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SMLOUVA o DODÁVCE

if(/117 „&yé '07

SMLUVNÍSTRANY:

1. Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově — technologická

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava — Poruba

zaSIOUPenaI _děkankou

IČO: 61989100

DIČ: C261989100

(dálejen ,.Objednatel“) a

NETZSCH Česká republika, s. r. o.

se sídlem: Ringhofferova 115/1 Třebonice

zápis v obchodním rejstříku: Spisová značka C 277016 uvedená u Městského soudu v Praze

zastoupen: (informace od dodavatele)

IČO: 06147275

DIČ: CZO6I47275

bankovm’ spojení: COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha

č.ú.: _

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále v této smlouvě společně též jenjako „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 (dálejen „občanský zákoník“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objednatel prohlašuje, že:

- je právnickou osobou„ veřejnou vysokou školou univerzitního typu založenou podle

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ozměně adoplnění dalších zákonů

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a

- splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní Obsažené.

Dodavatel prohlašuje, že:

- splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Objednatel uzavírá s Dodavatelem tuto smlouvu za účelem realizace projektu

CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008399.

Dodavatel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění plnění dle této smlouvy.
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli dodat „dle nabídky číslo

QUO 82923—N2K2 0“. Nabídka číslo QUO 82923—N2K2 0 je přHohou této smlouvy č. 1.

Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli doklady, které se k Plnění vztahují, včetně technické

dokumentace, nejlépe V českém jazyce, připouští se i anglický jazyk.

Dodavatel se zavazuje převést na Objednatele vlastnická práva ke všem věcem tvořícím Plnění.

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, a to 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 či neposkytne licence k Plnění nebo neprovede činnosti podmiňující

uvedení Plnění do provozu a jeho řádnou funkčnost.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Dodavatel se zavazuje provést Plnění, tj. předat Objednateli předmět smlouvy dle odstavce 1.

článku II. Smlouvy, vyjmenovaných v odstavci ]. článku 11. Smlouvy a předání dokladů dle odst.

2. článku II. Smlouvy, a to do 90 dnů od data zveřejnění smlouvy v Registru smluv ČR.

Místem plněníje sídlo Objednatele.

IV. PROVEDENÍ PLNĚNÍ

Vlastnické právo k Plnění a nebezpečí škody na Plnění přechází z Dodavatele na Objednatele

okamžikem provedení Plnění.

Plnění dle čl. II. odst. 1 je dokončeno, je-li předvedenajeho způsobilost sloužit svému účelu (po

dodání předmětu smlouvy). Součástí povinností Dodavatele provést Plnění dle této Smlouvy je

též předání všech dokladů náležejících k Plnění, technické dokumentace, návodů, atestů a

certifikátů a případně dalších 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 nedodělky 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 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí

Plnění, nebude-li mezi Smluvními stranami písemně dohodnutojinak. O odstranění drobných vad

a nedodělků bude smluvními stranami sepsán protokol O odstranění vad a nedodělků.

V případě prodlení Dodavatele s odstraněním drobných vad a nedodělků v termínu dle odstavce

3. tohoto článku této Smlouvy o více než 10 dnůje 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. Smlouvy byla stanovena ve výši:

Kč 141 419,20 Kč bez DPH

V celkové ceně Plnění jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s provedením Plnění. např. náklady

spojené s dopravou na místo plnění, pojištěním, instalací Plnění,jakož ijeho případným 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 s platnými 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

Strana 2 / 7





k
)

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 odpovídající DPH Dodavateli.

Objednatel neposkytne Dodavateli Žádnou zálohu na cenu Plnění.

Cena Plnění bude uhrazena na základě daňového dokladu — faktury vystavené Dodavatelem bez

zbytečného odkladu. Dodavatelem vystavená faktura musí obsahovat reg. číslo Projektu, reg.

číslo CZ.O2.1.01/0.0/0.0/17_049/0008399, identifikaci této Smlouvy a předmětu Plnění a její

přílohou musí být smluvními stranami podepsaný předávací protokol potvrzující protokolámí

převzetí Plnění. Dále musí daňový doklad splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. V případě. že takové náležitosti nebude splňovat, popř. bude chybně

vyúčtována cena Plnění nebo DPH, bude Objednatelem vrácena do 20 dnů ode dnejejího doručení

kopravení bez proplacení. Vtakovém případě běží lhůta splatnosti znovu ode dne doručení

opravené či nově vyhotoveného daňového dokladu - faktury Objednateli. Daňový doklad - fakturu

Dodavatel doručí Objednateli doporučenou poštou na adresu Objednatele.

