
Číslo smlouvy Kupujícího: 010694/2019/00 

KUPNÍ SMLOUVA 
kterou ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 

jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za 
následujících podmínek tyto smluvní strany 

KUPUJÍCÍ 
Název:  Vysoké učení technické v Brně 
Součást: Středoevropský technologický institut 
Sídlo:  Purkyňova 656/123, 612 00 Brno 
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
Bankovní spojení: účet č. xxxxx 
Zástupce: prof. Ing. Radimír Vrba, CSc., ředitel  Středoevropského technologického 

institutu VUT v Brně 
IČ: 00216305 
DIČ: CZ 00216305 

Kontaktní osoba Kupujícího:  xxxxx, xxxxx@ceitec.vutbr.cz, 
tel. +420 541 14xxxxx 

a 

PRODÁVAJÍCÍ 

Název:  Omnium Science s.r.o. 
Sídlo:  Dobranov 68, 471 21  Dobranov 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl C, složka 42348 
Zástupce:  Ing. Jan Vávra 
IČ:  07491638 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

 CZ07491638 
účet č. xxxxx 

Kontaktní osoba Prodávajícího: 
xxxxx, tel. č: xxxxx, email: xxxxx 

(dále též jako „smluvní strany“) 
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I. PŘEDMĚT KOUPĚ 

1) Předmětem koupě podle této Smlouvy je zařízení, které bylo požadováno v rámci veřejné
zakázky „Potenciostat/galvanostat pro elektrochemické anodizace“.

PGU200V-2A-E-IF, IPS Elektroniklabor GmbH & Co. KG

Předmět koupě je blíže specifikován v technickém popisu, který je nedílnou součástí této
Smlouvy jako její příloha č. 1.

Prodávající je vázán svou nabídkou předloženou kupujícímu v rámci výše uvedené veřejné
zakázky.

2) Prodávající se touto Smlouvou zavazuje:

a) odevzdat Kupujícímu Předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k takovému
Předmětu koupě,

b) splnit další povinnosti uvedené v této Smlouvě,

a Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit kupní cenu. 

3) Prodávající a Kupující dále ujednávají, že dále je Prodávající krom shora uvedeného rovněž
povinen a zavazuje se:
a) Předmět koupě dopravit a provést jeho montáž a instalaci na Kupujícím za tím účelem

určeném místě,
b) Předmět koupě uvést do plně funkčního a provozuschopného stavu,
c) prokázat splnění technického popisu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy,
d) náležitě seznámit a zaškolit obsluhu zařízení tvořícího Předmět koupě a zaškolit ji tak, aby

byla schopna s Předmětem koupě bez jakýchkoli komplikací zacházet a řádně ho užívat,
e) seznámit obsluhu zařízení s údržbou Předmětu koupě,
f) předat soupisy jednotlivých položek Předmětu koupě,
g) předat manuály a technickou dokumentaci k hardwarové i softwarové části Předmětu

koupě a to v českém nebo anglickém jazyce.

II. KUPNÍ CENA

1) Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit kupní cenu ve výši:

Kupní cena v Kč bez DPH 634.000 

21% DPH vyjádřené v Kč 133.140 

Kupní cena v Kč včetně DPH 767.140 

III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu shora uvedený Předmět koupě nejpozději
do 8 týdnů ode dne účinnosti smlouvy.

Prodávající splní svou povinnost odevzdat shora uvedený Předmět koupě tím, že tento bude
převzat jako bezvadný Kupujícím.

2) Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Předmětu koupě Kupujícího
s dostatečným časovým předstihem (minimálně 5 pracovních dnů) prokazatelně uvědomí o
tom, že má v úmyslu Předmět koupě odevzdat, jinak Kupující není povinen Předmět koupě
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převzít. V případě, že Prodávající včas uvědomí Kupujícího dle předchozí věty, zavazuje se 
Kupující umožnit Prodávajícímu přístup do místa plnění. 

3) Prodávající se zavazuje Předmět koupě odevzdat v níže uvedeném místě:

• Středoevropský technologický institut, Purkyňova 123, 612 00 Brno

4) Kupující prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít Předmět koupě a podepsat
předávací protokol:

• xxxxx

5) Prodávající bere na vědomí, že Kupující výslovně požaduje dodání veškeré nezbytné
dokumentace Předmětu koupě v souladu s čl. IV odst. 3 Všeobecných nákupních podmínek
VUT.

