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1.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu 
specializovaného přístrojové vybavení Komunikační demonstrační sadu SIGFOX pro 
"Internet věcí" v druhu, jakosti a provedení podle specifikace uvedené v příloze č . 1 
smlouvy ("dodávka") a umožnit kupuj ícímu nabýt vlastnické právo k dodávce a závazek 
kupujícího dodávku převzít a zaplatit za dodávku dále sjednanou kupní cenu. 

1.2. Součástí plnění je doprava do místa, vybalení, odborná montáž, provedení zaškolení 
uživatelů kupujícího kvalifikovaným pracovníkem a poskytování záručního servisu 
zboží za podmínek stanovených dále touto smlouvou. 

1.3. Dodané zboží musí být plně funkční , nové, nerepasované, bez dalších dodatečných 
nákladů ze strany kupujícího na jeho zprovoznění. 

1.4. Prodávající není oprávněn pověřit dodávkou ani její částí bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým 
jménem. V případě, že tak učiní, je povinen kupujícímu uhradit škodu vzniklou zejména 
tím , že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od jejich poskytovatele, jakož i další 
finanční újmu s tímto související. 

f ~-
2.1 . Místem plnění je: 

2.1.1. pro projekt č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503 bude dodáváno podle pokynu 
zadavatele do objektu Filozoficko-přídovědné fakulty v Opavě (Bezručovo nám. 13). 

2.2. O předání dodávky včetně všech součástí plnění bude smluvními stranami sepsán 
předávací protokol ve dvou vyhotoveních , z nichž jedno obdrží kupující a jedno 
prodávající. 

2.3. Prodávající se zavazuje dodat a instalovat předmět smlouvy ve stanoveném místě 
plnění v termínu stanoveném v příloze č . 1 této Kupní smlouvy. 

íi - ATEBNÍPOC y 

3.1 . Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávající 
podané v zadávacím řízení nazvaném "Dodávka vybavení pro Slezskou univerzitu v 
Opavě" ("zadávací řízení" ) a činí : 

Cena bez DPH: 

DPH 21 %: 

Cena s DPH 

99 499 Kč 

20 894,79 Kč 

120 393,79 Kč 

3.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě ke kupní ceně bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 
v době vzniku zdanitelného plnění. 
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3.3. Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího, nutné k úplné a řádné realizaci 
předmětu smlouvy, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k 
zahraničním měnám až do konce její platnosti. 

3.4. V případě , že dojde k prodlení s dodáním předmětu smlouvy z důvodů ležících na 
straně prodávajícího, je tato cena neměnná až do doby skutečného dodání předmětu 
smlouvy. 

3.5. Cenu lze navýšit pouze: 

a) při změnách plnění požadovaných kupujícím nad rámec zadávací dokumentace 
poskytnuté v zadávacím řízení , případně kupujícím vyloučených dodávek z předmětu 
plnění , 

b) při změnách rozsahu plnění nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná 
ze smluvních stran ovlivnit, 

c) při změně daňových předpisů. 

3.6. Cena bude zaplacena na základě faktur, které prodávající vystaví ke dni podpisu 
předávacího protokolu . Přílohou této faktur budou kopie předávacího protokolu na 
všechny součásti dodávky potvrzeného oprávněnou osobou kupujícího. 

3.7. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne prokazatelného doručení kupujícímu včetně všech 
příloh. 

3.8. Za den platby se považuje den, kdy došlo k jejímu odepsání z účtu kupujícího. 

3.9. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti 
uvedené v této smlouvě (název akce, důvod fakturace s odkazem na kupní smlouvu) , 
název a registrační číslo projektu, tj. "Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko
přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě" (reg. číslo 

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503) , případně i další náležitosti, jejichž požadavek 
objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní 
doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti , je zadavatel oprávněn je vrátit 
zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného 
dokladu. 

3.1 O. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je 
možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové 
postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné. 

4. ZÁRUKA, VADY, REKLAMACE ----] 
4.1. Délka záruční doby na dodávku je stanovená v délce stanovené v příloze č. 1 této 

Kupní smlouvy. 

