
číslo registrační (prodávající): číslo registrační (kupující): J)lco/.Moůo/eo&M

Kupní smlouva
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

na základě výběru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

I.
Smluvní strany

Kupující; DIAMO, státní podnik
Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný; v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: .........................................................

č. ú. .....................................
Zastoupený: ......................................... vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
......................................................................................................... 
Tel.: .................... e-mail:...............................
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Prodávající: RMI, s.r.o.
Pemštýnská 116, 533 41 Lázně Bohdaneč
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13146 
IČO: 25288083 DIČ: CZ25288083, plátce DPH 
Bankovní spojení: .........................................................

č. ú. ...........................
Zastoupený: ................................................................jednatelem
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
................................
Tel.:..................... e-mail: ...................

II.
Předmět plnění

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu továrně novou elektrickou 
tavicku pro rozklady geologických materiálů včetně příslušenství (dále také jen „zboží“) 
a provést zaškolení obsluhy, a to v souladu se specifikací dle přílohy č. 1 této smlouvy 
a nabídkou prodávajícího č. 1 ze dne 5. 6. 2020.

2. Kupující se zavazuje plnění dodané v souladu s touto smlouvou převzít a uhradit za něj 
sjednanou kupní cenu.

3. Prodávající potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci
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předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k realizaci předmětu plnění potřebné.

4. Kód klasifikace produkce CZ-CPA: 28.21.13

III.
Cena předmětu plnění a platební podmínky

1. Cena plnění dle této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran ve výši:
a) 607.200 Kč bez DPH za zboží dle přílohy č. 1, bodu AI (elektrická tavička);
b) 275.400 Kč bez DPH za zboží dle přílohy č. 1, bodu A2 (příslušenství k elektrické 

tavičce);
c) 1.000 Kč bez DPH za zaškolení obsluhy;
d) 883.600 Kč bez DPH CELKEM za plnění dle této smlouvy 

(slovy: osm set osmdesát tři tisíc šest set konin českých bez DPH).

2. K ceně bude připočtena DPH v platné výši v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Cena plnění je konečná, 
nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady prodávajícího spojené splněním dle této 
smlouvy, včetně nákladů na dopravu do místa plnění a případných celních či jiných 
poplatků.

3. Prodávající je oprávněn fakturovat po protokolárním předání a převzetí řádně dodaného 
plnění (tj. bez jakýchkoli vad a zcela v souladu s touto smlouvou). Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den protokolárního převzetí řádně dodaného plnění kupujícím. 
Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kupující fakturu uhradí ve lhůtě 30 dnů 
ode dne doručení faktury. Vrátí-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené 
faktury. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za 
uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu kupujícího ve prospěch 
bankovního účtu prodávajícího. Fakturu lze zaslat elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.

IV.
Dodací podmínky

1. Termín plnění: do 3 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Místo plnění: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Pod Vinicí 
84, 471 27 Stráž pod Ralskem.

3. Dodací podmínka: DDP Stráž pod Ralskem dle Incoterms 2020.

4. Prodávající oznámí kupujícímu e-mailem v předstihu nejméně pěti pracovních dnů 
termín realizace plnění.

5. Nedílnou součástí dodávky zboží je dokumentace dle přílohy č. 1 bodu B této smlouvy.

6. Při předání a převzetí zboží bude provedena funkční zkouška zboží podle požadavku 
kupujícího.

7. O předání a převzetí předmětu plnění bude vyhotoven předávací protokol podepsaný 
osobami oprávněnými k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy dle čl. I, nebo 
jinými pověřenými osobami.
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v.
Garanční podmínky

1. Prodávající garantuje dodržení jakosti předmětu plnění v souladu se specifikací dle této 
smlouvy, dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ČSN, standardy 
a jinými předpisy a směrnicemi výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení 
platnými v době jeho realizace a v souladu s účelem, pro který je předmět plnění určen.

2. Kupující je oprávněn nepřevzít plnění, které nebylo dodáno řádně, tj. pokud nebylo 
dodáno bez jakýchkoli vad a nedodělků a zcela v souladu s touto smlouvou.

3. V případě vadného plnění se nároky řídí zejména § 2099 až 2117 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Záruka jakosti zboží se stanovuje na 12 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

VI.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení kupujícího s úhradou fakturované částky vzniká prodávajícímu právo 
účtovat kupujícímu úrok z prodlení v zákonné výši.

2. V případě prodlení prodávajícího splněním v termínu dle této smlouvy je prodávající 
povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny plnění za 
každý kalendářní den prodlení.

3. Prodávající je povinen uhradit smluvní pokuty a jiné sankce kupujícímu ve lhůtě 14 
kalendářních dnů ode dne jejich vyúčtování (vystavení faktury) kupujícím.

4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním 
o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní 
strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní 
pokuty.