IV. ZÁRUKA ZA JAKOST

Kupující a prodávající ujednávají, že záruční doba na Předmět koupě stejně jako na každou jeho 
část je min. 24 měsíců a to ode dne, kdy byl Předmět koupě jako bezvadný převzat kupujícím. 

V. POJIŠTĚNÍ 

Prodávající se zavazuje, že po celou dobu trvání jeho povinností ze Smlouvy (tj. do konce běhu 
záruční doby na kteroukoliv část Předmětu koupě včetně splnění jeho povinností plynoucích z 
případně uplatněných vad Kupujícím v rámci záruky) bude mít sjednánu pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti Prodávajícího za škodu, která vznikne Kupujícímu nebo 
třetím osobám na jejich majetku v souvislosti s plněním Smlouvy v důsledku činnosti Prodávajícího 
pro případ způsobení škody, a to s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 500.000,- (slovy: 
pětset tisíc) Kč. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu 
způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací. Tuto pojistnou smlouvu se 
Prodávající zavazuje kdykoliv na požádání předložit kontaktní osobě Kupujícího k nahlédnutí. 
Nesplnění závazků dle tohoto ustanovení je podstatným porušením Smlouvy. 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

a) Příloha č. 1 – Technický popis Předmětu koupě.

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až VI. 
Smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh Smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že 
v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými přílohami je rozhodující znění přílohy, 
jejíž číselné označení uvedené v tomto odstavci je nižší.   

2) Součástí této Smlouvy jsou rovněž Všeobecné nákupní podmínky VUT ve znění účinném ke
dni zahájení zadávacího řízení, na jehož základě je uzavírána tato Smlouva (dále v textu pouze
jako „VNP“). VNP mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751
občanského zákoníku a upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v případě, že
tyto nejsou specifikovány v této Smlouvě. V té souvislosti rovněž smluvní strany k zamezení
jakýchkoli spekulací prohlašují a uzavírají dohodu v tom smyslu, že ve VNP se Smlouvou myslí
tato Smlouva. Obě smluvní strany současně ujednávají, že v případě odlišnosti ustanovení
Smlouvy a VNP platí vždy ustanovení Smlouvy. VNP jsou dostupné na http://vut.cz/vnp,
přičemž Prodávající svým níže uvedeným podpisem stvrzuje, že se s textem VNP detailně
seznámil a že jsou mu tudíž známy.

http://vut.cz/vnp
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3) Prodávající je oprávněn přenést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu pouze
s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Ustanovení § 1879 občanského zákoníku se
nepoužije.

4) Prodávající se za podmínek stanovených touto Smlouvou v souladu s pokyny Kupujícího a při
vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:

a) archivovat nejméně do 31. 12. 2025 veškeré písemnosti zhotovené v souvislosti s plněním
této Smlouvy a kdykoli po tuto dobu Kupujícímu umožnit přístup k těmto archivovaným
písemnostem; Kupující je oprávněn po uplynutí deseti let ode dne převzetí díla od
Prodávajícího výše uvedené dokumenty bezplatně převzít; stanoví-li právní předpis u
některého dokumentu delší dobu archivace, je Prodávající povinen řídit se takovým
právním předpisem;

b) jako 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 řídicímu orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu financí jako auditnímu orgánu a platebnímu
a certifikačnímu orgánu, pověřeným auditním subjektům, finančním úřadům, orgánům
Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro potírání
podvodného jednání, státním zastupitelstvím, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné
právní předpisy, přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s plněním
Smlouvy včetně přístupu i k těm informacím a dokumentům, které podléhají ochraně
podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované informace), a to
za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými právními předpisy
(např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů).
Prodávající je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných
kontrolách;

c) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným
v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů Prodávajícího v rozsahu dle předchozího
písmena;

d) strpět uveřejnění této Smlouvy včetně případných dodatků Kupujícím podle § 219 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

5) Smluvní strany podpisem na této Smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Smlouvu
vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znění. Uveřejnění Smlouvy zajišťuje Kupující.

6) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v
takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanovení neplatného nebo neúčinného.

7) Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které
smluvní strany měly a chtěly ve 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 ze smluvních stran.