4.2 . Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne 
zahájení odstraňování vad, přičemž dnem zahájení odstraňování vad je předání 
zařízení k provedení záruční opravy. Tato lhůta může být prodloužena po odsouhlasení 
objednatelem v případě závažnější vady, která vyžaduje provedení opravy přímo 
výrobcem zařízení nebo servisním střediskem výrobce. Prodávající je povinen 
odstraňovat jednotlivé vady zejména v místě plnění. Pokud to není technicky možné, 
prodávající převezme vadné zboží protokolárně do opravy. Na základě dohody mezi 
objednatelem a dodavatelem je možné přístroj zaslat dodavateli k provedení záruční 
opravy. 
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4.3. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy kupujícímu 
provede prodávající protokolárně. Na provedenou opravu poskytne prodávající novou 
záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 4.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem 
předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami. Pokud bude výše uvedené provedeno přímo výrobce, považuje se to za 
splnění uvedené podmínky. 

4.4. Vady, poruchy nebo reklamace všech položek dodávky kupující uplatňuje přímo 

u prodávajícího písemně prostřednictvím emailové zprávy zaslané na adresu 
 V případě , že dojde ke změně doručovací adresy na straně 

prodávajícího, je tento povinen tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit 
kupujícímu. 

---------'"-----· - -··--
KCE -

5.1. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury má prodávající nárok účtovat úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. 

5.2. V př ípadě prodlení prodávajícího s dodáním je prodávající povinen zaplatit kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny dodávky za každý započatý den prodlení. 

5.3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném 
termínu, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200 Kč za 
každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení. 

5.4. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody. 

5.5. Jiné smluvní pokuty nejsou přípustné . 

5.6. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 
písemnou formou. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději 
do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Kupující si 
vyhrazuje právo započítat vyúčtované a neuhrazené smluvní pokuty a úroky z prodlení 
proti neuhrazené faktuře vydané prodávajícím. 

6.1. Prodávající se zavazuje, že dodá zboží dle své nabídky podané v rámci zadávacího 
řízení "Dodávka specializovaného přístrojového vybavení pro Slezskou univerzitu 
v Opavě". Po domluvě s kupujícím lze dodat i jiné zboží stejného nebo lepšího 
standardu. 

6.2. Prodávajídse zavazuje předat kupujícímu spolu s předmětným zbožím i doklady, které 
se ke zboží vztahují a jsou potřebné k jeho řádnému užívání, zejména návody/manuály 
k obsluze v českém, slovenském nebo anglickém jazyce (v papírové nebo elektronické 
podobě) a prohlášení o shodě. 

6.3. Při instalaci zboží v místě dodání, je prodávající povinen prokázat plnou funkčnost a 
splnění všech parametrů zboží v souladu s nabídkou prodávajícího. 

6.4. Prodávající se zavazuje provést základní zaškolení obsluhy dodávaného zboží, které 
je podmínkou pro řádné předání a převzetí zboží. Zaškolení zahrnuje předvedení a 

I 

I 
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školení obsluhy v rozsahu základních funkcí kompletně instalovaného dodávaného 
zboží v nezbytném rozsahu pro min . 2 osoby ze strany kupujícího. 

6.5. Prodávající je oprávněn za účelem zajištění realizace veřejné zakázky poskytnout 
dodávky prostřednictvím svých poddodavatelů. Prodávající je povinen zajistit , aby se 
na realizaci veřejné zakázky podíleli poddodavatelé, jejichž prostřednictvím prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení. V případě, že by prodávající hodlal provést změnu 
v osobě poddodavatele, prostřednictvím kterého prodávající prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, musí nový poddodavatel splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako 
poddodavatel původní. 

6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu z této smlouvy 
je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu kupujícího, jinak je takové 
postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné . 

NÍ DOH J 

7.1 . Za podstatné porušení smlouvy dle§ 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je 
druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 dnů, 
b) úpadek kupujícího či prodávajícího ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního 

zákona. 

7.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 
straně smlouvy. 

7.3. Tuto smlouvu je rovněž možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran . 

r 8. ZÁ VĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1. Veškerá jednání při realizaci smlouvy budou probíhat v českém jazyce. 

8.2. Tuto smlouvu lze měn it pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami. 

8.3. Kupující může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena prodávaj ícímu. 

8.4. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

8.5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ , že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane 
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým. 

8.6. V případě , že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní , se má za to, že písemnost byla doručena. 

8.7. Smlouva se řídí českým právním řádem . Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

8.8. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
jednat za smluvní stranu . 
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8.9. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen věcně příslušným soudem 
v místě sídla kupujícího. 

8.1 O. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Tato 
smlouva bude uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

8.11 . Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

8.12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy. 

