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KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ust. § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

Olympus Czech Group,s.r.o.,člen koncernu 
se sídlem Evropská 176/16, 160 41 Praha 6 
IČ 27068641 DIČ CZ 27068641 
jejímž jménem jedná Ing. Ivo Lukeš,CSc. a .I an Podlipný, prokuristé společnosti 
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Straně jedné jako „prodávající“
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Česká republika - Ústřední kontrolní a Zkušební ústav Zemědělský 
organizační složka Státu 
se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno 
IČ 00020338, DIČ CZ00020338 

na Straně druhé jako „kupující“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tuto 

kupní smlouvu 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat na svůj náklad a nebezpečí pro 
kupujícího stereomikroskop pro laboratoř nematologie S kombinací horního a spodního 
osvětlení (dále jen „Zboží“) a závazek kupujícího uvedené zboží od prodávajícího převzít 
a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

2. Dílčí parametry dodávky jsou stanoveny vnabídce ze dne Z 8.11. 2018, která je jako 
příloha nedílnou součástí této Smlouvy. 

II. 

Místo plnění 

Místo plnění zakázky: ÚKZÚZ, pracoviště laboratoře ODIA Olomouc, Šlechtítelů 773/23, 
779 00 Olomouc- Holice.



III. 
Doba plnění 

Prodávající se zavazuje dodat, předvést zboží a zaškolit pracovníky, kteří budou provádět 
obsluhu zboží nejpozději do 14. 12. 2018. 
Shora uvedený termín považují smluvní strany za závazný a lze jej změnit pouze písemně 
po vzájemné dohodě smluvních stran. 

IV. 
Cena za Zboží, platební podmínky 

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za zboží specifikované v čl. I. této smlouvy 
V částce 170 952,- Kč bez DPH, tj. v částce 206 851,- Kč včetně DPH. 
Cena bude kupujícím uhrazena až po dodání, předvedení zboží a zaškolení pracovníků 
v místě plnění a to na základě předávacího protokolu a vystavené faktury. Kupující 
nepřipouští zálohy čí jakékoliv platby před dodáním zboží. 
Fakturu vystavenou prodávajícím dle tohoto článku smlouvy je prodávající povinen 
doručit kupujícímu. 
Smluvní strany si Sjednávají splatnost faktury vystavené dle tohoto článku smlouvy 
do 14 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. 
Fakturu vystavenou dle tohoto článku smlouvy je kupující povinen uhradit na bankovní 
účet prodávajícího uvedený na faktuře. Za den uhrazení se považuje den, ve kterém byla 
částka připsána na bankovní účet prodávajícího. 
Kupující je podle zákona č. 147/2002 Sb. organizační složkou státu a správním úřadem. 
V souladu se Zákonem O DPH se organizační složky státu při výkonu působností v oblasti 
veřej né správy nepovažují za osoby povinné k dani. 

V. 
Předání zboží 

K převzetí zboží nebo jeho části je prodávající povinen vyzvat kupujícího, a to nejméně 3 
pracovní dny předem, písemnou zprávou zaslanou alespoň e-mailem na adresu kontaktní 
osoby uvedené v záhlaví smlouvy. Zaslaná e-mailová zpráva se má za doručenou dnem 
následujícím po jejím odeslání. 
Prodávající zboží předá kupujícímu spolu s kompletní technickou dokumentací a návodem 
k použití. 
Kupující je povinen zboží nebo jeho část převzít, pokud zboží nevykazuje vady a 
nedodělky, a je v plném rozsahu schopno plnit svůj účel. 
O převzetí byť i části zboží sepíší smluvní strany předávací protokol, ve kterém uvedou 
příp. vady včetně přiměřených tennínů pro jejich odstranění, které budou závazné. 

VI. 
Prohlášení smluvních stran a jejich další práva a povinnosti 

Prodávající dodá, předvede zboží a zaškolí pracovníky pověřené obsluhou zboží s 

potřebnou péčí V ujednaném čase, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými 
právními předpisy. Využije-li prodávající pro dodání či předvedení částí zboží 
subdodavatele, odpovídá kupujícímu i za toto zboží jako by ho dodal či předvedl sám. 
Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost nezbytnou při 
naplňování předmětu této smlouvy.



