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Centrum regionu Haná pro biotechnologický 

a zemědělský výzkum 

Vážený pan 

Šlechtitelů 31 

783 71 Olomouc - Holice 

Česká republika 

Datum / Date: 

14.09.2021 

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum - Olomouc - Holice 

21-OW340

Rezervní topné spirály 

Zákazník / Customer: 

Nabídka č. / Reference No.: 

Předmět / Subject: 

Vyřizuje za JD / Contact 

person: 

Vážený pane  

na základě Vaší poptávky Vám zasíláme naši cenovou nabídku 21-OW340 na dodávku náhradních dílů a 

našich služeb dle tabulky na straně č.2. 

Firma JD Dvořák nabízí svým zákazníkům následující služby: 

1. Vzhledem ke spojení našich zkušeností z oblastí akreditované kalibrační laboratoře a servisu komor

jsme Vám schopni, v případě potřeby, nabídnout i justování teploty či relativní vlhkosti (zmenšení

odchylky mezi zobrazovanou a skutečnou hodnotou).

2. V případě Vašeho zájmu o jiná zkušební zařízení či služby (realizace zkoušek v naší akreditované

zkušební laboratoři, repase komor, pronájem zkušebních zařízení, kalibrace teploty a vlhkosti)

navštivte prosím naše internetové stránky www.testsysteme.cz , kde naleznete ucelenou nabídku

naší firmy.

S pozdravem / Best Regards 

JD Dvořák, s.r.o. 

Zkušební technika 

http://www.testsysteme.cz/
http://www.testsysteme.cz/
http://www.testsysteme.cz/
mailto:info@testsysteme.cz
http://www.testsysteme.cz/


  Nikon Metrology NV
 SENSOFAR-TECH, SL
 HuDe GmbH

Výhradní zastoupení a servis firem: 
 Weiss Umwelttechnik GmbH
 IMV Europe Limited
 INNOVATEST Europe BV

 MTS Systems Corporation
 GÖTTFERT Werkstoff-Prüfmaschinen GmbH
 Heinrich Bareiss Prüfgerätebau GmbH
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1. Cenová nabídka náhradních dílů a služeb

Pol. č. Popis přístroje - dílu Jed. cena v Kč Poč. ks. Cena v Kč bez DPH 

1. Topná spirála 3kW 18 658,64 Kč 4 74 634,56 Kč 

2. Přeprava, balné a celní řízení 5 220,00 Kč 1 5 220,00 Kč 

3. Manipulační poplatek 4 004,00 Kč 1 4 004,00 Kč 

4. Cestovní náklady 173,30 Kč 1 173,30 Kč 

Celková cena dodávky v Kč 84 031,86 Kč 

https://www.nikonmetrology.com/en-gb/
https://www.sensofar.com/metrology/
http://www.hude.com/index.php/de/menu-messtechnik-de
https://www.weiss-technik.com/en/
http://imv-tec.eu/
http://www.innovatest-europe.com/home
http://www.mts.com/
http://www.mts.com/
http://www.mts.com/
http://www.bareiss.de/en/index.php
http://www.testsysteme.cz/
http://www.testsysteme.cz/
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2.  Všeobecné obchodní podmínky 

 

2.1. Platnost ceny:  

do 05.10.2021. 

2.2. Dodací lhůta náhradních dílů a služeb 

3-4 týdny od data objednávky.1 

2.3. Stanovení ceny: 

Uvedené ceny se rozumějí za provedení dodávky náhradních dílů do firmy Centrum regionu Haná pro 

biotechnologický a zemědělský výzkum 783 71 Olomouc - Holice. V případě dodávky služeb pak cena 

obsahuje i cestovní náklady a případně ubytování. 

Cenová nabídka je uvedena bez DPH. 

2.4. Termín servisního zásahu  

Termín servisního zásahu je nutno dojednat s pracovníkem servisního oddělení, který nabídku sestavil (viz 

první strana této nabídky). 

