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Kupní smlouva

UTB — DNS výpočetní technika 41/2022 — Náhlavní headset pro virtuální realitu

lo33*

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

předpisů (dále jen „občanský za’kom’k“), 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

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

IČO: 70883521 “

DIČ: CZ70883521

bankovní spojení: Komerční banka a.s. obočka Zlín

mom - —”
ID datové schránky: ' ' ahqj9id

zastoupená: RNDr. Alexander Černý, kvestor

zavecne'pméniodpovidaz _.,

(dále jen „kupující“)

a

C SYSTEM CZ a. s.

se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno

IČO: 27675645

DIČ: CZ27675645

bankovní spoj ení: ' '

číslo účtu: W

jednající: Ing. Pavel Hajn, člen představenstva

registrace: ' ' V íl B, vložka 4576

   
e-mail:

ID datové schránky: w'hdai7

kontaktnib _

' (dále jen „prodávající“)

1. Předmět smlouvy

1) 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.

2) Předmětem této smlouvy je závazek kupujícího věc převzít a zaplatit Za ní sjednanou kupní cenu,

to vše za podmínek níže V této smlouvě sjednaných.

Il. Specifikace věci a cena
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1) 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.



 

2)

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

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 úhradujakýchkoliv

správních či celních poplatků.

Název položky počet kusů cena za kus bez DPH

Varjo XR-3 1 263 470 Kč

Cena věci celkem:

Celkem bez DPH: 263 470 Kč

21% DPH: 55 328,70 Kč

Celkem s DPH: 318 798,70 Kč (slovy: tři sta osmnáct tisíc sedm set devadesát osm korun

českých sedmdesát haléřů korun českých)

III. Další podmínky plnění, místo a termín plnění

Prodávající splní svou povinnost dodat věcjejím dodáním včetně veškeré související dokumentace.

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

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

o ravnem zástupci obou smluvních stran (dálejen „protokol“). Opráv ' e

_,oprávněný zástupce prodávajícíhoje ,

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.

Prodávající je povinen dodat věc do 6 týdnů od účinnosti smlouvy, nejpozději však do 9. 12.

2022.

IV. Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu věci dle čl. 11. této smlouvy na základě daňového

dokladu — faktury, vystavené prodávajícím po dodání věci (viz čl. Ill. 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 faktury je 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 zákona č. 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 zákonač.340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

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

veřejné zakázky:

0 ID 2012: UTB — DNS výpočetní technika 41/2022 — Náhlavní headset pro virtuální

realitu
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5)

6)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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9)

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

v platném znění, bude aplikován režim přenesení daňovépovinnosti 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) ,

V případě pochybností se má za to, že faktura byla uhrazenadnem odepsání příslušné částky z účtu

kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře.

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou V této měně.

V. Odpovědnost a záruka

Prodávající odpovídá za vady, které má věc v době jejího předání a dále v rámci poskytnuté záruky

za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Prodávající prohlašuje a 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

stanovenéftouto smlouvou, příslušnými 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 běží počínaje oboustranným podpisem protokolu a činí v souladu s přílohou č. 1 —

technickou specifikací 12 měsíců od předánívěci na základě-podepsaného předávacího protokolu.

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

cestovní či jiné náhrady.

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

jejího úplného odstranění. _

Záruka se nevztahuje na poškození věci způsobené kupujícím neodborným zásahem nebo

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

Záručníopravy budou poskytovány výrobcem věci nebo smluvním servisním partnerem výrobce,

který " YSTEM CZ a s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00

Brno,

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

dnů od doručení reklamace, přičemž reklamovanou vadu je povinen odstranit (nedohodnou-li se

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

v nej kratší 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 pracovních 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

1)

2)

3)

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 povinen uhradit prodávajícímu úroky

z prodlení ve výši dle příslušného právního předpisu

Při prodlení prodávajícího s dodáním věci ve sjednaném termínujeprodavaj1c1povmenuhradit

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny věci za každýzapocaty“denprodlení, maxim ' ně'

však do 100 % ceny věci dle čl. II odst. 2 této smlouvy. “* = -- ----' ——»»» , — —-ž ' .‘_‘ .
I

Smluvní pokuty dle této smlouvyjsou splatné do 15 dnů od dorucemjejichpísemneho vyuctovanť

povinné straně.
. „.-" .-_ 1.. .. .
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Odpovídá

PO/OO

Věcně

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

případně pokud nezapůjčí náhradní zařízení 0 stejné nebo vyšší 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.

