měsíce od uplatnění nároku z titulu vad zboţí.
4) Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým
poškozením přístroje.
5) Po dobu, po kterou kupující nemůţe uţívat zboţí či jeho část pro vady, na které se vztahuje
záruka, záruční doba neběţí.
6) V případě, ţe prodávávající nezahájí odstraňování záruční vady či nebude jednat s kupujícím o
odstranění vady, a to do 5 dnů od okamţiku uplatnění nároku ze záruky, je kupující oprávněn
zajistit odstranění vady sám a vyúčtovat prodávajícímu veškeré náklady spojené s takovým
odstraněním vady. Prodávající je povinen kupujícímu proplatit takové vyúčtování oproti
předloţení dokladů prokazujících výši nákladů.
7) Vadou, na níţ se vztahuje záruka (záruční vada), se pro účely této smlouvy rozumí odchylka
v kvalitě, rozsahu nebo parametrech zboţí specifikovaného v příloze č. 1 a jeho jednotlivých
částí, stanovených technickou dokumentací, zadávací dokumentací zakázky malého rozsahu
„Nákup laboratorního analytického přístroje pro stanovení obsahu dusíku dle Kjeldahla“, touto
smlouvou a obecně závaznými předpisy. Prodávající je povinen odstraňovat závady během
záruční doby bezplatně.
8) V případě prodlení s nástupem na odstranění závad (dle odst. 3 tohoto článku) uhradí
prodávající kupujícímu smluvní pokutu 1000,- Kč za kaţdých započatých 24 hodin prodlení.
ČLÁNEK VII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1) Kupující má právo písemně odstoupit od této smlouvy v případě, ţe prodávající je v prodlení
s termínem dodání zboţí více neţ 30 dnů. Dále má kupující právo od smlouvy písemně odstoupit
tehdy, pokud zboţí či jeho část vykazuje opakující se vady, na které byl prodávající písemně
upozorněn a nepodařilo se mu je odstranit do 30 (třiceti) dnů od prvního vyskytnutí vady.
2) Prodávající má právo od této smlouvy písemně odstoupit v případě, ţe kupující bude v prodlení
s platbou ceny za předmět smlouvy déle neţ 2 měsíce.
3) Smluvní strana je před odstoupením od této smlouvy povinna písemně upozornit druhou stranu na
svůj záměr od smlouvy odstoupit, sdělit důvody a stanovit dostatečnou přiměřenou lhůtu
k odstranění porušení smlouvy, která je důvodem pro odstoupení.
4) Odstoupení od smlouvy je účinné okamţikem jeho doručení druhé straně. V případě ukončení
platnosti smlouvy z důvodu odstoupení od smlouvy bude provedeno vyúčtování dodaného zboţí,
a to do 15-ti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude
pořízen oběma smluvními stranami protokol o částečném předání předmětu smlouvy.
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ČLÁNEK VIII.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 262 odst. 1) a odst.2) Obchodního zákoníku na tom, ţe na
jejich vzájemné závazkové vztahy se budou vztahovat příslušná ustanovení Obchodního
zákoníku.
2) Tato smlouva můţe být měněna nebo doplňována pouze písemnými, číslovanými a datovanými
dodatky potvrzenými podpisy osob oprávněných za smluvní strany jednat.
3) Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Specifikace zboţí.
4) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichţ prodávající i kupující obdrţí po jednom
stejnopisu..
5) Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

V Praze dne: .................................

V ………dne: ..................................

...............................................................
kupující

.............................................................
prodávající
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Příloha č. 2

Krycí list nabídky
Základní údaje
Název veřejné zakázky:

„Nákup laboratorního analytického přístroje pro
stanovení obsahu dusíku dle Kjeldahla“

Zadavatel:
IČ:
Sídlo:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv –
organizační sloţka státu
00023817
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
PharmDr. Martin Beneš, ředitel

Kontaktní osoba :
Telefon :
Fax :
E-mail :
Profil zadavatele:

Ing. Karel Kettner
272 185 202
271 732 377
karel.kettner@sukl.cz
http://ezak.sukl.cz

Uchazeč:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat za
uchazeče
Bankovní spojení:
Osoby zmocněné
k zastupování:
Nabídková cena :
Cena celkem bez DPH:
Cena celkem s DPH:

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………

…………………………………………………………
Obchodní firma – podpis oprávněné osoby – doplní uchazeč

