
SMLOUVA O DODÁVCE PŘÍSTROJE NA MĚŘENÍ TLOUŠTĚK

TENKÝCH VRSTEV

SMLUVNÍ STRANY:

1. Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava — Poruba

zastoupena:

torem
osoba Odpovědná ve věcech smluvních:

, ředitelka IET
IČO:

61989100

DIČ:
CZ61989100

bankovníspojení: ČSOB a.s.

Č.Ú.:
100954151/0300

(dále jen „Objednatel") a

2. SAFIBRA, s.r.o.

se sídlem:
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 70191
zastoupen:

IČO:
25787012

DIČ:
C225787012

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

c.u.:

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále v této smlouvě společně též jen jako „smluvní strany")

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V platném znění (dále jen „občanský zákoník").

|. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel prohlašuje, že:

- je právnickou osobou, veřejnou vysokou školou univerzitního typu založenou podle zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a ozměně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, a

- splňuje veškeré podmínky a požadavky V této Smlouvě stanovené aje oprávněn tuto Smlouvu
uzavřít a řádně plnit závazky V ní obsažené.

2, Dodavatel prohlašuje, že:

- splňuje veškeré podmínky a požadavky V této Smlouvě stanovené aje oprávněn tuto Smlouvu
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

3. Objednatel uzavírá s Dodavatelem tuto smlouvu za účelem realizace dodávky a instalace zařízení
5 názvem „Přístroj na měření tlouštěk tenkých vrstev".

„Hiram ' "C



Dodavatel je vázán svou nabídkou ze dne 30. 10. 2018 (N184178A) předloženou Objednateli, která se
pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli dodat přístroijřístroj na měření tlouštěk tenkýchvrstev, přičemž rovněž se zavazuje k zajištění přepravy (včetně vykládky), k likvidaci obalů, k seznámení azaškolení zaměstnanců Objednatele s obsluhou a údržbou v rozsahu 4 hodin pro 2 osoby, k instalaci,
nastavení a odborné kalibraci, k poskytnutí záručního servisu po dobu záruční lhůty, k dodání uživatelskédokumentace, certifikátů a manuálů k dodávanému přístroji, a k dodání dokumentace vztahující se kezboží, která je potřebná pro nakládání se zbožím a pro jeho provoz nebo kterou vyžadují příslušnéobecně závazné právní předpisy (souhrnně dále jen „Plnění"), přičemž dále je podrobná specifikacePlnění uvedena v příloze č. l — Technická specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli doklady, které se k Plnění vztahují, včetně technickédokumentace, vše v českém nebo anglickém jazyce.

Dodavatel se zavazuje převést na Objednatele vlastnická práva ke všem věcem tvořícím Plnění a rovněžpráva duševního vlastnictví, která jsou převoditelné či poskytují oprávnění Objednateli užít a měnitnehmotné části Plnění vpřípadě, že práva duševního vlastnictví převoditelné nejsou (např. autorská
práva), ato v rozsahu stanoveném touto Smlouvou.

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Dodavateli nezbytně nutnou součinnost při
poskytování Plnění Dodavatelem v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy.

Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené Plnění převzít a zaplatit Dodavateli dohodnutou cenu, ato za podmínek stanovených dále touto Smlouvou. Objednatel je oprávněn nepřevzít Plnění, pokud
Dodavatel nedodá Plnění řádně a včas, zejména pokud Dodavatel nedodá Plnění v dohodnuté kvalitě
nebo množství, popř. Plnění má jiné vady, Dodavatel nedodá potřebnou dokumentaci k Plnění čineposkytne licence k Plnění nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení Plnění do provozu a jeho
řádnou funkčnost.

m. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Dodavatel se zavazuje provést Plnění, tj, předat objednateli zařízení dle odstavce 1. článku !|, Smlouvyvčetně instalace a dalších činností, vyjmenovaných vodstavci 1. článku Il. Smlouvy, tj. uvedení doprovozu a předání dokladů dle odst. 2. článku ll. Smlouvy, a to nejpozději do 19.12.2018.
Místem plnění je sídlo Objednatele, budova Institutu environmentálních technologií, kde bude
Dodavatelem provedena rovněž instalace Plnění, jeho uvedení do provozu a další související Činnosti
uvedené v odstavci 1. článku ll. Smlouvy a záruční servis. Dodavatel se zavazuje informovat Objednatele
o provedení Plnění v místě plnění a zároveň jej vyzvat k převzetí Plnění, a to nejméně 5 pracovních dnůpředem.

