
 
 

 
 
 
 

Číslo smlouvy Kupujícího: 000387/2020/00 
Číslo smlouvy Prodávajícího: ………. 

 

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 
Zástupce:  prof. Ing. Radimír Vrba, CSc., ředitel Středoevropského technologického 

institutu VUT v Brně 
IČ:  00216305 
DIČ:  CZ 00216305 
Kontaktní osoba Kupujícího: XXXXXXXXXXXXXX 
 

a 

 

PRODÁVAJÍCÍ 

Název:  INTES BOHEMIA s.r.o. 
Sídlo: Vodičkova 41/791, 112 09 Praha 1 
Zápis v obchodním rejstříku: C 16214 vedená u Městského soudu v Praze 
Zástupce:  Ing. Jiří Bejček 
IČ:  48110639 
DIČ:  CZ 48110639 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX 

Kontaktní osoba Prodávajícího: XXXXXXXXXXXXXX 

 

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

1) Předmětem koupě podle této Smlouvy je: Sáňkový manuální mikrotom Thermo Scientific HM430 
Sliding Microtome. 

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

3) Prodávající se touto Smlouvou zavazuje: 

a) odevzdat Kupujícímu Předmět koupě dle odst. 1 a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto 
Předmětu koupě,  

b) splnit další povinnosti uvedené v této Smlouvě,  

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

4) Prodávající a Kupující dále ujednávají, že dále je Prodávající krom shora uvedeného rovněž povinen 
a zavazuje se: 
a) Předmět koupě dopravit a provést jeho instalaci na Kupujícím za tím účelem určené místo,  
b) Předmět koupě plně integrovat se zařízením stavby, ve které bude instalován,  
c) Předmět koupě uvést do plně funkčního a provozuschopného stavu, 
d) předat soupisy jednotlivých položek Předmětu koupě.  

 

 

II.  KUPNÍ CENA 

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

Kupní cena bez DPH                                     195 000 Kč 

Výše DPH v Kč                   40 950 Kč 

Kupní cena vč. DPH                                      235 950 Kč 
 

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 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 656/123, 612 00 Brno 

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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 
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IV. ZÁRUKA ZA JAKOST 

Kupující a Prodávající ujednávají, že Záruční doba na Předmět koupě stejně jako na každou jeho část je 24 
měsíců ode dne, kdy byl Předmět koupě jako bezvadný předán Kupujícím do provozu. 

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1) Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:  

a) Příloha č. 1 – Technický popis Předmětu koupě – Nabídka č. IN2019/P/023. 

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až V. 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 
uzavření této smlouvy (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. 

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 zavazuje 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 vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
smluvní strana obdrží po dvou z nich. 

  

http://vut.cz/vnp
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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 dne 17.1.2019 V Praze dne 10.1.2019 

 
 
 
 
 

Podpis 
……………………………….................... 

 
 
 
 
 

Podpis 
……………………………….................... 

prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. Lukáš Šeichl 
ředitel Středoevropského technologického 

institutu VUT v Brně                                                       
 INTES BOHEMIA s.r.o. 

za Kupujícího za Prodávajícího 

 



NABÍDKA 
č. IN2019/P/023 

 
The leader of the Laser spectroscopy group 

V Praze dne 20. prosince 2019 

Nabídka přístrojů a technického vybavení

Na základě Vaší poptávky si dovolujeme Vám předložit nabídku na sáňkový mikrotom. 

Vlastní nabídka

Sáňkový manuální mikrotom Thermo Scientific™ HM430
Typové označení: Thermo Scientific™ HM430 Sliding Microtome 
Produktové číslo: 910010 
Výrobce: Thermo Shandon Limited, Runcorn, United Kingdom 

Popis sáňkového mikrotomu HM430

Sáňkový mikrotom HM430 výrobce Thermo Scientific je 
vysoce efektivní přístroj určený pro krájení sekcí 
parafínu jak v rutinním provozu klinické laboratoře, tak 
ve výzkumných laboratořích. Nejlepší uplatnění najde 
tento mikrotom v humánní a veterinární medicíně. Je
velmi vhodný pro zpracovávání i velkých a tvrdých 
vzorky farmaceutického průmyslu nebo laboratoří pro 
testování kvality.

Speciální křížová kulová ložiska na saních a bloku 
dovolují dlouhodobou, neunavující práci a snadný 
pohyb, zároveň s optimální stabilitou.

HM430 dokáže řezat sekce od 0,5 mikrometru až po 60 
mikrometrů. Držák vzorků může být polohován nahoru 
a dolu skrze kolečko hrubého posuvu s klikou na levé 
straně přístroje. Tímto způsobem můžete rychle 
přizpůsobit polohu vzorku a ostří nože. 
Držák nožů je navržen pro snadné zajištění nože a pro 
snadné přizpůsobení. Disponuje integrovaným 
bezpečnostním krytem.

Souosá orientace vzorku dovoluje orientaci jednou
rukou 



Technické parametry 

HM430 

Ruční (manuální) pohon 
Bezúdržbový ložiskový pojezd hlavy

Možnost zpracovávat vzorky až do velikosti 80 x 60 mm

Nastavení pozice vzorku X, Y ±8 °s návratem do nulové pozice

Rozsah krájení 0,5-60 µm. 
Rozsah vertikálního posuvu vzorku 40 mm

Rozsah horizontálního posuvu nože 190 mm

Možnost volby mezi manuálním, či automatickým posuvem vzorku při řezání

Možnost nastavení délky tahu nože při automatickém režimu posuvu vzorku

Integrovaný bezpečnostní kryt nože

Integrovaný odnímatelný zásobník pro řezný odpad

Nabídková cena je shrnuta do následující tabulky:

Sáňkové mikrotomy manuální 

Produktový kód Produkt Katalogová 
cena bez DPH 

Nabídková 
cena bez DPH 

Nabídková 
cena vč. DPH

910010 HM 430 Sliding Microtome   
705200 Blade holder insert with Eccentric Fast Clamping for LP blades    
715500 Universal Cassette Clamp without waste tray   
715480 Standard Specimen Clamp without waste tray (45 x 80 mm) 

Celková cena sestavy 195 000 235 950 

Vysvětlivka k tabulce: 
• Základní jednotka mikrotomu je v tabulce vyznačena bledě modrou barvou, ostatní řádky jsou

příslušenství.

• Ke každé základní jednotce mikrotomu je potřeba dodat držák nožů a držák vzorku. Toto
příslušenství se liší dle předpokládaného použití mikrotomů. Cenu příslušenství je potřeba zahrnout
do ceny sestavy.



Vypracoval:

  

Mobil:  

E-mail: 

Obecné podmínky dodání

• Ceny obsahují veškeré náklady s dodávkou na místo určení v rámci České republiky, montáž,
uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

• Záruční doba je 24 měsíců od data předání do provozu, vč. BTK a validací

• Splatnost faktury 60 dní.

• Dodací lhůta cca 6 - 8 týdnů od data závazného objednání.

• Zajištění záručního i pozáručního servisu.

• Předání veškeré nutné dokumentace včetně českého návodu k použití a prohlášení o shodě.

• Nabídka je platná do 31. ledna 2020.
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