VII. 
Záruka za jakost a podmínky servisu 

Prodávající se zavazuje, že veškeré dodávané zboží bude splňovat platné normy a další 
závazné předpisy. 
Prodávající tímto poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 24 měsíců ode dne 
předání zboží (nejméně 12 měsíců). 
V záruční době dle tohoto člárıku smlouvy je kupující oprávněn namítat vyskytnutou vadu 
u prodávajícího, a to telefonicky nebo emailem. Prodávající je poté povinen garantovat 
Servisní zásah a zajištění náhradních dílů na území ČR do 24 hodin od nahlášení vady. 
Servisní práce bude prodávající V záruční době poskytovat kupujícímu zdarma. 
V případě, že se bude jednat o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání zboží, 
poskytne prodávající přiměřenou slevu z ceny zboží. Za neodstranitelné vady bránící 
řádnému užívání zboží poskytne prodávající neprodleně kupujícímu bezplatně nové 
bezvadně plnění. 
V případě, že se bude jednat o odstranitelné vady a prodávající vadu na místě neodstraní, 
dohodne si písemně se zástupcem kupujícího jiný termín odstranění. 
Prodávající je oprávněn náklady na odstranění vady vyúčtovat kupujícímu pouze 
v případě, kdy má vada původ V zásahu neoprávněné osoby nebo vandalismu. Vyúčtování 
provede prodávající fakturou splatnou do 14 dnů od jejího doručení kupujícímu na adresu 
sídla kupujícího. 
Pokud prodávající nenastoupí v dohodnuté době k odstranění namítané vady, je kupující 
oprávněn zajistit si opravu vady u jiného prodávajícího a náklady takto vzniklé vyúčtovat 
prodávajícímu. 

VIII. 
Smluvní pokuta 

Smluvní Strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení kupujícího se 
zaplacením faktury (daňového dokladu) vystavené v souladu S touto smlouvou, a to ve 
výši 0,05 % Z dlužné částky včetně DPH za každý i započtený den prodlení. 
Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení prodávajícího 
S dodáním, předvedením zboží a proškolení obsluhy přístroje dle čl. III., a to ve výši 
0,05 % Z ceny za zboží včetně DPH dle čl. IV. odst. l za každý i započtený den prodlení. 
Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení prodávajícího S 

nástupem k odstranění vad dle čl. VII. ve Sjednaném termínu, a to ve výši 0,05% Z ceny 
zboží včetně DPH dle čl. IV. odst. l za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní pokutu je oprávněná Strana vyúčtovat fakturou, jež je splatná do 10 dnů ode dne 
jejího doručení povinné Straně. 
Veškerá ujednání o smluvních pokutách nevylučují právo kterékoliv ze smluvních stran 
domáhat se plné náhrady škody, ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije. 

IX. 
Ukončení smlouvy 

Účinnost smlouvy lze rovněž ukončit: 
a. dohodou smluvních stran nebo 
b. odstoupením od smlouvy vsouladu sust. § 2002 an. Zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník.



X. 
Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti řádným 
zveřejněním v registru smluv. 
Tato smlouva je sepsána ve dvou Stejnopisech, znichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom. 
Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha - nabídka ze dne č. 0356/18/TJ Z 8.11. 
2018. 
Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními 
stranami. 
Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy 
České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Prodávající prohlašuje, že akceptuje veškeré požadavky a podmínky uvedené v zadávací 
dokumentaci a nabídce kveřejné zakázce s názvem „Dodávka stereomikroSkopu“; v 
případě rozporu mezi textem Smlouvy bude mít text výzvy a nabídky přednost. 
Prodávající prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné 
důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že kupující smlouvu zveřejní v registru 
smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této smlouvy, že mu 
porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na 
základě své Svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv vtísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tuto smlouvu své podpisy. 

V Praze dne X/Q V Brně U7 _n_ Z018 

Ing. I O Lukes,CSc. a Ja P lipný Ing. Daniel Jurecka 
prok ` ' společnosti ředitel 
Olympus Czech GrOup,s.r.0.,člen koncernu 

ČR-ÚKZÚZ 



TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

0 Optický systém mikroskopu tzv. Galileo. Zoom Stereomìkroskopu 16,4:1. 

0 Stavebnicová robustní konstrukce, Systém ostření: oboustranné hrubé ìjemné, možnost nastavit 
tuhost hrubého ostření (tenzi), rozsah hrubého posunu 80 mm. 