5. Prodávající podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí kupující. Smluvní strany výslovně 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.

6. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke 
kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použije a bude 
ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů).
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VIL
Podstatné porušení smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů pokládají za podstatné porušení smluvní 
povinnosti zakládající možnost odstoupení od smlouvy zejména:
a) prodlení prodávajícího s plněním v termínu dle této smlouvy o více než 2 týdny;
b) nedodržení ujednání o jakosti dle čl. V odst. 1 této smlouvy;
c) neodstraní-li prodávající vady zboží, které kupující řádně reklamoval a požadoval 

jejich odstranění, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené mu kupujícím;
d) prodlení kupujícího s řádným zaplacením faktury o více než 2 týdny.

2. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit 
v případě, že bude u protistrany odhaleno závažné jednání proti lidským právům 
či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

3. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 
pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 
trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.

2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné 
ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními 
předpisy nebo touto smlouvou.

3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

5. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu kupujícího.

6. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 
a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

7. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 
mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni či 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
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Přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace předmětu smlouvy

Ve Stráži pod Ralskem dne 2 3 -06- 2020 V Lázních Bohdaneč dne

Za DIAMO, státní podnik: Za RMI, s.r.o.:

.............................
vedoucí odštěpného závodu

......................................................
jednatel
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Příloha č. 1: Specifikace předmětu smlouvy

AI. Elektrická tavička pro rozklady geologických materiálů Pozn.typ LeNeo

1. Zařízení určené pro přípravu jednoho vzorku 
(jednopozicové provedení).

2. Elektrický odporový ohřev (síťové napětí 240 V, 50 Hz, 
max. 20A).

3.

Plně automatizovaný proces tavení s vyloučením 
manipulace obsluhy s pohyblivými součástmi a horkými 
předměty a softwarovým jištěním bezpečnosti provozu 
(blokace otevření pracovního prostoru při tavícím 
procesu, podmíněný start tavícího procesu splněním 
bezpečnostních opatření před jeho zahájením).

Plně automatická jednopozicová 
elektrická tavička pro automatickou 
přípravu vzorků, a to jak do formy 
perel pro XRF analýzu, tak i do for
my roztoků) pro následnou silikáto
vou analýzu metodou ICP OES, 1CP- 
MS nebo AAS.
Tavička je vybavena průhlednými 
bezpečnostními dvířky, které jsou 
blokovány po celou dobu tavícího 
procesu a účinně brání obsluze ve 
styku s pohyblivými součástmi 
a horkými předměty.
Tavička je vybavena bezpečnostním 
vypínačem pro rychlé zastavení taví
cího procesu obsluhou.
Editace tavících programů a nastave
ní tavičky je chráněno heslem. 
Konstrukce tavičky umožňuje pro
vést výměnu topných elementů 
a keramického obložení uživatelem.

4. Průhledná bezpečnostní dvířka pro vizuální sledování 
tavícího procesu.

5.

Způsob přípravy vzorků: pro 1CP-MS 
pro AAS **>,
skleněné perly pro XRF ***\ 
peroxidové tavení.

Snadná změna mezi tavením do perel 
a pro přípravu roztoků. Tavička ne
vyžaduje použití žádných nástrojů, 
automatická zmčna pouze volbou 
vhodného programu a představením 
licí misky (příprava do perel) nebo 
kádinky (kádinka spolu s míchadlem 
jsou součástí dodávky) s vhodným 
roztokem zředěné kyseliny. Automa
tické elektromagnetické míchání 
roztoku v kádince.
Tavička umožňuje uložení více než 
20 tavících programů. Programova
telné parametry tavícího procesu:
• teplota v daném kroku tavícího 

programu;
• doba držení teploty;
• rychlost ohřevu;
• rychlost naklánění kelímku;
• průtok chladícího vzduchu;
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• rychlost otáček magnetického 
míchadla při vylévání taveniny do 
představeného roztoku (automa
tická příprava roztoků).

6. Minimální rozsah teplot: 500-1200°C,
přesnost ± 1 °C.

7. Bez potřeby připojení na chladicí vodu a stlačený vzduch.

A2. Příslušenství ke zboží dle specifikace AI

1. 5 ks tavících kelímků, materiál Pt(95%)/Au(5%), ploché 
dno, hmotnost 30 g.

2. 2 ks licích misek na skleněné perly, průměr 30 mm. Slitina Pt/Au (95/5 %), síla dna 
1 mm.

3. 1 ks kovového držáku licí misky, průměr 30 mm.

B. Dokumentace v českém jazyce dodaná prodávajícím při předání zboží
1. Návod k obsluze a údržbě.
2. Prohlášení o shodě.
3. Katalogy náhradních dílů a příslušenství.
4. Typové listy s technickými parametry.

*) Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem.
**) Atomová absorpční spektrometrie.
***) Rentgenová fluorescence (X-ray fluorescence).
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