VII. Závěrečná ustanovení

Prodávající bere na vědomí, žeje 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 timto

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

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

Práva a povinnosti smluvních stran vznikající z této smlouvy a výslovně neupravenéjejím 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 istran.

J e-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 zavazují, 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

s příslušnými ustanoveními zákona č. 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 smlouvyje příloha č. 1 — podrobná technická specifikace věci.

VeZlínědne: 29— ///. Joýz VBrnědne: JL, //4/» 10.02

Za kupujícího: Za prodávajícího:

RNDr. Alexander Černý Ing. Pavel Hajn

kvestor UTB ve Zlíně člen představenstva

(podepsáno elektronicky)

 

      

 

Datum
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Příloha č. 1 — Technická specifikace

UTB — DNS výpočetní technika 41/2022 — Náhlavní headset pro virtuální realitu

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

 

 

  

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

ICO: 70883521

Rektor: prof. Ing. Vladimir Sedlařík, Ph.D.
 

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka náhlavního headsetu pro virtuální realitu pro potřeby

Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Specifikace veřejné zakázky:

 

Varjo XR-3 — specifikace
 

Rozlišení na oko 2880 >< 2720 px
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obnovovací frekvence 90 Hz

Zorné pole 115 °

Typ rozhraní USB-C a DisplayPort

Použití ve AR (Rozšířená Realita) Ano

Použití ve VR (Virtuální Realita) Ano

Eye tracking technologie pro snímání

pohybu očí Ano

Snímání pohybu rukou Ano

Funkce LiDAR Ano

Nutná kompatibilita S 23236212ÉŘIEEŠgme, OpenXR 1'0’

 

Doplňující informace

Současné využití virtuální a rozšířené

reality. Jednotlivé doplňkové technologie

(snímání pohybu rukou, LiDAR) jsou

patřičně licencované pro profesionální

využití a následnou distribuci. Součástí

dodávky je i software nutný pro provoz

headsetu, jež je permanentně licencován,

bez nutnosti pravidelných ročních poplatků.

 

 

  Počet kusů 1 ks

Záruka 12 měsíců

Censza ks bez DPH: 263 470 Kč  
 

 



https://vario.com/products/xr-3/

Technical Specifications of Varjo XR-3V

Display and Resolution

Full Frame Bionic Display with humaneeye'resolution; - -

Focus area (27° x 27°) at 70 PPD uOLED, 1920 x 1920 px per eye

Peripheral area at over 30 PPD LCD, 2880 x 2720 px per eye

Colors: 99% sRGB, 93% DCI-P3

Field of View

Horizontal 115°

Refresh rate

90 Hz

Mixed reality

Ultra-low latency, dual 12-megapixel video pass-through at 90 Hz

XR Depth

LiDAR + RGB fusion, 40 cm—5 m operating range

Hand tracking

Ultraleavaemini (VS)

Comfort and Wearability

3-point precision fit headband

Replaceable, easy-to-clean polyurethane facercushions

Automatic interpupillary distance adjustment 59-71mm

Weight

594 g + headband 386g

Dimensions

Width 200 mm, height 170 mm, length 300 mm

Connectivity

Two headset adapters in-box

Two USB-C cables (5 m) in-box

PC Connections: 2 x DisplayPort and 2 x USB-A 3.0+

 



 

Positional Tracking

SteamVR‘” 2.0 (recommended) or 1.0 tracking system

Varjo inside-out tracking (beta) utilizing RGB video pass-through cameras

Eye tracking

200 Hz with sub-degree accuracy; 1-dot calibration for foveated rendering

Audio

3.5mm audio jack with microphone support


