
KUPNÍ SMLOUVA

číslo 1402019006,
uzavřená mezi uvedenými úČastníky smlouvy

MILCOM servis a.s.
se sídlem Hostivařská 56, 102 00 Praha 10
zastoupená Ing. Josefem Vychodilem místopředsedou představenstva a.s.

IČO: 18628826
DIČ: CZl8628826
Bankovní spojení: KB a.s., Praha 10
SWIFT Kód: KOMBCZPPXXX
Číslo CZ úČtu:
IBAN Kód
Numerický kód banky:
Zapsána v OR u: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 728
na straně jedné jako prodávající

a
Střední odborná Škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace
se sídlem Dvořákova 1594/19, 669 02 Znojmo
zastoupená ing Josefem Broučkem, ředitelem školy

IČO: 00055301
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo úČtu:
Numerický kód banky:

na straně druhé jako kupující

i

!
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ÚČastníci smlouvy se dohodli na následujícím:

I. Předmět koupě

l. Předmětem koupě je přístrojové vybavení OenoFoss dle Specifikace a cenové nabídky
prodávajícího, které jsou uvedeny v Příloze č. l této smlouvy.

2. Doklady vztahující se na předmět smlouvy:
a) Declaration of Conformity

Instrumente certifikate
Certificate of Approval-Quality Standards ISO 9000 vystavené výrobcem

b) ProhláŠení o shodě MILCOM servis a.s.
Certifikát udělený MILCOM servis a.s. ISO 9001:2012
Pracovní návody v českém .jazyce
Předávací protokol

Dokumentace musí být kupujícímu předložena nejpozději při převzetí"předmětu koupě a je součástí
převzetí smluvních výkonů kupujícím.
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II. Kupní cena a platební podmínky

l. Dohodnutá kupní cena: 549.983,72,- KČ vČetně DPH

Notebook, náklady' na instalaci, dopravu, uvedení do provozu, školení obsluhy jsou součásti kupní
ceny dle cenové nabídky uvedené v Příloze č. l. a 4.

2. Platební podmínky

a) Konečná faktura - daňový doklad ve výši 100% kupní ceny včetně DPH bude vystavena po
instalaci a podepsání předávacího protokolu se splatností 14 dnů ode dne předání = DUZP. Faktura
bude zaslána poštou a elektronicky.

b) Kupující bere na vědomí, že ode dne dodání - převzetí od dopravce - přechází na něj nebezpečí
škody na věci a zavazuje se, že do doby nabyti vlastnického práva, bude mít přístroj pojištěný do výše
hodnoty přístroje a v případě jakékoliv nehody na přístroji, bude tato částka prodávajícílnu uhrazena.

e) Kupní cena je pevná a obsahuje všechny smluvní podklady ujednané á vyjednwié mezi
prodávajícím a lcupujícím. Kupní cena má platnost až do úplného splnění smlouvy. prodávající je
zapojen do systému komplexního sběru ekktroodpadů u společnosti RETELA s.r.o. (SEWA a.s. - pro
zákazníky SR).

d) Kontaktní údaie na eko11olnické oddělení: ... ...........

III. Termín plnění a místo dodání

Místo dodání: Střední odborná Škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace, Dvořákova
1594/19, 669 02 Znojmo
Termín dodání: do 6 - 8 týdnů po obdrženi objednávky
Termin zprovoznění: do 10 dnů po dodání

lV. Smluvní pokuty

Prodávající a kupující se dohodli na úroku z prodlení ve výši 0,05% za každý den zpožděni platby
přístroje a na smluvní pokutě ve výši 0,05% za každý den zpoždění dodávky přistroje proti
dohodnutým terrnínůrn. Prodávající neodpovídá za případné zpoždění dodávky z titulu vyšší moci.

V. Poskytnutí záruky

l

l, Prodávající poskytuje na dodávané zařízeni záruku. Záruční doba od FOSS je 12 měsíců od data
provedené instalace, uvedení do provozu a odevzdání věci kupujícímu. Po skončení záruční doby
poběží na dalších 12 niěsíců tzv. prodloužená záruka a bude kryta formou pojištění technických rizik,
které hradí dodavatel. přístroj tak bude mít celkovou zárllční dobu 24 měsíců. Záruční doba na
notebook je 24 měsíců.