Cena Plnění je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu - 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

v záhlaví této smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo

ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový

přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Dodavatelje 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 pism. 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, kterýje 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 účet

Objednatele, na který Objednatel požaduje provést úhradu ceny Plnění, není zveřejněným účtem,

není Objednatel povinen úhradu ceny Plnění na takový účet provést; v takovém případě se nejedná

o prodlení se zaplacením ceny Plnění na straně Objednatele.

VI. POVINNOSTI STRAN

Objednatel 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 této Smlouvě.

Dodavatel je povinen dodat Objednateli veškeré podklady a dokumenty, které budou na základě

platné legislativy a předpisů České republiky a Evropské unie nutné projednání s orgány státní

správy ve věci realizace samotné dodávky a následného provozování.

Dodavatel tímto prohlašuje, že Plnění dle této Smlouvy bude splňovat veškeré technické, právní,

bezpečnostní ajiné normy a bude vyhovovat všem technickým, bezpečnostním, právním a jiným

obecně závazným právním předpisům platným v České republice a současně prohlašuje, že bude

splňovat veškeré požadavky, pro které Objednavatel předmětné Plnění objednává.

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. 2033, 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 Projektu, zjehož

prostředků je hrazena cena Plnění, provést kontrolu dokladů. souvisejících s plněním této
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Smlouvy, a dálejako 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, mj.

umožnit Řídícímu orgánu OP VVV přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících

dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní

tajemství. utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené

právními předpisy [zej me'na zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). v účinném zněni];

ve smlouvách se svými subdodavateli dodavatel tyto zaváže umožnit Řídicímu orgánu OP VVV

kontrolu subdodavatelů v témže rozsahu.

Dodavatel se zavazuje dodržet požadavky na povinnou publicitu v rámci OP VVV (Pravidla pro

žadatele a příjemce — obecná část — kap. 17 — Pravidla publicity odkaz:

https—Mon“ v.msrntcz/download/li1e1289pdt), a to ve všech relevantních dokumentech aje dále

je povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k projektu plnili také jeho partneři a subdodavatelé

podílející se na provedení Plnění dle této Smlouvy.

vn. KONTAKTNÍ OSOBY

Každá ze smluvních stran určí kontaktní osobu. Kontaktní osoby budou zastupovat smluvní stranu

V obchodnich a technických záležitostech souvisejících s Plněním této Smlouvy. Kontaktní osoby

nejsou zmocněný kjednáni, 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 smluvní stranu písemně upozornit.

Smluvní strany se dohodly na těchto oprávněných osobách:

 

VIII. ZÁRUKA

Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost dle občanského zákoníku. a to v délce 24

měsíců, přičemž běh záruční doby počíná provedením Plnění dle odstavce 2. článku IV. této

Smlouvy. Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že Plnění bude po záruční dobu způsobilé

k použití pro obvyklý účel sjednaný v této Smlouvě, a že si zachová obvyklé 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 vlastnosti 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 či

elektronicky. Vady, které Objednatel oznámí Dodavateli v době běhu 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. Vada se považuje

za odstraněnou v okamžiku, kdy jsou obnoveny všechny sjednané funkce Plnění a 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

zprávy či zkoušky součástí provedení Plnění dle této Smlouvy).

Jestliže Dodavatel neodstraní vady oznámené Objednatelem v době stanovené v tomto článku.

případně v době smluvními stranami písemně dohodnuté, je Objednatel oprávněn odstranit vadu

sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Dodavatel se v tom případě zavazuje uhradit Objednateli

veškeré náklady spojené s odstraněním vady Objednatelem samotným nebo třetí osobou, a to do

15 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. Závazek Dodavatele uhradit Objednateli

smluvní pokutu tím není dotčen. Odstraněním vady prostřednictvím Objednatelem samotným
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nebo prostřednictvím třetí osoby nezaniká odpovědnost Dodavatele za škody způsobené

V souvislosti s vadou Plnéni.

Pokud se po oznámení vady Objednatelem Dodavateli ukáže, že vadu nelze odstranit, je

Objednatel oprávněn uplatnit nárok na slevu zceny. V případě, že pro neodstranitelnou vadu

nemůže Objednatel užívat Plnění k účelu určenému touto Smlouvou, je oprávněn od této smlouvy

odstoupit, a to bez časového omezení ve vztahu k okamžiku, kdy vyšlo najevo, že vadu nelze

odstranit.

Dodavatel je povinen uhradit Objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to V plné

výši. Dodavatel rovněž Objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti

za vady.

Dodavatel odpovídá za to, že Plnění ani jeho jednotlivé části či komponenty nebudou zatíženy

právem třetí osoby. Vyjde-li najevo. že Plnění bylo v denjeho 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.

IX. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením daňového dokladu - fakturyje 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 V odstavci

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 sjejích odstraněním.