0 Rozsah zvětšení 7× až 115× při použití okulárů 10×, změna zvětšení (zoom) plynulá nebo též 
Skoková na opakovatelná mezìzvětšeníve 14 krocích pro opakovaná měření 

vv vv ı 0 Mikroskop umoznuje doplnění O revolverový nosič objektivů pro 2 objektivy umoznujıcí navíc 
nastavení kteréhokoliv objektivu do axiální polohy pro minimalizaci vlivu Stereoskopického efektu při 
focení a měření. 

0 Objektiv PlanApochromatický, zvětšení 1×, parfokalní S dalšími Objektivy pro pozdější rozšíření 
sestavy. 

0 Pracovnívzdálenost pro objektiv Zvětšující 1× , pracovní vzdálenost W.D. 60mm, Numerická 
apertura NA 0,15. 

0 Tubus: binokulární, číslo zorného pole okulárů FN 22, okuláry ostřící S dioptrickou kompenzací, 
zvětšení 10×, meziočnicová nastavitelná vzdálenost tubusu v rozsahu 52-76mm, náklon 30 stupňů 

0 Stereomikroskop je vybaven aperturní clonou pro zvýšení hloubky ostrosti. 

0 Stativ S osvětlením pro pozorování v procházejícím světle, světelný zdroj stativu LED 30W -více než 
100W halogen. Metody pozorování v procházejícím světle ( spodní světlo) v režimech vysoký a 

normální kontrast a maximální homogenita, šikmé variabilní osvětlení. Zabudované 3 filtry (ND 6, 
ND 25, LBD), 

0 Osvětlení v dopadajícím Světle (horní světlo) Z kruhové, uchycené na objektivu . 80bílých LED diod, 
řízeníjasu elektronické , počet řízených segmentů ( programovatelné vybraných skupin LED diod) 
minimálně 8, režimy práce sled a led segmenty -všechny ledky , polovina , čtvrtina, dvě čtvrtiny , 

rotace segmentů Svítících a nesvítících . Pracovní vzdálenost v rozsahu 35-120 mm ,intenzita 
vv ekvivalentní 150 W halogen nebo vetsí. 

0 Možnost rozšíření systému o kreslící zařízení a O fluorescenci S otočným karuselem (nosičem) 
excitačních a emisních filtrů pro minimálně 5 filtrových sestav současně. 

0 Možnost dovybavení dalšími parfokálními objektivy se zvětšením minimálně 0,5 , 1,6× a 2× všechny 
PlanApochromáty.



OLYMPUS 

Ústřední kontrolní a Zkušební ústav Zemědělský 
Šlechtítelů 23 
779 00 Olomouc 
Tel.: 585 570 171, 720 998 797 

Stereomikroskop SZX 

Nabídka číslo: 0356/18/TJ 
Datum: 8.11.2018 
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Číslo Název položky Kusů Kčlkus Celkem Kč 
N1977100 
33714 
N1198000 

N1978900 
N2190000 
N1979700 

E61MPR239 
E61MPR242 
E61 MPH152 

SZX2-ZB16 STEREO ZOOM 0.7X-11.5× (16.4:1 ) MIKROSKOP 
SZX-B|3O BINOKULARNI TUBUS 
WHSZ10X-H OKULARY10X, FN22 FOCUSABLE DIOPTER ADJ.-8 
+5 
SZX2-FOF OSTRICI JEDNOTKA S MAKRO A MIKRO OSTRENIM 
SDFPLAPO 1× PF PLANAPOCHROMAT OBJEKTIV SZX16 
SZX2-ILLB STATIV S PROCHAZEJICIM A SIKMYM OSVETLENIM A 
ZABUDOVANYMI FILTRY 
PR-LC30 KONTROLNI BOX PRO PRO-LM LED 30W LED SVETLO 
PRO-LM-LED 30W LED OSVETLENI PRO STATIV 
LED SEGMENT KRUHOVE SVETLO IODRAZENEI 80 LED / 66MM 
SET, W.D. 35 - 120 MM

1

1

2 

1 

1 

1

1 

1

1 

Platnost nabídky po celou dobu běhu Zadávací lhůty. 
Dodací lhůta do 14.12.2018 
Záruka: 24 měsíců 
Servis OLYMPUS Czech Group s.r.0., člen koncernu 
Doprava, instalace a zaškolení jsou Součástí kupnì ceny 

Cena bez DPH: 
DPH 21%: 35 899,92 

CENA CELKEM 
vč. DPH: 

Tesíme se na další spolupráci! 