2. Záruka v záruční době platí pouze na přístroje a vybavení instalované a servisované pracovníky
prodávaiícího.
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3. Kupující bere na vědomí, Že byl informován o důležitosti pravidelného ročního servisu přístroje dle
doporučeni výrobce FOSS, aby tak byl zajištěn jeho bezproblémový chod, vysoká přesnost,
spolehlivost a životnost. Po provedeni roční prohlídky, obdrží přístroj certifikační známku s evidencí
terminu příští servisní prohlídky. Servisní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 4. Ceník služeb
servisních prací.

Záruka je podmíněna:

a) Dodržením všech písemných dokumentací a instrukcí výrobce a prodávajícího, požadované
preventivní údržby, seřízení a nakalibrování přistroje podle všech postupů a doporučeni a
provádění oprav autorizovaným personálem prodávajícího.

b) Užíváním přistroje pouze pro určené účely.

c) přístroj zůstává na přesně stejném místě, kde byl nainstalován. Jakékoliv jeho přemístění, i
krátkodobé nebo jen v rámci budovy či místa je možné pouze za přítomnosti servisního technika
firmy MILCOM a.s.

d) \/ýhradníln pollživáním originálního nebo firmou FOSS doporučeného spotřebního materiálu,
chemických činidel, jednorázových prostředků a náhradních dílů předepsaných y příručkách
FOSS, případně doporučených prodávajícím.

e) přístroj nebo vybavení nesmí být pozměněno nebo opraveno neoriginálními díly nebo jinými
pracovníky neZ servisními pracovníky prodávajícího.

l. Záruka se nevztahuje:

a) Na mechanické poškození dodaného přístroje, vyjma mechanických vad, uznaných servisním
technikem a vzniklých z důvodu chybného chodu či technologie přístroje.

b) Na vady vzniklé neodbornými zásahy kupujícího, zejména elektrickými úpravami a zapojením
základních zdrojů, Špatnou obsluhou a nedodržením instrukcí výrobce a prodávajícího.

C) Na dopravu a práce servisního technika, spojené s výměnou spotřebního materiálu, pokud si je
kupující vyžádá.

d) Na spotřební materiál a opotřebené části, které jsou limitovány svojí životností a uvedeny
y uživatelském manuálu

e) Materiál a náhradní díly s hodnotou do 50.00 EUR

VI. Reklamace

l. Bude-li během záruční doby reklamována závada na zařízení dodaného přístroje, na kterou se
vztahuie záruka, pak doba, po kterou není možno přistroj používat z důvodu uplatnění reklamace a
provádění záruční opravy až do jejího ukončení a předání zařízení kupujícímu, se nezapočítává do
záruční doby, a poskytnutá záruka se prodlužuje o tuto dobu.

2. Prodávající se zavazuje kupujícímu v případě oprávněné reklamace neprodleně odstranit všechny
jim uznané závady. Kupující se zavazuje v záruční době k výhradnímu používání servisních služeb
pracovníků prodávajícího, oprávněných k této činnosti na základě distributorské smlouvy
prodávajkího s firmou FOSS. V opačném případě provádí veškeré opravy a zásahy do dodaného
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přistl'Qie na svoji odpovědnost a náklady a zprošťuje prodávajícího jeho odpovědnosti za chod přístroje
v záruční době.

3. Kupu.jicí bere na vědomí, že v případě poruchy na zařízení, není prodávající odpovědný za
vícenáklady vzniklé při řešení, opravě nebo vrácení přístroje. Tzn. prodávající nehradí kalibrace,
certifikace, prostoje, školení aj., které se vztahovaly k přístroji během záruční doby.

VII. UloŽení zařízení a bezpečnostní předpisy

l. Kupující se zavazuje dodržovat instrukce výrobce a prodávajícího, předané mu s přístrojem,
případně i samostatně. KupujÍcí zajistí prostorové a instalační požadavky uvedené v předaných
prospektech. Prodávající doporučuje napojení přístroje na samostatný okruh elektrického vedení
s vlastním jističem.