V případě, že Dodavatel neodstraní vadu Plnění ve lhůtě stanovené v čl. VIII. této Smlouvy,

zavazuje se Dodavatel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000; Kč za každý i započatý

den prodlení sodstraněním vady Plnění, přičemž tato smluvní pokuta se uplatní pro každou

jednotlivou vadu Plnění.

V případě, že Dodavatel nedodá Plnění dle odst. 1 čl. Ill., zavazuje se Dodavatel Objednateli

uhradit smluvní pokutu ve výši 20% z ceny plnění bez DPH uvedeného V čl. V. této Smlouvy.

Dodavatel bere na vědomí, že V případě. kdyby Plnění nedodal Objednateli do 20 pracovních dnů

po datu Plnění dle odst. 1 čl. Ill. vystavuje Objednatele hrozbě krácení přiznané dotace v plné

výši, což může znamenat pro Objednatele vznik škody významného rozsahu. 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

z 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 pokuty je 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, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a bez jakéhokoliv dalšího

omezeni.

x. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, ODSTOUPENÍ

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

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

Smlouvou.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy V případě:
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- prodlení Dodavatele s předáním Plnění ve vztahu k výše stanovenému nepřekročitelnému

termínu do 20 pracovních dnů po datu Plnění dle odst. 1 čl. 111.

- porušení povinnosti ochrany důvěmých informací Dodavatelem;

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 dlužnický 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 vráti veškerá poskytnutá

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

Plnění (a jim odpovídajících protiplnění, včetně práv vztahujících se na základě této Smlouvy k

takovým částem Plnění), která Objednatel určí ve lhůtě 2 měsíců 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 úhradujake'koliv kompenzace za části Plnění, které vzhledem k jejich povaze nelze vrátit

(zejména protože byly poskytnuty ve výkonech), jsou—li součástí plnění, které má být dle

rozhodnutí Objednatele vráceno. Pro vyloučeni pochybností se

uvádí, že jakékoliv náklady spojené s demontáži části Plnění, které mají být postupem dle tohoto

odstavce Smlouvy navráceny Dodavateli. nese výhradně Dodavatel.

x1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

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

dozvěděl při realizaci této Smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně

závaznými právními předpisy (zejména obchodni tajemstvi, 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, ato v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednavatel

si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu včetně případných příloh do Registru smluv.

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

Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadni či budoucí praxe zavedené

mezi smluvními stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu

plnění této Smlouvy, ledaže je v této Smlouvě výslovně sjednánojinak. Vedle shora uvedeného

si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených

obchodnich zvyklostí či praxe.

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

občanským zákoníkem.

V případě, že v období mezi uzavřením této Smlouvy & předáním Plnění dojde k výrobě vyšší

verze dodávaného zboží nebo jeho části. může Dodavatel po předchozím písemném souhlasu

Objednatele dodat za podmínek uvedených v této Smlouvě Objednateli tuto vyšší verzi zboží, a
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to bez navýšení celkové kupní ceny; při zachování lhůty předání zboží, při zachování

kompatibility zboží s jinými technologiemi a při zachování totožných nebo lepších parametrů

zboží oproti parametrům zboží původně sjednaného V této Smlouvě.

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 kdykolív„ a to i když již bylo

započato s plněním. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo

nevynutitelným nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí

neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících

ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují takové neplatné či nevynutitelné

ustanovení nahradit platným a vynutitelny'm 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.

Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 smlouvy - Nabídka číslo QUO 82923-N2K2 0.

Tato Smlouva je uzavřena ve třech stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží Objednatel dva

stejnopisy a Dodavatel jeden.

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.

Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy 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.

v MWK“ dne “3 VPraze dne30.l.2019

 

Vysoká škola báňská — Technická univerzita NETZSCH — Česká republika s.r.o.

 

0“” —
Fakulta materiálově-technologická
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NETZSCH
 

QUOTATION

No.: QUO-82923-N2K2 0 Date: 18.01.2019

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

“.Islopa!u l!!!"!

708 33 Ostrava-Poruba

CZECH REPUBLIC

Contact in Czech Republic:

NETZSCH Česká republika s.r.o.

Ringhofferova 115/1, Třebonice

155 21 Praha 5

Česká republika

IČ: 06147275

DIČ: C206147275

Registrováno: Spisová značka C 277016 vedená u

Městského soudu v Praze

 

Bankovní Spojení: COMMERZBANK

Aktiengesellsohaft, pobočka Praha
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Quote No.QUO-82923-N2K2 0 page 2/2 “E125[H

 

To our conditions for delivery and payment we offer:

 

  
 

  

PNo. Item number List Price % Price per Pcs Price

Description Unit

10 Set of spare parts

consisting of:

TG sample carrier system, with radiation shield and alumin

crucible GB445213 (3.4 ml). thermocouples type S, temperature range 25

1650°C

30 GB445214 Kč 5,075.20

Lid from Al203 (for crucible 445213)

40 NGBB14680 Kč 67,704.00

Special crucible from Al203 with conical middle part

Total net price Kč 159,614.00

Discount on total net price -Kč 18,194.80

Special price Kč 141 ,419.20

Taxes (VAT 21%) are not included.

