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Kupnl smlouva Ev.č. prodávajícího: 19_0320_004

I. Smluvní strany

Žggljízrtjěsršdávajícíť MERCI' s.r.o.

IČO: 46966447 DIČ: CZ46966447

Sídlem: Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno

zapsaná: v obchodnim rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C. vložka 6817. 27. 7. 1992

zastoupená jednatelem:—

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.,—

a

iggljiirjfgéujici“: Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava, Centrum nanotechnologií

IČO: 61989100 DIČ: CZ61989100

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

zapsaná: Veřejná vysoká škola

Zastoupené: Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc. — ředitel Centra nanotechnologií

Bankovní spojení: ČSOB, a.s._

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, Že podle stanov společenské smlouvy, nebo jiného obdobného

organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka zboži specifikované vpřiloženě cenové nabídce/potvrzení objednávky.

Podepsáním této smlouvy kupující souhlasí s rozsahem a specifikací přílohy jako s předmětem smlouvy.

2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu předmět této smlouvy a umožnit mu nabytí

vlastnického práva k předmětu této smlouvy a kupujici se zavazuje předmět této smlouvy převzít a zaplatit za něj

kupní cenu.

3. Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu této smlouvy zaplacením zboži prodávajícímu.

|||. Kupní cena

1. Za dodané zboží si bude prodávající účtovat kupní cenu dle cenové nabídky prodávajícího, která je nedílnou

součástí této smlouvy a to i včetně případné dohodnuté slevy, která je v nabídce uvedena. V této ceně je zahrnuta

doprava, celni poplatky a pojištění předmětu této smlouvy až na místo dodání, není-Ii v příloze výslovně uvedeno

jinak.

2. Pokud je pro přemisťování předmětu koupě po místu dodání na přesné místo určení potřeba najmout zvláštní

službu, není tato zahrnuta v ceně a bude kupujícímu doúčtována dle reálných nákladů, není-Ii v příloze výslovně

uvedeno jinak.
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VII.

Platebni podminky

Kupujici se zavazuje uhradit 100 % kupní ceny na základě faktury, splňující náležitosti daňového dokladu, vystavené

po dodání předmětu smlouvy, se splatností do 14ti dnů od doručení faktury kupujícímu, není-lí na cenové nabídce

uvedeno zvláštní ujednání týkající se splatností a platebních podmínek.

Prodávající je oprávněn vystavit řádný daňový doklad - fakturu i v případě, kdy z důvodů zaviněných kupujícím (např.

stavební nepřipravenost, atd.) nebude možné provést instalaci, zprovoznění nebo předání zařízení (předmětu

převodu) do 30 dnů od odsouhlaseného termínu dodání.

Splatnost faktury nabíhá ihned po jejím doručení kupujícímu a to i vpřípadě, že předmět smlouvy není možné

kupujícím užívat a to z příčin zaviněných kupujícím nikoliv prodávajícím, jako je např. stavební nepřipravenost

uživatelských prostor apod.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající bude informovat kupujícího předem o datu dodání předmětu koupě, tento termín je uveden i na přiložené

nabídce/potvrzení objednávky.

Dodací lhůta předmětu této smlouvy uvedená na cenově nabídce/potvrzení objednávky se počítá vždy od data

podepsání této kupní smlouvy oběma stranami.

Misto dodání předmětu koupě bude vždy upřesněno v rámci písemné objednávky kupujícího. Místem dodání mohou

být jakákoliv pracoviště kupujícího v rámci České Republiky.

Součástí dodání předmětu koupě jsou veškeré doklady vztahující se k řádnému užívání předmětu koupě, jako jsou

certifikáty jakosti, návod k použití, záruční list apod.

Prodávající se zavazuje dodat zboží ve sjednané kvalitě a jakosti a odpovídá za správnost a úplnost dodávky.

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu podle článku lll. této smlouvy a převzít zboží podle článku I. této smlouvy.

Kupujici je povinen zkontrolovat při převzetí zboží úplnost, správnost a neporušenost dodávky a tuto skutečnost

potvrdit na dodacím listu. V případě zjištěných závad má povinnost je uvést na kopii dodacího listu, která zůstává

prodávajícímu. Pří přepravě dopravní službou, poštou nebo pokud to charakter a velikost dodávky odůvodňuje, je

možné reklamovat úplnost a správnost dodávky do 7 kalendářních dnů ode dne dodávky,

Kupující je na objednávce povinen uvádět čislo kupní smlouvy, byla—Ii vystavena před doručením písemné

objednávky prodávajícímu.