2. Zařízení odpovídá bezpečnostním předpisům České republiky. Prodávající neodpovídá za případné
nehody při nedodržení bezpečnostních předpisů. KupujícI je povinen zajistit pravidelné proškolování
pracovníků laboratoře, zejména dle z. Č.350/201 l Sb. v platném znění a dalších bezpečnostních
předpisů.

3. Kupující odpovídá za dodržování předpisů týkajících se životního prostředí a jeho ochrany.

4. Jakniile kupující obdrží zásilku od přepravní společnosti, je povinen zásilku vizuálně zkontrolovat,
zda není obal poškozen. Pokud objeví jakékoliv porušení, musí neprodleně o této skutečnosti
informovat dopravce a prodávajícího. Podle typu závažnosti se provedou další kroky nápravy. Např.
provede se zápis, nafotí se poškozené místo a dopravce potvrdí podpisem.

5. Kupující se zavazuje, že po obdržení zásilky vyplní formulář ,,Protokol o převzetí zboží od
dopravce" (Příloha Č.3) a zašle jej ihned elektronicky prodávajícímu.

6. Po instalaci přístroje a zaškolení obsluhy bude předán přístroj na základě předávacího protokolu.
Protokol bude podepsaný obchodním zástupcem prodávajícího a za kupující stranu oprávněnou
osobou převzít přistroj.

7. Kupující se zavazuje, že předem zajistí servisnímu technikovi firmy MILCOM servis a.s. plný
administrátorský přístup pro instalaci a nastavení PC dle požadavků uvedených ve FOSS specifikaci.
Je-li vyžadováno, tak i přístup na internet pro instalaci doplňků potřebných pro chod FOSS programů
(SQL server, Visual C++, Crystal Reports,...). Po instalaci bude možné zapnout antivirový' program,
Firewal] atd., popř. upravit přístup do účtu či ho modifikovat (přidat výjimku pro program, omezená
administrátorská práva pod.) PC musí obsahovat jen programy, které souvisí s ovládáním analyzátoru!
Pokud PC bude využíván i pro jiné účely nebo nebude splňovat doporučenou konfiguraci, může dojít
ke konfliktu softwaru a případným potížím při instalaci apod. Z uvedených důvodů bude další
návštěva technika zpoplatněna.

VIII. Převod vlastnictví

l. K převodu vlastnického práva na kupujícího dochází úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí
škody na věci přechází na kupujícího dodáním věci (a to již převzetím od dopravce).
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2. Do doby přechodu vlastnického práva je kupující povinen se o přístroj starat s péčí řádného
hospodáře, výrobek musí být jasně identifikovatelný a musí být udržován v uspokojivých podmínkách
proti všem rizikům jeho poškození a odcizení, kupující musí uchovat originální obal.

IX. Právní režim

l. Právni režim mezi účastníky smlouvy se řídí dle českého práva.

2. Tato Kupní smlouva ve všem blíže neupraveném se řídí z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, zejména § 2079 a násl.

3. Pokud některé ustanovení této smlouvy bude v rozporu s platným právem, zůstává účinnost
ostatních ustanovení nedotčena. Strany se v tomto případě zavazují přijmout místo neplatného
ustanovení úpravu, která je nejblíže tomu, co strany původně sjednaly.

X. Závěrečná ustanovení

l. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po jednom z nich obdrží každá ze stran.

2. Veškeré změny a doplnění smlouvy mohou být činěny pouze písemnou formou.

3. Při případném ukončení distributorské smlouvy mezi prodávajícím a výrobcem - firmou FOSS
může převzít povinnosti prodávajícího jiná organizace pověřená touto činností firmou FOSS, což
kupující bere na vědomí.

Přílohy ke smlouvě Č.1402019006

Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.

l - Specifikace přístroje (dodávky) a cenová nabídka
2 - Ceník servisních prací
3 - Protokol o převzetí zb. od dopravce
4 - Ceník služeb servisních prací

V Praze dne:

m a a.s.
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