
 

EVROPSKÁ UNIE law/ŽŠ)

Evropské strukturální a investiční fondy EN)/Fg

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

KUPNI SMLOUVA

Smluvní strany:

1. Dodavatel: HBP měřicí technika s.r.o.

Zapsána v OR: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 151580

Sídlo: Modřanská 2096/6a; 143 00 Praha 4

IČ/ DIČ: 28894260/ C228894260

Bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s.,4—

(dále také jako „dodavatel“)

Odběratel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Centrum pokročilých inovačních technologií

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

lČ/ DlČ : 61989100/ C261989100

Bank. spojení:—

(dále také jako „odběrate|")

Zodpovědná osoba: Lukáš Horsák

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a nás|. zák. č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto kupní smlouvu:

Nákup v rámci projektu OP VVV PAV ITI — Predikce poškození konstrukčních materiálů,

registrační číslo CZ.02.l.Ol/0.0/0.0/17_O48/OOO7373.

Dodavatel se zavazuje, že odběrateli odevzdá věc/ službu, která je předmětem této

smlouvy a umožní mu nabýt vlastnické právo kní a odběratel se zavazuje, že věc

převezme a zaplatí dodavateli kupní cenu.
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Dodavatel prodává a odběratel kupuje do svého výlučného vlastnictvi:

věc/ službu: Viz příloha, která je nedílnou součástí smlouvy

za kupní cenu ve výši 137 799,36 Kč bez DPH

slovy: Stotřicetsedmtisícsedmsetdevadesátdevět Korun a třicetšest haléřů.

K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.

Odběratel se zavazuje uhradit sjednanou kupní cenu na základě daňového dokladu —

faktury.

Nebezpečí škody přechází na odběratele převzetím věci.

Dodavatel může dodávat a fakturovat po částech, nejpozději však do 3 měsíců od

uzavření smlouvy. Místo doručení: VSB-TU Ostrava, Útvar 760 CPIT; Studentská

6203/19; 708 00 Ostrava—Poruba.

Dodavatel poskytuje záruku vdélce 24 měsíců, přičemž záruční doba počíná datem

podpisu na předávacím protokole. V průběhu záruční doby se dodavatel zavazuje

odstranit vady nejpozději do 30 dnů poté, co mu odběratel vadu oznámí, pokud se

smluvní strany písemně nedohodnou jinak. U tenzometrů je podmínkou použití

aplikačních prostředků a dodržení technologie doporučených výrobcem. Záruka na

tenzometry se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku neodborné aplikace. Záruka se

nevztahuje na produkty, u kterých je udávána trvanlivost a na běžné opotřebení

spotřebního materiálu.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a nabývá

účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Právní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které vyplývají z této smlouvy a

nejsou v ní upraveny, se řídí právním řádem ČR, zejména zák.č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném znění.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem

souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

dnerz,15_2.20

 

Dodavatel Odběratel

  



OBJEDNÁVKA

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
  

„ „ v , , „ Předpokládaná “„ . M l \
C. polozky Nazev polozky nozstw(ba em) cena / kus

1 1-Z70, lepidlo 10ml

2 1-RY61-1.5/1205(5ks tenzometrů v balení)

3 1-LY41—O.6/120(10ks tenzometrů v balení)

4 l-LSS(125 párů v balení)

5 l-SlNTC/l; Náhradní pouzdro turbíny SlNTT(4ks

v balení)

1-SINTCTT/1; frézy potažené karbidem

6 ,

wolframu(5ks v balenl)

7 l—SlNTD/l; diamantové frézy(4ks v balení)

8 1—XY91-1,5/120(5ks tenzometrů v balení)

9 1-X60—NP; velké kompletní balení

10 ABM75; Al fólie s tmelem pro krytí tenzometrů    * Cena celkem bez DPH 137 799,36 Kč j
 

3/2