Smluvní pokuta

V případě, že prodávající nedodrží dodací lhůtu, tak jak je uvedeno v čl. V. odst.2. této smlouvy, je povinen uhradit

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každý započatý den následující po uplynutí příslušné

dodací lhůty.

Vpřipadě, že kupující nedodrží lhůtu splatnosti dle čl. IV., odst 1. této smlouvy, je povinen uhradit

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 005% z kupní ceny za každý den následující po uplynutí příslušně splatnosti.
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lllI. Odpovědnost za vady a záruka

1. Odpovědnost prodávajícího za skrytě vady. funkčnost atp. je stanovena v souladu s občanským zákoníkem, pokudnení záruční lhůta výslovně stanovena záručním listem. Při řízení reklamace je kupující povinen dodat záruční listspolu s reklamovaným předmětem kupní smlouvy, byl-li k předmětu reklamace přiložen prodávajícím.

2. Je-li poskytnuta, pak se záruční doba se počítá ode dne převzetí zboží popřípadě od uvedení do provozu u zbožíz cenově nabidky/potvrzení objednávky, které uvedení do provozu vyžaduje. Neni-li umožněno prodávajícímu uvéstpředmět smlouvy do provozu a to vinou kupujícího (např. stavební nepřipravenost, apod.), počítá se záruční lhůtanejpozději 2 měsíce po převzetí předmětu kupní smlouvy kupujícím.

3. Reklamace musí být kupujícím vždy uplatněna písemnou formou s uvedením specifikace reklamovaného zboží,popisu závady, čísla a data objednávky, dodacího listu nebo faktury a jméno osoby odpovědně ze strany kupujícíhoza vyřízení reklamace.

4. Reklamované zboží musí být prodávajícímu vráceno voriginálnim obalu, jinak nebude reklamace uznána zaoprávněnou.

IX. Ostatní ujednání

1. Odsouhlasené objednávky lze rušit jen písemně vzájemnou dohodou obou stran. Strany dále výslovně sjednávají, žezřízení smluvní pokuty, převody pohledávek a promíjení závazků vzniklých na základě této smlouvy je možné pouzev písemné formě.

2. Smluvní vztahy vzniklé dle této kupní smlouvy a vtéto smlouvě neuvedené se řídí z.č. 89/2012 Sb., občanskýzákoník a právními předpisy s ním souvisejícími.

3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. Jakýkoliv dodatek k této kupnísmlouvě musi mit písemnou formu a musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních stran.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Prodprohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemné

ávajicí a kupujici shodně

m projednání podle jejichpravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv vtísni a za nápadně nevýhodných podminek, Autentičnostsmlouvy potvrzuji svými podpisy oprávnění zástupci smluvních stran.

X. Seznam příloh

Příloha č. 1: Cenová nabídka se sjednanými obchodními a dodacimi podmínkami

V Brné dne [] l -84- 2013
V Ostravé dne 5,9 20/7
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laboratořjak má být Číslozakázky: 182A0101617

MERCI s r0 Cislo poptávky odběratele: 25.3.maíl_

anezdoslavova 1192/5510. 627 00 Brno-Slatina IČ 46966447 _

Č Vytvoreno 28.03.2019

I. 4 428 411,1 5482114 „www. . DI 469 447

‘e 5 8 ax 85 ”‘e’c' CZ CZ 66 Datum tisku. 01.04.2019 Platnost do: 30.04.2019
:apsana v obchodním velsu'íku u Kreiskeho soudu v Brně v odo-le C vložce 6811 27.071992

Fakturační adresa Dodací adresa

Vysoká škola báňská VŠB - Technická univerzita Ostrava

Technická univerzita Ostrava Centrum nanotechnologií

tř.17.hstopadu 15/2172

17. listopadu 15/2172

708 33 OsIrava-Poruba

708 33 Ostrava-Poruba

tel;

IC 61989100

DIČ C261989100 DIC C261989100

Vaši nabidku zpracovává: Kontakt:

Odpovědný obchodnik: Kontakt:

Děkujeme za vaší poptávku a dovolujeme si nabídnout následující položky

 
 

 

  
 

 

Pozice Název zařazení

Objednací číslo

 

 

 
 

Název položky Typ Rozměr Množství MJ Sazba Základní Cena/MJ Celkem bez

tř. DPH cena/MJ DPH

1 Z1221003050009 24 219,00

Míchačka magnet. BIG SQUID ( WHITE)

