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Kupní smlouva

Purchase Agreement



I.
Smluvní strany

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Zastoupená:	Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem
se sídlem:	Thákurova 7, Praha 6, 166 29
IČ:	68407700
DIČ:	CZ68407700
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx (jako jen „kupující“) na straně jedné,

a

GEOSLOPE International Ltd.
zastoupená :	Paul Grunau (President)
se sídlem :	1200, 700 - 6th Ave SW, Calgary, AB, Canada T2P 0T8
IČO :	208196634
DIČ :	GST: 101 999 423 RT0001
bankovní spojení :	xxxxxxxxxxxx, 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Michaela Crum (jako jen „prodávající“) na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):


I
Parties

Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering Represented by:	Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., Faculty Treasurer With its registered office at:	Thákurova 7, Prague 6, postal code 166 29
Identification No.	68407700
Tax Identification No.	CZ68407700
Bank account No.:	xxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxxxxxx
Person authorized to act in technical matters: Ing. Miroslav Broucek, Ph.D. (hereinafter the “Purchaser”) on the one side

and

GEOSLOPE International Ltd.
Represented by:	Paul Grunau (President)
With its registered office at:	1200, 700 - 6th Ave SW, Calgary, AB, Canada T2P
0T8
Identification No.	208196634
Tax Identification No.	GST: 101 999 423 RT0001
Bank account No.:	xxxxxxxxxxxx.
Person authorized to act in technical matters: xxxxxxxxxxxx


(hereinafter the “Seller”) on the other side

are entering into the following Purchase Agreement (hereinafter the “Agreement”) pursuant to the provisions of Section 2079 et seq. of Act No. 89/2012, Coll., the Civil Code, as amended (hereinafter the “Civil Code”) on the day, month and year mentioned below:


II.
Předmět smlouvy II
Subject of the Agreement
Tato kupní smlouva je uzavřena na  realizaci veřejné zakázky malého rozsahu   s názvem FSv – Software for analysing geotechnical aspects including soil and rock slopes stability, groundwater flow in porous media, earthquake liquefaction and dynamic loading and stress and deformation of soils.
This Purchase Agreement has been concluded for the performance of a small- scale public procurement named FSv – Software for analysing geotechnical aspects including soil and rock slopes stability, groundwater flow in porous media, earthquake liquefaction and dynamic loading and stress and deformation of soils.
Předmětem této smlouvy je nákup trvalé licence softwaru GeoStudio Pro Bundle, který se skládá z částí SLOPE/W, SEEP/W, SIGMA/W, QUAKE/W, TEMP/W. Specifikace tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen
„zařízení“).
The subject of this Agreement is the purchase of a GeoStudio Pro Bundle – Perpetual Standalone License which consists of SLOPE/W, SEEP/W, SIGMA/W, QUAKE/W, TEMP/W parts. The specification constitutes an integral part of this Agreement as Annex 1 hereto (hereinafter the “Software”).
	Prodávající se zavazuje odevzdat za touto smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zařízení specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zařízení a kupující se zavazuje zařízení převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto smlouvou.

The Seller undertakes to deliver the Software specified in Annex 1 hereto to the Purchaser under the conditions agreed in this Agreement and to enable the Purchaser to use the Software, and the Purchaser undertakes to pay the agreed purchase price therefor in the manner and within the deadline agreed in this Agreement.
	Prodávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje, že zařízení je nové, bez vad.
	Zařízení bude spolufinancováno Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.: Modernizace a doplnění infrastruktur výzkumně zaměřených programů v oblasti vodního	hospodářství	a	environmentálního	inženýrství CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002626.

The Software is going to be co-financed by European Union – European Structural and Investment Funds within the Operational Programme Research, Development and Education.: Modernisation of the infrastructure of the doctoral study programmes in water management and environmental engineering CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002626.

III.
Dodací lhůta, místo a způsob plnění III
Delivery Time and Place and Method of Performance
Prodávající je povinen dodat zařízení nejpozději do 120 dnů od účinnosti smlouvy. Odevzdání zařízení a dokumentace náležející k zařízení smluvní strany potvrdí datovaným předávacím protokolem podepsaným oprávněnou osobou prodávajícího i kupujícího.
The Seller shall be obliged to provide
the Software no later than within 120 days from the effective date of the contract. The parties shall confirm the handover of the Software and the documentation belonging to the Software by a dated handover protocol signed by the Seller’s and the Purchaser’s authorized persons.
	Místem plnění je sídlo kupujícího.

The place of performance shall be the registered office of the Purchaser.
	Prodávající je povinen zabezpečit vlastní dopravu zařízení na místo plnění.

The Seller shall provide the Software to the Purchaser upon payment of the Seller’s Quote.
IV.
Kupní cena a platební podmínky IV
Purchase Price and Payment Conditions
Celková kupní cena zařízení byla stanovena ve výši 9.807,19 USD bez DPH, DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
The total purchase price of the Software has been set forth in the amount of 9,807.19 USD, VAT exclusive; VAT shall be charged in the amount determined pursuant to legal regulations applicable as of the date of taxable supply.
	Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady a zisk prodávajícího spojené s dodáním zařízení a dopravou.

