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Kupní smlouva 7,11

UTB — DNS výpočetní technika 47/2021 — FAI 10

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších

předpisů (dálejen „občanský'zákoník“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlínse sídlem:

IČO: 70883521

DIČ: CZ70883521

bankovní spoj ení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín

číslo účtur _

ID datové schránky: ahqj9id

RNDr. Alexander Černý, kvestorzastoupená:

(dále jen ,,kupujt’ci“)

a

NWT a. s.

se sídlem: nám. Míru 1217, 768 24 Hulín

IČO: 63469511

DIČ: CZ6346951 1

bankovní spojení:

číslo účtu:

Československá obchodní banka, a.s.
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David Vítek, Předseda Představenstvajednající:

registrace: B 6207 vedená u Krajského soudu v Bm

e-mail: inf0@nwt.cz

ID datové schránky:

kontaktní osoba:

ed4itza

(dále jen „prodávající“)

,1)

2)

1)

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem

koupě, dopravit ji do místa určení (viz. čl. III odst. 2 smlouvy) a umožnit kupujícímu nabytí

vlastnického práva k této věci.

Předmětem této smlouvy je závazek kupujícího věc převzít a zaplatit za ni sjednanou kupní cenu,

to vše za podmínek níže v této smlouvě sjednaných.

II. Specifikace věci a cena

Pro účely této smlouvy se věci rozumí dodávka výpočetní techniky, pořizovaná pro potřeby

Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s parametry specifikovanými

v příloze č. 1 této smlouvy.
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Cena věci je sjednána jako nejvýše přípustná a konečná (vyjma případů, kdy po podpisu této

smlouvy dojde ke změně sazeb DPH), přičemž zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné

pro splnění jeho povinností z této smlouvy, zejména náklady na dopravu věci a úhradu jakýchkoliv

správníchci celních poplatků.

Název položky počet kusů cena za kus bez DPH

Azure Kinect DK 3 22 380,- Kč

HTC VIVE PRO 2 1 17 846,- Kč

Cena věci celkem:

Celkem bez DPH: 84 986,- Kč

21% DPH: 17 847,- Kč

Celkem s DPH: 102 833,- Kč (slovy: StoDvaTisíceOsmsetTřicetTři korun českých)

III. Další podmínky plnění, místo a termín plnění

Prodávající splní svou povinnost dodat věc jejím dodáním včetně veškeré související dokumentace.

Věc bude dodána nová, řádně zabalená a v zalepených krabicích (případně jiné formě přepravního

kontejneru dle povahy věci). 0 dodání věci bude stranami pořízen protokol, který podepíší

oprávnění zástupci obou smluvních stran (dálejen „protokol“). Oprávněný zástupce kupujícího je

oprávněný zástupce prodávajícího je

Místem plnění (dodání věci) je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín.

Prodávající je povinen nejpozději 2 pracovní dny před zamýšleným dodáním věci kontaktovat

oprávněnou osobu kupujícího pro přesné určení, kam má být (do které místnosti) věc dodána.

Prodávajícíje povinen dodat věc nejpozději do 31. 12. 2021.

IV. Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu věci dle čl. II. této smlouvy na základěidaňového

dokladu — faktury, vystavené prodávajícím po dodání věci (viz čl. III. odst. 1) této smlouvy),

přičemž právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem oboustranného podpisu předávacího

protokolu Daňový doklad bude vystaven prodávajícím do 14 kalendářních _dnů od podpisu tohoto

protokolu E-mailová adresa pro příjem elektronických faktur — fakturace@utb.cz.

Splatnost fakturyJe 30 dnů od jejího doručení kupujícímu. Faktura bude uhrazena bezhotovostním

převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře. Kupující neposkytuje zálohy.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu §29 zékonavé. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, jinak je kupující „oprávněn fakturu vrátit

prodávajícímu k opravě, a to až do data její splatnosti. V takovém případě běží lhůta splatnosti

faktury nově od počátku dnem doručení opravené faktury kupujícímu. Den uskutečnění

zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv

dle zákona č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účin'nOSti'někte'rých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Faktura musí rovněž obsahovat název

veřejné zakázky:
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Na položky Smlouvy splňující podmínky §92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

v platném znění, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004

Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle

§ 92a odst. 2 a výši daně je povinen doplnit v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty a přiznat

příjemce plnění (kupující)

 



 

5) V případě pochybností se má za to, že faktura byla uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu

kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře.

6) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
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V. Odpovědnost a záruka

Prodávající odpovídá za vady, kterémá věcv dobějejího předání a dále v rámci poskytnuté záruky

za vady zjištěné po celou dobu zárúční-lhůty. Prodávající prohlašujea zavazuje se, že věc bude

dodána jako nová, nepoužitá, nerepasovaná, že na ní neváznou žádné faktické ani právní vady

(tj, zejména práva třetích osob).