8.13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění v registru 
smluv provede kupující. 

8.14. Prodávající je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je v tomto 
případě povinen poskytnout veškerou součinnost s kontrolou . 

8.15. Prodávající se zavazuje minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

Ministerstvo financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen poskytnou výše uvedeným osobám součinnost a podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu. 

8.16 Prodávající je povinen odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 
Sb., o archivnictví a spisové služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro Operační 
program Věda, výzkum a vzdělávání do konce roku 2028 včetně veškeré originály 
účetních dokladů , smlouvu včetně jejich dodatků a další originály dokumentace 
vztahujících se k plnění této smlouvy v rámci projektu. 

8.17 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 

Příloha č. 1- Technická specifikace předmětu plnění 

V Opavě dne 4... ! . 2019 

Za objednatele : 

V Brně dne/'! 4. 2019 

Za zhotovitele : 
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Název zakázky: 

Název projektu: 

Registrační číslo projektu: 

Předmět zakázky: 

Limit veřejné zakázky: 

Název zadavatele: 

Sídlo zadavatele: 

IČO zadavatele: 

Zastoupen: 

ÁVACÍDOKU 

Dodávka vybavení pro Slezskou univerzitu v Opavě 

Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko
přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě 

Modernizace celouniverzitní výukové infrastruktury 
a specializovaných pracovišť Slezské univerzity 
v Opavě 

CZ CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503 
CZ.02.2.67 ./0.0/0.0./16_016/0002504 

Dodávky 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Slezská univerzita v Opavě 

Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava 

47813059 

Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor 

Komunikační demonstrační sada SIGFOX & LoRa pro "Internet věcí loT" - Technická specifikace 
předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka demonstrační sady pro Internet věcí "loT" určené pro 

komunikaci v celosvětové síti SIGFOX a v síti LoRaWAN . Sada obsahuje koncové bezobslužné zařízení 

s implementovanými sensory a řídicími prvky, případně s možností připojení externích senzorů (tzv. 

hotové řešení - install ready) a dále testovací moduly pro diagnostiku sítí SIGFOX a LoRaWAN 

v konkrétní lokalitě včetně simulace funkce koncového zařízení. 

Demonstrační sada může být rozdělena na dvě části, t.j na moduly komunikující v síti SIGFOX a na 

moduly pro síť LoRaWAN. Případně lze použít universální moduly určené pro obě sítě současně, v tom 

případě musí být celkový počet modulů specifikovaných níže dodržen. 

V případě modulů pro SIGFOX sítě je nedílnou součástí dodávky aktivace zařízení v síti SIGFOX u 

lokálního provozovatele (operátora) pro Českou republiku včetně zaplacených licenčních poplatků pro 

přenos dat a přístupu pro zřízenou skupinu v backendu SIGFOX pro správu vlastních zařízení. 

Pro moduly určené pro práci v síti LoRaWAN bude již využito stávající komunikační infrastruktury 

vybudované a provozované Slezskou Univerzitou. 



Kupnf smlouva "Dodávka vybaven! pro Slezskou univerzitu v Opavě" 

Technické paramet ry koncových jednotek pro přenos úda j ů teploty: 

• Počet jednotek 

• Interní teplotní čidlo 

• Externí teplotní čidlo 

• Krytí 

3ks {SIGFOX) + 3ks {LoRa) 

-30°C až 70°( 

-ssoc až >100°( 

IP65 a vyšší 

• Nezávislé bateriové napájení včetně baterie 

Technické paramet ry koncových jednotek pro přenos binárních hodnot: 

• Počet jednotek 

• Počet vstupů/výstupů 

• Krytí 

2ks {SIGFOX) + 2ks (LoRa) 

4x 

IP65 a vyšší 

• Nezávislé bateriové napájení včetně baterie 

Technické parametry koncových jednotek pro přenos analogových úda j ů: 

• Počet jednotek 

• Vstupní analogový rozsah 

• Krytí 

• Externí napájení 

2ks {SIGFOX) + 2ks (LoRa) 

O až lOVDC /4-20mA (konfigurovatelné) 

IP65 a vyšší 

Technické paramet ry koncových jednotek s sériovým interface: 

• Počet jednotek 2ks (LoRa) 

• lnterface RS232 /RS485 

• Protokol Modbus RTU 

• Krytí IP65 a vyšší 

• Externí napájení 

Technické paramet ry opakovač (re peaterl : 

• Počet jednotek 

• Test Transceiver 

• Krytí 

2ks (SIGFOX) 

lks (SIGFOX) 

IP65 a vyšší 

• Nezávislé bateriové napájení včetně baterie 

(případně jiný- AT command apod.) 