2.5. Platební podmínky: 

Naše standardní platební podmínky jsou následující: 

0% - zálohová platba po vystavení objednávky 

100% - po dodávce předmětu objednávky 

Standardní splatnost faktur je 14 dní. 

V případě jiného požadavku je nutno dojednat platební podmínky s odpovědnou osobou pro každý 

takový případ individuálně před vystavením objednávky / podpisem kupní smlouvy. 

2.6. Všeobecné servisní podmínky: 

 Po dobu trvání servisního zásahu musí být servisované zařízení plně k dispozici servisnímu pracovníkovi. 

 Před servisním zásahem je potřeba zařízení nechat nejméně 12hod mimo provoz. Není-li to možné splnit, 

je třeba na tuto skutečnost předem upozornit servisního pracovníka. 

 V případě požadavku na časově náročnější servisní zásah zajistí zákazník přístup k servisovanému 

zařízení i mimo obvyklou pracovní dobu zákazníka. Pokud to provozní řád zákazníka neumožňuje, je 

nutné na tuto skutečnost předem upozornit servisního pracovníka. 

 Všechny uvedené ceny platí právě a jen pro zde nabídnuté servisní úkony a náhradní díly po dobu 

platnosti nabídky. V případě jakékoliv změny si vyhrazujeme právo nabídnutou slevu upravit. 

2.7. Záruka 

 Prodávající ručí za jím zaviněné vady (s výjimkou opotřebitelných dílů), které vznikly prokazatelně před 

přenesením rizika zejména v důsledku vadné konstrukce, vady materiálu nebo vadného provedení, a 

to po dobu 6-ti měsíců na náhradní díl. 

Nutnou podmínkou pro uplatnění záruky je úplné zaplacení předmětu záruky. 

                                            

 
1 S ohledem na probíhající pandemii COVID-19 kupující a prodávající sjednávají, že výše uvedená dodací lhůta je 

pouze orientační. Proto případné nedodržení dodací lhůty z důvodů spočívajících v pandemii COVID-19 a na ní 

navazujících opatření včetně případné karantény či onemocnění zaměstnanců a neschopnosti dodat předmět 

dodávky ze strany dodavatelů prodávajícího ze stejných důvodů, není porušením povinnosti prodávajícího (prodlením s 

dodáním předmětu dodávky). Vzhledem k tomu při nedodržení dodací lhůty z důvodů uvedených v předchozí větě 

kupujícímu nevzniknou (nemohou vzniknout) vůči prodávajícímu žádné nároky či práva včetně práva na úhradu 

smluvní pokuty. 

https://www.nikonmetrology.com/en-gb/
https://www.sensofar.com/metrology/
http://www.hude.com/index.php/de/menu-messtechnik-de
https://www.weiss-technik.com/en/
http://imv-tec.eu/
http://www.innovatest-europe.com/home
http://www.mts.com/
http://www.mts.com/
http://www.mts.com/
http://www.bareiss.de/en/index.php
http://www.testsysteme.cz/
http://www.testsysteme.cz/
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2.8. Poznámka 

Všichni naši servisní pracovníci, kteří budou provádět servisní práce, jsou certifikováni dle Nařízení 

Komise (ES) č. 303/2008 pro kategorii I. To je opravňuje provádět veškeré servisní činnosti na zařízeních, 

které obsahují fluorované skleníkové plyny (chladiva teplotních a klimatizačních komor) bez omezení z 

hlediska množství plynu v zařízení. 

https://www.nikonmetrology.com/en-gb/
https://www.sensofar.com/metrology/
http://www.hude.com/index.php/de/menu-messtechnik-de
https://www.weiss-technik.com/en/
http://imv-tec.eu/
http://www.innovatest-europe.com/home
http://www.mts.com/
http://www.mts.com/
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http://www.bareiss.de/en/index.php
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