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za to, že věc bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti

stanovené touto smlouvou, příslůšnými právními předpisy a normami, případně vlastnosti obvyklé

a že bude plně použitelná ke sjednanému účelu, popř k účelu obvyklému (dále též jen „záruka “)

Záruční doba běžíepočínajé oboustranným podpisem protokolu a činí 24 měsíců od předání věci na

základěpodepsanehopředávacího protokolu

Vdobě záruční lhůty nebude za opravy účtován materiál, komponenty, práce za odstranění závad,

ceštovní čijiné náhrady .

Délka zárúční doby se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závady až do

jejího úplného odstranění

Záruka še nevztahuje“ na poškožení věci způsobené kupujícím neodborným zásahem nebo

nesprávnou Obsluhou a dále na škody způsobené zásahem třetí osoby a vyšší mocí.

Záruční opravy budou poskytovány výrobcem věci nebo smluvním servisním partnerem výrobce,

kterým je pro účely plnění této smlouvy NWT a.s., Tř. t. Bati 269, 760 01 Zlín, reklamační oddělení

720 948 240. '

K reklamované vadě kryté zárukou je prodávající povinen provést servisní zásah do 10 dnů od

doručení reklamace, přičemž reklamovanou vaduje povinen odstranit (nedohodnou-li se strany

písemně jinak) na místě. Pokud povaha vady toto neumožňuje, je povinen vadu odstranit v nejkratší

možné lhůtě vzhledem k povaze dané vady a to buď provedením opravy nebo výměnou celé věci

za novou ve stejné nebo vyšší kvalitě, přičemž pro vyloučení pochybností spolu strany přesnou

délku takové lhůty dohodnou. Pokud délka této lhůty přesáhne 10 dnů, je prodávající povinen

zapůjčit náhradní zařízení o stejné, nebo vyšší kvalitě. O odstranění vady sepíší smluvní strany

zápis.

Za provedení záruční opravy nepřísluší prodávajícímu jakákoliv kompenzace souvisejících

nákladů.

10) Smluvní strany se dále dohodly, že vady věci, na které se nevztahuje záruka, je prodávající povinen
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na žádost kupujícího odstranit, a to v přiměřeném termínu a za svých' standardních cenových

podmínek.

VI. Sankce

Při prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny věci je kupující povmenuhraditprodavaj1c1muúroký',

z prodlení ve výši dle příslušného právního předpisu.“ 3

Při prodlení prodávajícího s dodáním věci ve sjednaném terrríínu jeprodávajícípovinen uhradit-',

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny věci za každýzap0čatýdenprodlení, maxrmalnef

však do 100 % ceny věci dle čl II odst. 2 této smlouvy. '- — --—»- - . „ » \

Smluvní pokuty dle této smlouvyjsou splatné do 15 dnů od doručení jejichpísemného vyuctovam

povinné straně »

Při prodlení prodávajícího s provedením záruční opravy ve lhůtách stanovených touto smlouvu,

případně pokud nezapůjčí náhradní zařízení o stejné nebovyšší kvalitě, uhradí prodávající

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den, o který provedení záruční

opravy přesáhne lhůtu vymezenou dle čl. V, odst. 8 této smlouvy.

Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na náhradu škody, její uplatnění ani vymáhání.
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VII. Závěrečná ustanovení

Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle

§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, V platném znění.

Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, z jehož

prostředků je plnění dle této smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto

plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

Práva a povinnosti smluvních stran vznikajici z této smlouvy a výslovně neupravené jejím zněním

se řídí právními předpisy Ceské republiky s vyloučením případných kolizních norem, a to zejména

občanským zákoníkem.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou za

dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným

či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude

dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazuj í, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo

nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému či

nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže.

Tato smlouva je vyhotovena v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu

spříslušnými ustanoveními zákona 0. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro

elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis,

Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany

a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv).

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 — podrobná technická specifikace věci.

Ve Zlíně dne: již // Jive; VHulíně dne: Zj // flog»

Za kupujícího: Za prodávajícího:

RNDr. Alexander Černý David Vítek

kvestor UTB ve Zlíně předseda představenstva
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příloha č. 1 — podrobná technická specifikace věci.

Azure Kinect DK

 

    
lmegapixelový senzor hloubky s možnostmi širokého nebo úzkého zorného pole, který pomáhá

optimalizovat aplikace

Pole se 7 mikrofony umožňující zachycení řeči a zvuku ve vzdáleném poli

12megapixelová videokamera RGB pro dodatečný barevný stream, kterýje synchronizovaný s

hloubkovým streamem

Akcelerometr a gyroskop (IMU) umožňující určit orientaci senzoru a prostorové sledování

Externí synchronizační kolíky pro snadnou synchronizací streamů senzorů z několika zařízení Kinect

HTC VIVE PRO 2 HMD Brýle pro virtuální realitu / link box

 

Rozlišení displeje: 2x 2448 x 2448 px (4896 x 2448 kombinované)

Displej: 2x Dual AMOLED

Zorné pole (FOV): 120°



 

Senzory: SteamVR Tracking 2.0, G-senzor, gyroskop, senzor přiblížení, IPD senzor

Konektory; USB typ „Ca DišplayPort-g Bluetoóth

Obsah balení: brýlé; Link box '