IV. PROVEDENÍ PLNĚNÍ

Vlastnické právo k Plnění a nebezpečí škody na Plnění přechází z Dodavatele na Objednatele okamžikemprovedení Plnění, tj. předání, instalace Plnění a jeho uvedení do provozu, a to vše v sídle Objednatele.
Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí Plnění (dále také jen „předávací protokol”), jenž bude
obsahovat:

a) označení předmětu Plnění a Smlouvy,

b) označení Objednatele a Dodavatele,

c) prohlášení Objednatele, že Plnění přejímá,

d) datum a místo sepsání,

e) jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele

f) eventuálně soupis drobných vad a nedodělků nebránících užívání (viz dále odst. 3 tohoto článku
Smlouvy).

Plnění dle čl. II, odst, 1 je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu (po
provedení instalace Plnění a jeho uvedení do provozu). Součástí povinností Dodavatele provést Plnění



dle této Smlouvy je též předání všech dokladů náležejících k Plnění, technické dokumentace, návodů,
atestů a certifikátů a případně dalšich dokladů, jsou»li potřebné k užívání Plnění.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené Plnění bez
vad a nedodělků, pokud se Objednatel nerozhodne jinak. Pokud Objednatel převezme Plnění vykazující
drobné vady a nedodélky nebránící tomu, aby Plnění sloužilo svému účelu, budou tyto drobné vady a
nedodělky uvedeny v předávacím protokolu a Dodavatel je povinen drobné vady a nedodělky odstranit
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání a převzetí Plnění, nebude-li mezi Smluvními
stranami písemně dohodnuto jinak. 0 odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami
sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků.

Vpřipadě prodlení Dodavatele sodstraněním drobných vad a nedodělků vtermínu dle odstavce 34
tohoto článku této Smlouvy o více než tři (3) pracovní dny je Objednatel oprávněn odstranit drobné vady
a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a Dodavatel je povinen nahradit mu veškeré náklady
s tím spojené.

v. CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena Plnění specifikovaného v čl. II. a v Příloze č. 1 Smlouvy byla stanovena ve výši 394 891,— Kč
bez DPH, DPH činí 82 927,— Kč. Celková cena Plnění včetně DPH činí 477 818,- Kč (slovy
čtyřistasedmdesátsedmtisícosmsetosmnáctkorunčeských).

V celkové ceně Plnění jsou zahrnuty veškeré náklady spojené sprovedením Plnění, např. náklady
spojené s dopravou na místo plnění, pojištěním, instalací Plnění, jakož i jeho uvedením do provozu,
prováděním záručního servisu a poskytnutí veškeré dokumentace dle této Smlouvy. Celková cena Plnění
je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální, zahrnuje veškeré náklady spojené
s Plněním. Změna ceny Plnění je možná pouze a jen za předpokladu, že dojde po uzavření této Smlouvy
ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty v okamžiku fakturace je stanovena v souladu
splatnými a účinnými právními předpisy. Daň z přidané hodnoty bude zaúčtována podle platných
ustanovení zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o DPH"). Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného
finančního úřadu, jestliže se Dodavatel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým
plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH. v takovém případě pak není Objednatel povinen uhradit částku
odpovidajici DPH Dodavateli.

Objednatel neposkytne Dodavateli žádnou zálohu na cenu Plnění.

