
KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ZBOŽÍ

Číslo smlouvy Kupujícího: 01KV-002487 
Číslo smlouvy Prodávajícího: BAS/2022/RSD/001 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 610 000 0000 
Název související veřejné zakázky: Nákup ručního spektrometru

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba:
e-mail:
tel:
(dále jen „Kupující”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
........... . . ........................................
...................................
.................................
.....................................
....................

a

[BAS Rudice spol. s r.o.]
se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

[č.p. 194, 679 06 Rudice]
[16343875]
[CZ16343875]
[vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 2154]
[Společnost s ručením omezeným]
..................................... . . ....... .......................... 
........ ......... ............ .............
........ ......... ............ ..............  
. ..................................
. .....................
........ ......... ............ .............
. ...................
. .....................



(dále jen „Prodávající)
(Kupující a Prodávající dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) na základě výsledků veřejné 
zakázky malého rozsahu na dodávky vedené pod výše uvedeným názvem zadávané mimo 
zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „Zakázka“).

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace nebo 
výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený 
zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy 
k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.
Předmět plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu věci, jejichž podrobný soupis včetně specifikace 
obsahuje příloha č. 1 Smlouvy (dále jen „Zboží“).

2. Prodávající se zavazuje dodat Zboží Kupujícímu na následující místo: .......................... 
. . .......... .............................................. . . .......... ................... .......................................... 
.............

3. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané Zboží převzít a uhradit Prodávajícímu za dodání 
Zboží dle této Smlouvy kupní cenu uvedenou v čl. IV. této Smlouvy.

4. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží 
Kupujícím, tj. okamžikem podpisu příslušného předávacího protokolu Kupujícím.

5. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží 
Kupujícím, tj. okamžikem podpisu příslušného předávacího protokolu Kupujícím.

6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Prodávajícím vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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)), je 
Prodávající povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude Prodávající v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Kupujícím nebo získaných pro Kupujícího, je 
povinen na tuto skutečnost Kupujícího upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu
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dle předcházející věty je dále Prodávající s Kupujícím povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 
Kupující písemně vyzve. Přílohu č. 3 této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o 
zpracování osobních údajů, který je  možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

III.
Doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží do 3 měsíců ode dne účinnosti této 
Smlouvy, a to v pracovní dny od 8 do 15 hodin. Konkrétní datum a čas dodání je Prodávající 
povinen předem dohodnout s kontaktní osobou ve věcech technických Kupujícího.

IV.
Kupní cena

1. Kupující je povinen za řádně a včas dodané Zboží zaplatit Prodávajícímu následující kupní 
cenu (dále jako „Kupní cena“):

KUPNÍ c e n a  b e z  
DPH: 484 205 KČ

DPH: 101 683,05 KČ

KUPNÍ CENA 
VČETNĚ DPH: 585 888,05 KČ

Položkový rozpis Kupní ceny obsahující nabídkové ceny jednotlivých druhů Zboží, které 
jsou součástí dodávky dle Smlouvy, obsahuje příloha č. 2 - Oceněný rozpis Zboží.

2. Kupní cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné 
sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

V.
Platební podmínky

1. Kupující se zavazuje uhradit Cenu Zboží jednorázovým bankovním převodem na účet 
Prodávajícího uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu -  faktury vystavené 
Prodávajícím se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Kupujícímu. Fakturu lze 
předložit Kupujícímu nejdříve po protokolárním převzetí Zboží Kupujícím bez vad, resp. 
po odstranění všech vad Zboží a nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního 
předání Zboží Kupujícímu.

2. Fakturovaná Kupní cena musí odpovídat Kupní ceně uvedené v čl. IV odst. 1 Smlouvy a 
oceněnému rozpisu Zboží uvedenému ve specifikaci Kupní ceny, která je nedílnou součástí 
této Smlouvy jako příloha č. 2.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, zejména 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb. a § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat 
číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude 
obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny
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Prodávajícím chybně, je Kupující oprávněn takovou fakturu Prodávajícímu ve lhůtě 
splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Kupní 
ceny. Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 
(patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Kupujícímu. Pro 
vyloučení pochybností se stanoví, že Kupující není v takovém případě povinen hradit 
fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Prodávajícímu nevzniká 
v souvislosti s prvotní fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

4. Kupující neposkytuje žádné zálohy na Kupní cenu, ani dílčí platby Kupní ceny.

5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Prodávajícím je splněna 
okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu 
Prodávajícího uvedeného na faktuře. Prodávající je povinen na faktuře uvádět účet 
Prodávajícího uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.

6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.

VI.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží ve smyslu § 2113 Občanského 
zákoníku na dobu 12 měsíců ode dne protokolárního předání Zboží.

2. Prodávající odpovídá za vady dodaného Zboží dle Občanského zákoníku, Kupujícímu 
vznikají v případě dodání vadného Zboží nároky dle § 2106 a násl. Občanského zákoníku.

3. Reklamace, prostřednictvím kterých Kupující uplatňuje záruku za jakost Zboží či práva 
vyplývající z vadného plnění, musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé 
reklamaci bude Prodávajícím sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis 
reklamované vady, dobu nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady, záznam 
o provedené opravě a akceptaci zjednání nápravy Kupujícím.