The purchase price pursuant to paragraph 1 of this article shall be final and shall include all Seller’s costs and profit connected with the delivery and transportation of the Software.
	Kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu, a to bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku I. této Smlouvy na základě faktury, který je prodávající oprávněn vystavit po dodání zařízení. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této smlouvy.

The Purchaser shall be obliged to pay the purchase price pursuant to Article IV, paragraph 1 hereof to the Seller by interbank transfer to the Seller’s bank account set out in Article I hereof on the basis on the invoice which the Seller shall be entitled to issue after the delivery of the Software. The invoice shall be due within 21 days following the date of demonstrable delivery of such document to the Purchaser to the Purchaser’s address set out in Article I hereof.

VI.
Záruka VI
Guarantee
Prodávající poskytne na zařízení záruku za jakost podle § 2113 občanského zákoníku v délce min. 12 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl.
III. odst. 1 této smlouvy.
The Seller shall provide a quality guarantee for the Software pursuant to Section 2113 of the Civil Code in the duration of at least 12 months following the date of execution of the handover protocol pursuant to Article III, paragraph 1 hereof.

	Vady zařízení, které se projeví během záruční doby, budou prodávajícím odstraněny bezplatně.

The defects of the Software that occur during the warranty period will be remedied by the Seller free of charge, once notice is provided to the  Seller by the Purchaser in writing, regarding such defects.
	Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má kupující.

The Purchaser has the right to have the defect repaired. If defective performance is a substantial breach of the contract, he also has the right to withdraw from the contract. The Purchaser has the right of choice.

	V případě výměny nebo opravy zboží u prodávajícího, zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího k prodávajícímu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu.

In case of replacement or repair of the Software at the Seller, the Seller shall ensure free of charge the transport of defective Software from the Purchaser to the Seller and the transport of the repaired or replaced Software back to the Purchaser.


VII.
Sankce VII
Sanctions
V případě prodlení prodávajícího s dodáním zařízení oproti lhůtě sjednané v čl.
III. odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
Should the Seller be in default in providing the Software compared to the deadline agreed in Article III, paragraph 1 hereof, the Seller shall be obliged to pay a contractual penalty to the Purchaser in the amount of 0,05% of the purchase price referred to Article IV. (1) of this contract per commenced day of default.
	Sjednáním smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně, a to v plné výši.

The agreement on the contractual penalty pursuant to this article shall be without prejudice to the Purchaser’s right to compensation for damage that may be incurred separately in full amount.


VIII.
Závěrečná ujednání VIII
Final Provisions
Tato smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
In relation to issues that are not expressly stipulated in this Agreement, this Agreement shall be governed Act No. 89/2012, Coll., the Civil Code, as amended.
	Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.

The parties may only change or supplement this Agreement in the form of written amendments numbered upwards from zero, which shall be expressly declared as amendments to this Agreement and signed by the authorized persons of both parties.
	Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

The Seller shall not be entitled to assign its rights and obligations arising from this Agreement to any third parties without the Purchaser’s consent.
	Tato kupní smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

This Purchase Agreement shall take effect on the date of publication hereof in the Register of Agreements pursuant to Act No. 340/2015, Coll., on the Register of Agreements (hereinafter the “Agreement Register Act”).
	Tato kupní smlouva je vyhotovena v českém a anglickém jazyce ve dvou vyhotoveních s povahou originálu podepsaných oprávněnými osobami obou smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě rozporu mezi jazykovými verzemi platí česká jazyková verze.

This Purchase Agreement is made in Czech and English in two counterparts with the character of an original signed by the authorized persons of both parties, one for each party. In the event of any conflict between the language versions, the Czech language version shall prevail.
	Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí kupující; pokud některá ze smluvních stran považuje některé informace uvedené ve smlouvě za osobní údaj či za obchodní tajemství, či údaje, které je možné neuveřejnit podle zákona, musí takové informace výslovně takto označit v průběhu kontraktačního procesu.

The parties agree that this Agreement is published in the Register of Agreements pursuant to the Agreement Register Act; such publication shall be procured by the Purchaser. Should either of the parties consider certain information stated in this Agreement as personal data or trade secret or data that may not be published by law, such party must expressly designate such information during the negotiating procedure.
	Nedílnou součást této kupní smlouvy tvoří přílohy:

The following annex shall constitute an integral part of this Purchase Agreement: Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Annex 1 – Specification of the Subject of Performance


V Praze, dne	V Calgary, dne


Za kupujícího :	Za prodávajícího:


)
(doplní účastník
………………..……………………….…..


In Prague, on [	]	In Calgary, on [ July 9, 2021	]


On behalf of the Purchaser:	On behalf of the Seller:


………………..………………………

………………..……………………….…..	Paul Grunau, President, GEOSLOPE