Cena Plnění bude uhrazena na základě daňového dokladu — faktury vystavené Dodavatelem bez
zbytečného odkladu po převzetí Plnění dle čl. lV Smlouvy, Dodavatelem vystavená faktura musí
obsahovat identifikaci této Smlouvy a předmětu Plnění a její přílohou musí být smluvními stranami
podepsaný předávací protokol potvrzující protokolární převzetí Plnění. Dále musí faktura splňovat
náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004
Sb., odani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Vpřípadě, že faktura takové náležitosti
nebude splňovat, popř. bude chybně vyúčtována cena Plnění nebo DPH, bude Objednatelem vrácena do
20 dnů ode dne jejiho doručení k opraveni bez proplaceni, V takovém případě běží u předmětné faktury
lhůta splatnosti znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury Objednateli. Fakturu
Dodavatel doručí Objednateli doporučenou poštou na adresu Objednatele.

Cena Plněnije splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli, Smluvní strany se
dohodly na tom, že závazek zaplatit cenu Plnění je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu
Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele uvedeného na titulní straně této Smlouvy.
Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Dodavatele uvedený vzáhlavi
této smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je
jeho účtem, kterýje správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. §
96 zákona o DPH. Dodavatel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn
v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného
účtu, zavazuje se Dodavatel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně.
Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za
nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti
bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem



daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny Plnění pouze
na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH Pokud se kdykoliv ukáže, že účetDodavatele, na který Dodavatel požaduje provést úhradu ceny Plnění, není zveřejněným účtem, neníObjednatel povinen úhradu ceny Plnění na takový účet provést; v takovém případě se nejedná oprodlení se zaplacením ceny Plnění na straně Objednatele.

VI. POVINNOSTI STRAN

Dodavatel je povinen předat Plnění v požadované kvalitě a ve stanoveném dodacím termínu dle
ustanovení této Smlouvy. Dodavatel odpovídá za to, že předané Plnění má technické parametry
stanovené v Příloze č. 1 této Smlouvy, přičemž Plněníje prosté všech právních vad.
Dodavatel je povinen dodat Objednateli veškeré podklady a dokumenty, které budou na základě platné
legislativy a předpisů nutné pro jednání s orgány státní správy ve věci realizace samotné dodávky a
následného provozování dodaného technologického celku nebo jeho jednotlivých částí.
Dodavatel tímto prohlašuje, že Plnění dle této Smlouvy bude splňovat veškeré technické, právní,
bezpečnostní a jiné normy a bude vyhovovat všem technickým, bezpečnostním, právním a jiným obecně
závazným právním předpisům a současně prohlašuje, že Plnění dle této Smlouvy po kvalitativní stránce
bude splňovat veškeré požadavky Objednatele na toto Plnění, resp, že toto Plnění bude zcela vyhovovat
účelu, pro nějž Objednatel předmětné Plnění objednává, kdy současně prohlašuje, že je mu tento účel
znám.

Dodavatel se zavazuje k povinnosti archivovat veškeré písemnosti související s provedením Plnění podle
této Smlouvy, a kdykoli po tuto dobu objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem,
a to do 31. 12. 2028, pokud český právní řád nestanovuje pro některé dokumenty lhůtu delší. Objednatel
je oprávněn po uplynutí deseti let od ukončení Plnění podle této smlouvy od Dodavatele výše uvedené
dokumenty bezplatně převzít.

Dodavatel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu
dokladů, souvisejících s plněním této Smlouvy, a dále jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly,

vn KONTAKTNÍOSOBY

Každá ze smluvních stran určí kontaktní osobu. Kontaktní osoby budou zastupovat smluvní stranuv obchodních a technických záležitostech souvisejících s Plněním této Smlouvy. Kontaktní osoby nejsouzmocněný k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu. Smluvní
strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvnístranu písemně upozornit.