2 21211100002710 81x154/31
3426,00

Teploměr GREISINGER dígitální GMH 2710-T včetně univerzálního snímače

3 21331000001086
164.50

Odmérka PP s uchem. 250ml_grad._vysoká

4 21331000001087 195,00

Odmérka PP s uchem, 500ml,grad„vysoká

5 21331000001088 256.40

Odmérka PP s uchem,1000ml grad..vysoká

& 21331907148001 2 870,40

Parafilm šíře 50mm délka 75m

7 Z1331907148002 5 538,00

Parafilm šíře 100mm. delka 75m

a Z1331850191053 62.60

Páska teflonová. Šířka 12mm, délka 12m

s 21331850119570 1 000,00

Stolen na zkumavky falcon pr,30mm/50m|, PP, 21 pozn; modrý

Oblastní MERCI Ostrava MERCI Plzen MERCI Praha MERCI Ústí n/L,

kanceláře: Kollárova 1a Thámova 4 Prúhonícká 127 Zolova 6 ( CEM »

709 oo OSTRAVA 301 95 PLZEN 251 01 ČESTLICE 400 07 ÚSTÍ NAD LABEM UMI"

tel. 595 624 633 tel, 377 321 716 Iel.‘ 224 933 010 tel. 475 501 138 l 7523.311]

e-maíl mem osIrava@mercn.cz e-maíl memí_plzen©n\er<:|.cz c-mall mercupíahanerucz e-mall mercuu|@mevc1.cz - -r '1 j
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Iaboratořjak má být ČIslozakázky: 18ZA0101617

Pozice Název zařazeni

Objednaci číslo

Název položky Typ Rozměr Množství MJ Sazba Základní Cena/MJ Celkem bez

či.
DPH cena/MJ DPH

10 21331850019748
469.00

Michadlo magnetické PTFE 3x 8mm

11 21333000050013
400,00

Lahev 1000mLHDPE,58mm. dvojitý uzávěr,komplet

12 21333000050016
1 300,00

Lahev 2000ml.HDPE,58mm.dvopty uzávěr

„ 21331850019434
2700

5901118 rozpothelná PE pro trubice 4-5- 6mm

u 21331850019435
32.60

SDOJka rozpojitelná PE pro trubice 6-7— 8mm

15 21331850019436
38,00

Spojka rozpojitelná PE pro trubice 8-9-10mm

,6 21331850019535
38,00

Sp01ka rozpoiiteiná PE,pro tru.10-11-12mm

17 21331850019536
44.80

SpOJka rozpopteiná PE.pro tru.12-13-14mm

18 21331850019537
5040

Spoke rozpomelné PE,pro tru.14-15-16mm

_q 21331850019395
922.20

Nosučka lahví pro 6 kusů do průměru 95mm, HDPE

20 21331850191771
1 520.10

Kanystr stohovateiný s výpustným kohoutem 20L 47x37x18cm

21 21331500056122
9 288.00

Vzorkovač UnI včetně lahve na vzorek, 1000 ml

22 21331500319500
860.00

Lahev náhradní na vzorek, 500ml

23 21333000031003
250100

Nádobka se šroubuzávérem 125m|,PP,uz.červený

“ 21397330501727
159,00

PInzeta 105 mm na podložní sklíčkapřimá. leštěná ooel

2: 21466164416436
72.00

Kartáč lahvovy.pr60mm.51lon.L.470mm

Oblastní MERCI Ostrava MERCI Plzeň MERCI Praha MERCI Ústi n.!L,

kanceláře: Kollarova 18 Thámova 4 thomcka 127 Zolova 6 ( CH” 3

709 00 OSTRAVA 30195 PLZEN 251 01 cesmce 400 07 ÚSTÍ NAD LABEM @UMHY

iei. 596 624 633 lei. 377 321 716 tel. 224 933 010 iei 475 501 138 i

„,-

Cup:!

i

e-mail merca,oslrava@mercn.cz e-mail Ine1c1,plzeit©nIeICI.cz e-mail mera,praha@meru,cz e-mail mercn.ul©melucz „   
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Pozice Název zařazení

Objednací číslo

Název položky Typ Rozměr Množství MJ Sazba Základní Cena/MJ Celkem bez

či.
DPH cena/MJ DPH

25 Z1466164416462
21 78,00

Kartáč |ahvový.pr,60mm.L.430mm.sílon.véjířek

27 Z1466164416466
21 78,00

Kartáč na kojenecké lahve.pr.60.L.370mm.sílon

“s 21466004426403
21 124.00

Kartáč sklenícový - malý (pr.70mm)