Time of delivery: on request

Delivery: CIP Ostrava

Mode of payment: 35 days after date of invoice

DIC-No.: C206147275

Conditions: Our General Terms of Delivery and Payment and - if applicable —

our General Software License Terms apply to this quote.

You can download these from:

wwwnetzschcom/ngb gtc resp. www.metzschcom/ngb git

Warranty: Please refer to our general warranty terms.

You can find those under www.metzschcom/ngb wt

Any further claims shall be excluded.

Reservation of We hereby reserve the right of ownership of all machines and articles delivered.

property rights: Ownership shall be transferred to the Purchaser only after payment has been received in full.

Validity: Prices are valid for orders which will reach us until 15.06.2019.

N E T Z 3 C H

Ceská republika s.r.o.

Miroslav Kule
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PLNÁ MOC

Společnost Netzsch Česká republika s.r.o.. IČ: 06147275 DIČ: C206147275

Se sídlem: Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5,

Spisová značka: C 277016 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupená

zplnomocňuje

pana '

dat.

bytem raha 5, Česká republika,

aby zastupoval výše uvedenou společnost ve všech věcech týkajících se účasti společnosti jako

uchazeče/ dodavatele ve veškerých zadávacích řízeních na veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016

Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně následného uzavření smlouvy

se zadavatelem, a aby v tomto směru vykonával veškerá právní jednání (právní úkony) s tím

související, zejména, aby za společnost Žádal o podání dodatečných informací k zadávacím

podmínkám, podepisoval a podával žádosti o účast a nabídky v zadávacích řízeních a případně je

měnil, aby podával čestná prohlášení. účastnil se otevírání obálek s nabídkami, jakož i jednání se

zadavatelem, měnil návrh smlouvy, uzavíral smlouvy se zadavatelem po přidělení veřejné zakázky,

přijímal doporučené písemnosti. podával i jiné návrhy a žádosti, uzavíral potřebné (k realizaci

předmětu veřejné zakázky) subdodavatelské smlouvy či jiné dohody, podával opravné prostředky,

námitky nebo rozklad a vzdával se jich.

Česká verze této plné moci má přednost.

VOLLMACHT

Die Gesellschaft Netzsch Česká republika s.r.o.. Reg.: 06147275 VAT: CZO6147275

Mit Sitz: Ringhofferova 1 15/1. Třebonice. 155 21 Praha 5,

eingetragen im Handelsregister gefúhrt bei Městský soud v Praze unter C 277016

bevollmáchtigt

Herm_
geboren—

“W“_raha5» Tschechische Rephhhh

zur Vertretung der vorgenannten Gesellschaft in allen Sachen betreffend ihrer Teilnahme als

Auftragnehmer/ Lieferant in sámtlichen Vergabeverfahren fiber óffentliche Auftráge nach dem Gesetz

Nr. 134/2016 GBl., uber die óffentlichen Auftrágc, in der geánderten Fassung, und den

anschlieBenden Abschluss des Vertrages mit dem Auftraggeber und zur Vomahrne sámtlicher damit

zusammenhángender Handlungen, insbesondere den Ersuch um zusátzliche Auskílnfte zu den

Vergabebedingungen, die Unterzeichnung und Abgabe von Antragen auf Teilnahme und Angeboten in

Vergabeverfahren sowie deren Úberarbeitung, Abgabe von eidesstattlichen Versicherungen, Teilnahme

an der Offnung der Umschláge mít den Angeboten und an Verhandlungen mit dem Aufiraggeber, Anpassung des

Vertragsentwurfs, zum Abschluss des Vertrages mit dem Auftraggeber nach Erteilung des Zuschlags,

Entgegennahme eingeschriebener Schriftstůcke, zur weiteren Gcsuch- und Antragstellung, zu

D100-15/12-00544



Abschlůssen von Sublieferantenvertrágen und weiteren Vereinbanmgen (die zur Duxchňíhrung des

Gegenstandes des óffentlichen Auftrags notwendig sind). zur Einlegung von Rechtsminel und

Erhebung von Einreden. und zum Verzicht auf diese Ansprůche.

V/In Selb dne/den (; Š * _ ';;ch

Netzsch Česká republika s.r.o.

 

Plnou moc přijímám.

Ich nehme die Vollmacht an.

/' . 4

WM Praze/Prag dne/den 51.1.. 4“ 0/00

  