Smluvní strany se dohodly na těchto oprávněných osobách:

b) ,

  

VUL ZÁRUKA

Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost dle ust. 5 2619 občanského zákoníku, a to v délce 24
měsíců (pro notebook dle standardních podmínek dodavatele), přičemž běh záruční doby počínáprovedením Plnění dle odstavce 2. článku lV. této Smlouvy. Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že
Plnění bude po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel sjednaný této Smlouvě, a že si zachováobvyklé vlastnosti a vlastnosti stanovené touto Smlouvou, a dále že Plnění nemá právní vady. Faktickou
vadou dle této Smlouvy se rozumí stav, kdy Plnění objektivně nevykazuje funkční vlastností oproti
vlastnostem uvedeným v této Smlouvě nebo v příloze této Smlouvy.

Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu záruční doby, je Objednatel oprávněn tyto vady oznámit
Dodavateli, a to nejpozději do konce záruční doby. Reklamace může být učiněna písemně, elektronicky či
faxem a to včeském nebo anglickém jazyce. Vady, které Objednatel oznámí Dodavateli vdobě běhu



10.

záruční doby, se Dodavatel zavazuje odstranit bezplatně a za podmínek dále stanovených v této
Smlouvě.

V průběhu záruční doby se Dodavatel zavazuje odstranit vady nejpozději do 14 dnů poté, co mu
Objednatel vadu oznámí, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Dodavatel se zavazujek záručním servisním pracím použít zaměstnance ovládající český nebo anglický jazyk. Vada se považuje
za odstraněnou v okamžiku, kdy jsou řádně obnoveny všechny sjednané funkce, vlastnosti a účel Plněnía Plnění bude předáno zpět Objednateli na základě předávacího protokolu o odstranění reklamované
vady. Pokud si Objednatel vyžádá opětovné provedení revizní zprávy a kusové zkoušky, je Dodavatel
povinen při protokolárním předání Plnění dodat Objednateli rovněž tyto dokumenty (pokud byly zprávyči zkoušky součásti provedení Plnění dle této Smlouw).

Jestliže Dodavatel neodstraní vady oznámené Objednatelem v době stanovené v tomto článku, případněv době smluvními stranami písemně dohodnuté, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo
prostřednictvím třetí osoby. Dodavatel se vtom případě zavazuje nahradit Objednateli veškeré náklady
spojené s odstraněním vady Objednatelem samotným nebo třetí osobou, a to do 15 dnů ode dne, kdy
ktomu byl Objednatelem vyzván. Závazek Dodavatele uhradit Objednateli smluvní pokutu tím není
dotčen. Odstraněním vady prostřednictvím Objednatelem samotným nebo prostřednictvím třetí osoby
nezaniká odpovědnost Dodavatele za škody způsobené v souvislosti s vadou Plnění.
Pokud se po oznámení vady Objednatelem Dodavateli ukáže, že vadu nelze odstranit, je Objednatel
oprávněn uplatnit nárok na slevu z ceny. V případě, že pro neodstranitelnou vadu nemůže Objednatel
užívat Plnění k účelu určenému touto Smlouvou, je oprávněn od této smlouvy odst0upit, a to bez
časového omezeníve vztahu k okamžiku, kdy vyšlo najevo, že vadu nelze odstranit.
Smluvní strany se dohodly, že poskytnutí záruky za jakost na Plnění je podmíněno řádně vykonávaným
servisem a zajištěním odborné péče Objednatele v rámci provozu dodávaného přístroje. Odbornou péčíObjednatele vrámci činností výslovně delegovaných na uživatele (Objednatele) se rozumí komplexčinností, jež Dodavatel promítl do komplexního manuálu závazných postupů uživatele (Objednatele). Zavyhotovení komplexního soupisu servisních prací dle tohoto a předchozích odstavců odpovídá v plnémrozsahu Dodavatel. Neprovedení činností či nedodržení postupů v manuálu závazných postupůneuvedených nemůže být důvodem odmítnutí Dodavatele odstranit záruční vadu.
Dodavatel je povinen uhradit Objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši.
Dodavatel rovněž Objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování pra'v z odpovědnosti za vady.
Dodavatel odpovídá za to, že Plnění ani jeho jednotlivé části či komponenty nebudou zatíženy právemtřetí osoby. Vyjde—li najevo, že Plnění bylo v den jeho dodání zatíženo právem třetí osoby, je Objednatel
oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo požadovat, aby Dodavatel vlastním jménem tyto nároky třetích
osob na své náklady vypořádal.