8) Tato Smlouva je uzavírána elektronickými prostředky, a to tak, že ji každá smluvní strana
opatří svým uznávaným elektronickým podpisem.
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9) Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně V Dobranově 

……………………………….................... ……………………………….................... 

prof. Ing. Radimír Vrba, CSc., Ing. Jan Vávra 
ředitel  Středoevropského technologického 

institutu VUT v Brně 
za Kupujícího 

jednatel Omnium Science s.r.o. 

za Prodávajícího 



Příloha č. 1 – Technický popis Předmětu koupě 

Potenciostat / galvanostat pro elektrochemické anodizace 
Tato specifikace určuje minimální požadavky zadavatele na předmět zakázky, dodavatel doplní obchodní názvy 
nabízeného zboží tam, kde je to vhodné, případně přiloží do nabídky vlastní cenovou nabídku a technický popis, 
přičemž všechny požadavky uvedené v této příloze musí být splněny. Tato příloha bude nedílnou součástí smlouvy. 

Obchodní název/označení nabízeného předmětu koupě: PGU200V-2A-E-IF 

Výrobce předmětu koupě: IPS Elektroniklabor GmbH & Co. KG 

Nabízený předmět koupě splňuje v plném rozsahu níže uvedené požadavky 

Předmětem koupě je potenciostat/galvanostat pro elektrochemické anodizace umožňující 
elektrochemicky asistované strukturování povrchů kovů. Zařízení bude použito pro vložení stabilního 
napětí/proudu na elektrochemickou celu, přičemž výsledný napěťový nebo proudový signál bude možno 
zaznamenat pro výzkumné účely. 

Elektrické parametry: 

 Výstupní napětí ± 200V
 Proudový rozsah ± 2A
 Výstupní dodržovací napětí ± 190V při proudu ± 2A (± 2A @ ± 190V]
 Měření proudu dané napětím 1mV = 100 pA
 8 proudových rozsahů od ± 1 microA do ± 2A
 Automatického přepínání proudových rozsahů (funkce „autoranging“)
 Měřící rozlišení (převodník 24 ADC) – napětí 20µV, proud 100fA při nejnižším proudovém

rozsahu
 Nejmenší napěťový krok (převodník 26 Bit DAC): 7µV.

Hardwarové parametry: 

 Stolní stacionární zařízení se všemi zobrazovacími a ovládacími prvky
 Ovládání manuálně nebo pomocí počítače
 Vestavěné rozhraní s převodníky 24 Bit ADC a 26 Bit DAC
 Odizolované ethernetové připojení
 Vstup na externí skener napětí (funkční generátor)
 Výstup pro napojení pracovní, referenční a měrné elektrody elektrochemické cely (přes BNC

konektory)
 Hlavní spínač na 230V/ 50 -60 KHz
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 Izolovaná kabeláž (napěťový kabel, 3ks BNC kabelů pro elektrody, datový kabel pro napojení na
ethernet)

 Jako periferie Faradayova klec s přechodkami typu BNC pro napojení elektrod na
elektrochemickou celu uvnitř klece.

Softwarové parametry: 

 Operační software schopný ovládat a sledovat všechny procesy zařízení
 Funkční pod Windows XP, W7, W8 – kterými disponuje zadavatel
 Možnost programovat různé komplexní a vícekrokové elektrochemické programy
 Možnost ukládání dat do datových souborů (typu ASCI, apod.) s možností importu do grafických

analyzátorů
 Možnost kontroly a prohlížení naměřených dat a nakonfigurovaných programů
 Možnost on-line zobrazení všech měřených dat v různých grafických podobách
 Možnost nastavení limitů proudové hustoty a napětí.

Bezpečnostní prvky: 

 Klíčový spínač zabraňující zneužití zařízení
 Rychlý bezpečností vypínač
 Přerušovač elektrického obvodu pro bezpečné zacházení
 Dvířka Faradayovy klece obsahují koncový spínač zabraňující vložení napětí/proudu na celu

v případě otevřených dveří
 Shoda s publikací EN 61 010
 Soulad s EN 50191
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	b) jako 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 řídicímu orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, ...
	c) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů Prodávajícího v rozsahu dle předchozího písmena;
	d) strpět uveřejnění této Smlouvy včetně případných dodatků Kupujícím podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	5) Smluvní strany podpisem na této Smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění Smlouvy zajišťuje Kupující.
	6) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ust...
	7) Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této S...
	8) Tato Smlouva je uzavírána elektronickými prostředky, a to tak, že ji každá smluvní strana opatří svým uznávaným elektronickým podpisem.
	9) Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
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