4. Oprávněně reklamované vady Zboží Prodávající odstraní bez zbytečného odkladu 
a bezplatně. Neučiní-li tak ani v Kupujícím dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, 
je Kupující oprávněn vady Zboží odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po 
Prodávajícím uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů.

5. Je-li dodáním Zboží s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má Kupující 
nároky z vad Zboží podle § 2106 Občanského zákoníku.

VII.
Smluvní sankce

1. Za prodlení s řádným dodáním Zboží se Prodávající zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z Kupní ceny nedodaného Zboží, a to za každý i započatý den 
prodlení.

2. V případě prodlení Kupujícího s uhrazením Ceny je Prodávající oprávněn po Kupujícím 
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
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3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody 
způsobené druhé Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena 
povinnost Prodávajícího dodat Zboží Kupujícímu.

VIII.
Důstojné pracovní podmínky, sociální a environmentální odpovědnost

1. Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku 
práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Prodávajícím či jeho poddodavateli). Prodávající se také 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, 
zda budou činnosti prováděny Prodávajícím či jeho poddodavateli), jsou vedeny v 
příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR. Prodávající je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění 
Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Prodávajícím či jeho 
poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 
ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, 
že Prodávající (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku 
Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Prodávající povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
Kupujícího, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Kupujícím. Kupující je oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy, pokud Prodávající nebo jeho poddodavatel bude orgánem 
veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. 
jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

2. Prodávající musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních 
pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, 
jako jsou sjednané v této Smlouvě.

3. Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů.

4. V případě, že Prodávající (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem 
veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je  Prodávající povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Kupujícího,
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b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Kupujícího o opatřeních dle čl. VIII. odst. 4 písm. b) této Smlouvy, 
včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Kupujícím stanovené lhůtě (bude-li 
Kupujícím stanovena).

5. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Prodávající byl v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného 
závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud Prodávající nepřijme nápravná opatření v souladu s čl. VIII. odst. 4 písm. b) této 
Smlouvy a ke zjednání nápravy Prodávajícím nedojde ani na základě písemné výzvy 
Kupujícího v Kupujícím určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost 
odstoupení od Smlouvy Kupujícím Prodávajícího výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti Prodávajícího písemně informovat 
Kupujícího o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti) a dále

d) v případě, že Prodávající uvede v písemné informaci dle čl. VIII. odst. 4 písm. a) a c) 
této Smlouvy doručené Kupujícímu zjevně nepravdivé informace.

6. Prodávající se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené
na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv.
Best Practices. IX.

IX.
Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.

2. Kupující je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
Prodávající ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy.

3. Kupující je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že Prodávající 
v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr 
nejvhodnější nabídky.

4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní 
strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato 
porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany 
výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně 
odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně 
společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní 
strany.

5. Kupující je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi 
Prodávajícímu, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen Prodávajícímu 
uhradit cenu již protokolárně převzatého Zboží, ale i Prodávajícím prokazatelně doložené 
marně vynaložené účelné náklady přímo související s neuskutečněnou částí předmětu
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plnění, které Prodávajícímu vznikly za dobu účinnosti Smlouvy. Náklady ve smyslu 
předchozí věty se nerozumí ušlý zisk nebo cena, kterou Prodávající uhradil za Zboží, které 
měl následně dodat Kupujícímu, pokud se dá rozumně očekávat, že toto Zboží bude 
Prodávající schopen prodat třetí straně (Zboží nebylo vyrobeno dle specifických požadavků 
Kupujícího (tzv. Zboží na míru) nebo nepodléhá rychlé zkáze apod.).

X.
Registr smluv

1. Prodávající poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). 
Prodávající bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Kupující. Do 
registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv označené Prodávajícím před podpisem Smlouvy.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu1). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv.

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této 
Smlouvy Smluvními stranami.

3. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně 
číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran.

4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený 
touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Kupující používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER 
kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
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Příloha č. 1 -  Specifikace Zboží

Příloha č. 2 -  Oceněný rozpis Zboží

Příloha č. 3 -  Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Za Objednatele: ................................................................................................

Za poskytovatele: ........ ......... ............ ............. ..........................
.................................... .................... 
................................................................................................  
..................................................................... 
........................................................................................... 
.........................................................

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Stránka 8 z 12



Příloha č. 1 -  Specifikace Zboží
Ruční spektrometr

Přístroj ke kontrole na staveništích předepsaných slitin pokovení ocelových konstrukcí s 
ohledem na požadavky TKP 19B a příslušných TKP pro jednotlivé konstrukce. Hlavním 
úkolem bude kontrola množství Al ve slitině ZnAl u pokovení drátů gabionových konstrukcí, 
kdy min. množství je 10%.