Smluvní strany se dohodly k provedení poslední servisní prohlídky a testů dodávaného přístroje předuplynutím sjednané záruční doby nejpozději v posledních třech (3) týdnech před uplynutím výše
sjednané záruční doby.

Smluvní strany se dohodly na těchto kontaktních osobách pro servisní práce:   c) za Objednatele:
_

d)—

IX. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

V případě prodlení Dodavatele sprovedenim Plnění v termínu dle čl. Ill, této Smlouvy, zavazuje se
Dodavatel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění bez DPH uvedeného v čl. V.
této Smlouvy za každý i započatý den prodlení.

Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením faktury je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení
úroku z prodlení ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

V případě, že Dodavatel neodstraní drobnou vadu nebo nedodělek ve lhůtě stanovené vodstavci 3.
článku IV. této Smlouvy, zavazuje se Dodavatel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,— Kč
za každou drobnou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení s jejich odstraněním
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V případě, že Dodavatel neodstraní vadu Plnění ve lhůtě stanovené v čl. VIII. této Smlouvy, zavazuje se

Dodavatel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výší 1.000,- Kč za každý ízapočatý den prodlení

s odstraněním vady Plnění, přičemž tato smluvní pokuta se uplatní pro každou jednotlivou vadu Plnění.

Poruší-li Dodavatel povinnost vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany obchodního tajemství a

důvěrných informací dle čl. XI. odst. 1 této Smlouvy, je Objednatel po Dodavateli oprávněn požadovat

zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé porušení takové povinností.

V případě, že Dodavatel nedodá Plnění do 8 týdnů od uzavření Smlouvy, zavazuje se Dodavatel

Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny plnění bez DPH uvedeného v čl. V. te'to Smlouvy.

Dodavatel bere na vědomí, že v případě, kdyby Překročení tohoto termínu při realizaci Plnění je

podstatným porušením Smlouvy a zakládá právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 20 dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné

smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání částky smluvní pokuty 2 účtu příslušné

smluvní strany ve prospěch účtu, který bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty.

Smluvní pokuta dle této Smlouvy se nezapočítává na úhradu škody, která vznikla v souvislosti

s porušením povinností stanovených touto Smlouvou a tyto nároky lze uplatňovat nezávisle na sobě

v plné výši. Závazek zaplatit smluvní pokutu tak nevylučuje právo na náhradu škody v plné výši.

Smluvní pokutyje Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Dodavatele na úhradu ceny Plnění.

V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve

výši, vjaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a bez jakéhokoliv dalšího omezení.

x. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, ODSTOUPENI

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy zejména z důvodů stanovených touto

Smlouvou.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě:

- prodlení Dodavatele s předáním Plnění po dobu delší než 7 dnů oproti termínu plnění

stanovenému podle této Smlouvy nebo v prodlení ve vztahu k výše stanovenému

nepřekročítelnému termínu dodání,

— prodlení Dodavatele s odstraněním vady Plnění delším než 7 dnů

Dodavatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny

Plnění dle této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na toto prodlení Dodavatelem

písemně upozorněn.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od této Smlouvy, pokud

- na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení, v němž byl soudem zjištěn

úpadek, nebo smluvní strana sama podá dlužnícký návrh na zahájení insolvenčního řízení; nebo

- druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.