Testovací jednotky pro diagnostiku sítě- technické parametry: 

• Počet jednotek 2ks (SIGFOX) + 3ks (LoRa) 

• Kontrola síly signálu pro testy pokrytí 

• LCD display, GPS, interní teplotní čidlo 

• Nezávislé bateriové napájení 



Kupní smlouva "Dodávka vybavení pro Slezskou univerzitu v Opavě" 

Aktivační a licenční poplatky v síti SIGFOX: 

• Počet současně aktivovaných zařízení 

• Doba předplacených dat /aktivace 

• Předplacený tarif 

Termín dodání: 

8 až 10 

Slet 

140 odeslaných paketů /den (12 Byte) 

4 přijaté pakety /den (8 Byte) 

Prodávající se zavazuje dodat a instalovat předmět smlouvy ve stanoveném místě plnění nejpozději 

do 70 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

Délka záruční doby: 

Délka záruční doby na dodávku je stanovena na 24 měsíců ode dne převzetí dodávky kupujícím. 



- Je:c;ncť<z s íriter.1;m a axtem'.rr t;:;plotnim čidlem 
Te;:>id~nf rozsah interní!"to č.idla teploty: -30"C až ...-yooc 
-.-ep.lo~n : rozseh extei'nito čidla teploty: ~55"G ež J.j ::5"C 

- Bateticu.e ť:apáletí (Součési' jeC:rotky je báterie) 
- K-yíL :P67 

- -5eC:notKa .ie: vybaven& čtyřm: korfígu-ovatelný:ni vsrupy/ vj~stvpy 
- 23ieriové !1aoá]en: (Součás:í ;ecnctky !e P$lterie) 

~.: lr:B7 

- Jed:>otka j;, vybswena d•Jojic! 1:o'l:'ig•.,;•ovatei:'}Ch •Js':~:p j 0-íO V ne0o 4-20 mA 
- !'h':.;-;&je:;i jednotky Je z eX':erí:1o zdroje 

4) 

- Jéonoti;a Je vybavena sé;·!mt}m roz :tra nim RS;232/ RS485 s :orotokolem fviodhus RTU 
- ;~apajení jednotky je Z 8X!emího zqroje 
- K:-yti.: fP67 

-Je sada obsaí'-..:iic: dvojici opakovačů SIG?"O.X R;:;?:::A:2R a jednu testovací!nastavovacr jednotku 
SiGFG•R=:i-ERE:\ICE TR.Aí<1S~·l!TTER s p"ísíušens:•vi:n 

- f'-a-:er:avs ; apá~ ?:1f (Socčts.tí je~nctky je ':;aterre) 
- '<n,<: · i ?67 

O) .~!ELč --:"t:ST V:Z\hCE ~jednotka prc diagnostiku sftě- Sigfcx/ LoRa 

· JEanor:-a urrožňuje získat o~amMý přehled o síe sl~nálu pro tes~ pokrytí 
- .iecínócka Je vybaver.;;: GPS přijloaéerr, in~er:1ím čtd!em tep!o!y. Údaj~ jsoJ zobó'azovány na LCD 

displej i · 

- BatE;;-ic 1é napájen; 

1/2 

-tf---



• So"'častí nab::i!w je a~flvace a přeópiacenf ťat (::eleko:l"LmiKačn i popla:e:;; na ::!ob. 5 let 
-Počet současně aktivováných zařízení je 8 až ~O 
-Př-edplaceni dat {telekomuni;(at.'lí POťílatek) Je pro taríf 140 odes:anýc;, :zprá ' (12 B~~te paizet)/ den 

plus 4 přijaté zp~ávy ( 8 Byte paket)/ den · 

Term f") dodáni: 
Předmět sri'tltn.Jvy !:)ude 1.1staloVán á dodán ''e s~.c;nc}lle.<ém rn ístě p!r.ění nejpoz::'ěji do 70 c ;L; o::.! 
nabytí ~činnos;i kupní SM)ouvy. 

Zán.;čnf doba: 
Zamčrí doba je stanovena na 24 mésic:l odz dne ořevzetí dodavky kupujfcfm. 

' . . ' 
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