Spektrometr analyzující prvkové chemické složení kovových materiálů tj. pro analýzu kovů, 
slitin a dalších materiálů. Bateriově napájený spektrometr pro přesné zjištění chemického 
složení materiálů, okamžité přiřazení normy, pozitivní materiálovou identifikací a kontrolu 
kvality. Analýza musí být nedestruktivní. Spektrometr musí umět měřit materiály vysoko 
legované, středně legované a nízkolegované. Rovněž musí měřit zcela neznámé slitiny kovů a 
superslitiny. Při používání spektrometru musí mít uživatel prakticky okamžitě k dispozici 
prvkové chemické složení měřeného materiálu a odpovídající materiálovou normu + 
ekvivalenty. Musí být vhodný pro analýzu hotových výrobků, polotovarů i kovového šrotu. 
Analyzovaný vzorek může mít prakticky libovolné rozměry a tvar. Spektrometr musí být dodán 
plně kalibrovaný pro všechny měřené prvky. Musí mít plně automatickou vnitřní kalibraci před 
každým měřením bez potřeby přikládat vzorek či standard. Před měřením nesmí být zapotřebí 
volit druh měřeného materiálu.

Zapnutí spektrometru musí trvat méně než 30s. Multikanálový analyzátor musí využívat aktivní 
ochrany detektoru a provádět snímání, filtrování a kompletní zpracování energiového spektra v 
reálném čase. Zdroj záření musí být rentgenka s maximálním napětí 50kV, budícím proudem 
až 200uA a výkonem až 4 W. Systém musí obsahovat předřadné filtrace s 4 filtry. Spektrometr 
musí obsahovat detektor záření s technologií, díky které provádí velmi rychlé analýzy a 
dosahuje nízkých detekčních limitů.

Přístroj musí být prachotěsný a odolný proti vodě a pádu. Spektrometr musí obsahovat rozhraní 
USB a automatickou barometrickou korekci tady a teď. Napájení baterie musí být s kapacitou 
49Wh, baterie 14,4V musí být vyjímatelná. Přístroj musí pracovat při provozních teplotách - 
10°C až 45°C. Přístroj musí umožnit měření horkých povrchů.

Příslušenství součástí přístroje:
USB komunikační kabel pro přenos dat do PC 
Kufr
Adaptér pro nabíjení baterie 

Obslužný program přístroje

Program musí umožňovat provádění měření, prohlížení výsledků přímo na displeji přístroje, 
porovnávání výsledků s materiálovými specifikacemi, pracovat s naměřenými spektry, 
exportovat výsledky a spektra ve formátech kompatibilních s MS Office včetně tisku atestů, 
protokolů přímo přes USB, i v PDF do PC, kompletně v češtině. Naměřené hodnoty musí být 
automaticky ukládány v interní paměti spektrometru a musí jít kdykoliv zobrazit nebo 
vytisknout. Veškeré naměřené hodnoty mohou být kdykoliv snadno přeneseny do PC. Kapacita 
paměti musí umožňovat uložení 105 měření jejich spekter. Výstupem měření musí být název 
odpovídající materiálové normy a procentuální koncentrace následujících prvků: Mg, Al, Si, P, 
S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Pd, Cd, Sn a Sb. Ke každému měření 
musí mít uživatel možnost zadat doplňující volitelné identifikační údaje a informace, zobrazení 
energetického spektra, popis vzorku a další. Spektrometr musí být dodáván s předinstalovanými 
normami EN ČSN, uživatel musí snadno doplnit vlastní normy, editovat stávající. Software 
přístroj musí umět podporovat prvky, tj. povolené stopové koncentrace. Návod na obsluhu a 
ovládací software musí být kompletně v češtině.
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Kalibrace analyzátorů
Plně kalibrovaný přístroj s dokladovanou metrologickou návazností pro všechny typy běžných, 
ale i speciálních slitin. Přístroj musí pracovat na základě proměření sad certifikovaných 
referenčních materiálů. Nesmí být potřebné žádné další uživatelské zpřesňování, rekalibrace 
nebo používání etalonů uživatelem. Správnost kalibrace musí být doložena kalibračním listem 
s dokladovanou metrologickou návazností.

WiFi modul
Uživatelsky přizpůsobitelné bezdrátová komunikace musí umožnit plně automatický 
bezdrátový přenos dat do sítě.

Zaškolení obsluhy

Zaškolení v rozsahu 1 pracovního dne Součástí zaškolení obsluhy musí být i proškolení týkající 
se bezpečnosti práce při měření a manipulování se zdrojem ionizujícího záření.
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Příloha č. 2 -  Oceněný rozpis Zboží

... ................
... ................... .................... 

........
......... ............ 
..... ...... ........

.. ..
.......... .................... . . . . . . . . . . ........................ 
............................... .. ... ........... ....................... 
. . .................................... ..........

............... ...............

.. .. .................. ........... ...........

.. .. ................ ........... ................. ... ..................... 
................................ .... ....

.. .. ........................................................... .... ....

.. ........... . ............ .... ....

6 Cena celkem v Kč bez DPH 484 205,-

7 DPH 21% 101683.05

8 Cena celkem v Kč včetně DPH 585888.05

Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) je datum uskutečnění dodávky.

Všechny položky uvedené v tabulce rozpisu zboží musí být uvedeny na faktuře.
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Příloha č. 3 -  Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
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Digitálně podepsal:
Datum: 20.09.2022 18:40:59 +02:00
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