V případech dle odstavce 5. tohoto článku této Smlouvy je oprávněná smluvní strana oprávněna od této

smlouvy odstoupit bez časového omezení ve vztahu k okamžiku, kdy k porušení této Smlouvy zakládající

právo od této Smlouvy odstoupit nastalo, Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení

písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popř, pozdějším dnem uvedeným v písemném

oznámení o odstoupení.

Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků z

odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před

ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž

povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy si strany vra'ti veškerá poskytnutá

plnění, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na části Plnění

(a jím odpovídajících protíplnění, včetně práv vztahujících se na základě této Smlouvy k takovým částem

Plnění), která Objednatel určí ve lhůtě 1 měsíce od účinnosti odstoupení kterékoli strany svým

jednostranným písemným oznámením Dodavateli, a to na základě jeho posouzení, že taková část Plnění

pro něho má hospodářský význam i bez zbytku Plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě

odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele nemá Dodavatel nárok na úhradu jakékoliv kompenzace

za části Plnění, které vzhledem k jejich povaze nelze vrátit (zejména protože byly poskytnuty ve

výkonech), jsou—Ii součástí plnění, které má být dle rozhodnutí Objednatele vráceno. Pro vyloučení
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11.

12.

13.

pochybností se uvádí, že jakékoliv náklady spojené s demontáží části Plnění, které mají být postupem dle

tohoto odstavce Smlouvy navráceny Dodavateli, nese výhradně Dodavatel.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodavatel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se

dozvěděl při realizaci této Smlouvy a vsouvislosti sní a které jsou chráněny příslušnými obecně

závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo

které Objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této Smlouvy.

Tyto povinnosti se Dodavatel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které

Dodavatel k realizaci této Smlouvy použije. Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním

nebo zpřístupněním své identifikace včetně znění této smlouvy Objednatelem, a to v souladu s obecně

závaznými právními předpisy.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřeji, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy

byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními

stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či vodvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy,

ledaže je v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že

si nejsou vědomý žádných dosud mezi nimi zavedených obchodnich zvyklostí či praxe.

Práva a závazky touto Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména

občanským zákoníkem.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 1895 až § 1900 občanského zákoníku o možnosti

postoupení smlouvy mezi postupitelem a třetí osobou.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 557 občanského zákoníku otom, že připouštifli

použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první.

Dodavatel přebírá dle ust. § 1765 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností, a to zejména

v souvislosti se zvýšením nákladů na provedení Plnění dle této Smlouvy.

Dodavatel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti

plynoucí z této Smlouvy třetí straně

Započtení na pohledávky Dodavatele vzniklé této Smlouvy se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve

vztahu k pohledávkám vzniklým Objednateli z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust. § 1987

odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí stím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá

k započtení, avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této smlouvy.

V případě, že vobdobí mezi uzavřením této Smlouvy a předáním Plnění dojde kvýrobě vyšší verze

dodávaného zboží nebo jeho části, může Dodavatel po předchozím písemném souhlasu Objednatele

dodat za podmínek uvedených vtéto Smlouvě Objednateli tuto vyšší verzi zboží, a to bez navýšení

celkové kupní ceny, při zachování lhůty předání zboží, při zachování kompatibility zboží sjinými

technologiemi a při zachování totožných nebo lepších parametrů zboží oproti parametrům zboží

původně sjednaného v této Smlouvě,

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že na tuto Smlouvu se neuplatní ustanovení o neúměrném zkrácení

dle ust. § 1793 občanského zákoníku ani ust. § 1796 občanského zákoníku o lichvě.

Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Vyžaduje-li tato

Smlouva pro nějaké jednání písemnou formu, nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či

jiných elektronických zpráv. Smluvní strany jsou oprávněny namítnout neplatnost této Smlouvy a/nebo

jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným nebo se

jim stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost

ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá—li zdonucujících ustanovení právních předpisů jinak.