2G Z1466004426402
21 136,00

Kartáč sklenícový — velký (pr.100mm)

30 Z1334430000018
21 11 650.00

Nástavec easypet'3 pro pipety 0.1—100ml

31 21334967000022
21 7 980,00

Dávkovač VARISPENSER 2x, 0.5- 5ml

30 21330909315000
21 172,70

Lahev k dévkovaél 500ml, hnědá sklovina, čtyřhranná. PP uzávěr A32

31 Z1330909345000
21 229,50

Lahev k dávkovač: 1000 ml, hnědá sklovina. čtyřhranná, PP uzávěr, A45

34 21480001005185
21 1 131.00

Papír fíItr„kval|t„kruh.výsek 185mm.Gr,5. 100ks

35 21253057739206
21 1 604100

Synpor MUF p. 50 mm. č. 6. 0.4+-0.06um. 100ks

36 21100260020120
21 3 347,00

Zařízení filtrační IDL-láhev odsávací NZ 1000ml

37 21100260020110
21 4 345.00

Zařízení hltráční lDL-Spopvaci dil s přirubou a N245 pro odsávací lahev

35 21632491102100
21 456,00

Miska Drigálského s hmatníkem 100x35 mm (10ks/bal)

m Z1633416131010 room/100 21 598,00

Válec preparátní 100 x 100 mm, pfewslé víko s kuličkovým hmatníkem

40 21632414345940
21 1 469.00

Lahev reagenčni 1000 ml, GL 45‘ hnědá, komplet DOPRODEJ

41 21632414345950
21 1 932140

Lahev reagenéni, 2000 ml. GL 45. hnědá komplet

0b|astni MERCI Ostrava MERCI Plzeň MERCI Praha MERCI Ush n,/l_

kanceláře: Kollárova 18 Thámova 4 Pruhomcká 127 Zolova 6 CH” >

709 00 OSTRAVA 301 95 PLZEN 251 01 Cssmce 400 07 Usrí NAD LABEM @UM|“

tel. 596 624 533 tel. 377 321 716 tel. 224 933 010 tel,: 475 501 135 ITT? 2-11.21

e-maíl meraostrava©mercrcz e-mall n1erc1.plzen@merc1.cz c-mall n1eru,praha@n1elcx.cz e—mall mercrul©merucz
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Pozice Název zařazeni

Objednací číslo

 

  

Název položky Typ Rozměr Množství MJ Sazba Základni Cena/MJ Celkem bez

u. DPH cena/MJ DPH

42 SL3000001 - 21 20 100.00

PAH-SIM Recovery Standard Mixture (D. 98%) 1MG/ML in Methyle Chlonde—D. 1.2ml

43 SL3000001 - 21 17 350.00

US EPA 16 PAH Coctail (13C, 99%), 12 ML

Součet za nezařazené položky Cena celkem bez DPH: 126 683.90 Kč Cena celkem s DPH: 153 287.52 Kč

Celkový součet za celou sestavu

Celkem bez DPH: 126 683,90 Kč

DPH: 26 603,62 Kč

Celkem včetně DPH: 153 287,52 Kč

DPH bude účtováno dle platných předpisů v den zdanitelného plnění objednávky.

Na objednávce, která se váže k této cenové nabidce, vždy uveďte číslo nabídky, abychom mohl: dodržet nabídnuté podmínky,

Objednávka se řídí Všeobecnýmí obchodními podmínkami společností MERCL s.ro. — vuz. www.merci.cz .

Zústáváme s pozdravem a těšíme se na budoucí spolupráci

 

Oblastní MERCI Ostrava MERCI Plzen MERCI Praha MERCI Ústí n.!L.

kanceláře: Kollarova 18 Thamova 4 Prúhonická 127 Zolova 6 C[m 3

709 oo OSTRAVA 30195 PLZEN 25101 CESTLICE 400 07 Usfi NAD LABEM @UMHY

tel 596 624 633 tel. 377 321 716 (01.1224 933 010 tel. 475 501 138 WWW?”

e-mml n1elc1,oslrava@mercl,cz e-maíl rnerct.plzen©mercn.cz cumi-nl morCLprahanewu e-ínaíl mevcwl©mercncz

 