Smluvní strany se zavazují takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným

ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této Smlouvy budou

řešeny vždy nejprve smírně vzájemnou dohodou. Nebude-lí smírného řešení dosaženo v přiměřené

době, bude mít kterákoliv ze smluvních stran právo předložit spornou záležitost k rozhodnutí místně

příslušnému soudu. V souladu s 52 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších



předpisů, se za místně příslušný soud k projednávání sporů z této Smlouvy prohlašuje obecný soud
Objednatele.

 

  

14. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tato příloha:

- příloha č. 1 — Technická specifikace vč. položkového rozpočtu,
15. Tato Smlouva je uzavřena ve Čtyřech (4) stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží Objednatel tři (3)

stejnopisy a Dodavateljeden (l).

16. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany
měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný
projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné
smluvní strany.

17. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomý všech právních důsledků touto Smlouvou
vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz své
svobodné a pravé vůle připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

VOstravě dne ' V - : ,' : , dne 5 /

Vysoká skola báňská — Technická univerzita Ostrava
SAFIBRA, s.r.o.

Ředitelka IET
Jednatel společnosti
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Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

INSTITUT ENVIRONMENTALNICH TECHNOLOG/I

17. listopadu 15; 708 33 Ostrava — Poruba

Nabídka: NanoCalc XR Číslo nabídky: N184178A

A. Technická část nabídky

A1. Technický popis zařízení

Na základě poptávky si dovolujeme nabidnout zařízení NanoCalc XR firmy Ocean Optics Germany
GmbH ( dříve Mikropack GmbH ), které je určeno ke snadnému a rychlému měření tloušťky
transparentních vrstev. Měření zařízením NanoCalc XR je vzákladnim provedení založeno na
spektrální odrazivosti ( reflektanci ) a určeno primárně pouze k měření tloušťky vrstev. Celý systém
lze sestavit během několika minut a měření může být prováděno kýmkoliv se základními
dovednostmi práce na PC. Základní sestava systému NanoCalc XR je zobrazena na obrázku 1 :

 Základem systému je měřící jednotka Nanocalc XR, která v sobě zahrnuje deuterium—halogenový
zdroj záření a spektrometr se spektrálním rozsahem 250-1050 nm. Dále sestava obsahuje reflexní
sondu NC-2UV-VIS400-2 skládající se z bifurcated fiber, jedno vlákno slouží k osvětlení vzorku
zatímco druhé vlákno je připojeno ke spektrometru do kterého přivádí světlo odražené od vzorku a
speciálního držáku sondy. Další základní součástí je NanoCalc-10-N software k řízení procesu,
ukládání naměřených dat a k provádění analýz. Princip měření je založen na dobře známém jevu
interference světla na tenkých vrstvách. Světlo je odraženo od vrstvy a tim dojde kfázovým
posunům a superpozici amplitud, což způsobuje různou intenzitu záření pro různé vlnové délky
Tenká vrstva je tedy osvětlena bílým světlem prostřednictvím vlákna a spektrometrem se měří

Organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 70191
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odražené světlo jako funkce vlnové délky. Výsledky měření jsou zpracovány pomocí softwaruNanoCalc.

Sestava je doplněna o jednoduchý držák sondy NC-STAGE pro jednobodové reflexní měření.

umožňuje velmi rychlé a jednoduché měření standardních materiálů ( viz obr. 2 ), Databázi jemožné na základě měření neznámých materiálů snadno editivat doplňovat o nové materiály.

 
Pro možnost ověření funkčnosti sestavy, její předvedení a občasnou kontrolu je součástní nabídky iSTEP-WAFER, referenční certifikovaný etalon s pěti různými vrstvami 0-500 nm na bázi struktury Si-SíO2

A2. Technická specifikace NanoCalc XR

Rozsah vlnových délek: 250 — 1050 nm
Rozsah měřených tlouštěk 10 nm — 100 um
Rozlišení:

0.1 nm

Opakovatelnost:
0.3 nm

Doba měření:
100 ms až <1s

Počet vrstev:
1 — 1O

Vzdálenost vzorku od vlákna: 1 — 5 mm
Úhel dopadu:

90°
Velikost měřeného bodu: 400 um

Organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze-„ oddíl C. v/ožka 70197
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Delka vlákna:

Rozhraní:

Spotřeba:

Napájení:
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2 m

USB 2.0

12 VDC @ 1,2 A

90-240 VAC 50/60 Hz

Další podrobnější informace o systému NanoCalc naleznete na odkaze:
babí/\ogeanwg cw/aubHeitel/Images, !HŠQŠLHŠLNŠLV
http //oceanoptícs_g

kde jsou take’ videa

orn/product/nanocalc/

( rozlíkněte záložku vide ), která představí funkci zařízení a softwaru. Tatážvidea naleznete na odkazech:

htth_//wwvv,youtube conjwatchjgm v3íbz_c>í\g_g
https //vimeo com/87775041, https./Nimeoggrn/QLTÁBM2, lumi./_Mueggmůl275.33, https/Nimeo.com/87774836

Dúležité poznámky:

NanoCalc XR je schopen měřit tloušťky vrstev transparentních materiálů. Pokud vrstva Au nebo Sínení transparentní, nelze její tloušťku změřit.

Základní sestava NonoCalc XR je kompletní řešení pro měření tloušťky vrstev reflexní metodou.Pokud požadujete měření i transmisní metodou, pak je nutná položka 2, NC stage RTL-T. Pokudse rozhodnete tuto položku vypustit, systém bude nrmálné pracovat v reflexním režimu.

B.Cenová část nabídky

Položka Popis produktu

Jednotková
Celková

cena [Kč] Množství cena [Kč]

 
 

(_ Základní sestava NanoCalc XR
1 NanoCalc XR Preconfigured

337.500,-Pfistro; NanoCalc pro rozsah vlnových délek 250 — 1050
nm, pro měření tloušték v rozsahu 10 nm až 100 um.
spektrometr, A/D převodník, USB vstup, halogenový zdroí
záření

NC-2UV—VIS400-2

NANOCALC-VIS bifurcated UV—VlS vlákno, průměr
400um, délka 2m , 2x SMA konektor, flexibilní kovový
plášt, společný konec — reflexni sonda — ferule z nerez
oceli

NanoCalc-10-N software

Software pro měření tlouštky tenkých vrstev pro Windows
měření, simulace a analýza jednotlivě vrstvy ve struktuře
až 10 vrstev

NC Stage

Držák sondy pro jednobodová reflexní měření

Referenční standard

Waffer s několika vrstvami Si02 na Si v pěti krocích od 0
do 500 nm, kaiibrovaný s protokolem, průměr 100 mm
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 2 NC-STAGE-RTL-T
47.460,-Relleclion and Transmissron Stage with variable rail

 

mtg; lloceanoptlcs com/ploductlslage-rtl tl

Mp llggeanogtlcs com/lwg-ngyuploade,/$ l AGE

BTL »T:laetakeLonggg—QperaggdManual pdf

        3 P400-1-SR optovláknová propojka

Průměr 400 um, délka 1 m. pásmo 200-1100 nm

solarizatlon resistant, plášť PVDF, 2x SMA905

(již v ceně položky 2 )

 4 Notebook dle vlastního výběru zákazníka
13.000,- *Např. Lenovo IdeaPad 320-15/KBN Platinum black

 5 Doprava do ČR, instalace u zákazníka,
4.990,-

zaškolení      
 Celkem bez DPH

402.950,-

   
 Nabídková cena bez DPH

394.891q

     Nabídková cena včetně DPH
477 8181- '

 

 

Cenyjsou v CZK bez DPH ( včel/le. [>Pl l l

Cena zahmuje dopravu na místo určení, instalací a zaškolení
Termín dodání: cca 6 týdnů od objednání ( nejpozději 15.11.2018)
Platnost nabídky: 30 dní

Platební podmínka: 30 dní po dodání

Záruka 2 roky

v Říčanech, dne .3010. 2018
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