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Evropské strukturální a mvesticni fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni 

KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená dle§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský z4koník (dále jen „OZ"), v znění 
pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva") 

mezi těmito smluvními stranami: 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

Technická 1905/5, Dejvice, 160 00 Praha 

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx, kvestorkou 

IČ: 60461373 

DIČ: CZ60461373 

Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

(dále jen „kupující") 

a 

TEVAK, s.r.o. 

K Horkám 421/28, Praha 10, 102 00 
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 26689022 

DIČ: CZ26689022 

(dále jen „prodávající) 

oba společně dále jen „smluvní strany") 

I. 

Předmět plnění 

1. Prodávající se zavazuje zajistit kupujícímu dodávku spotřebního zboží uvedeného v příl ze č. 1
této smlouvy (dále jen 11 předmět plnění").

I 2. Kupující se zavazuje zaplatit za řádně a včas zajištěný či dodany předmět plnění kupní c nu dle
článku li. této smlouvy a za podmínek ve smlouvě stanovených.

3. Prodávající se stal vítězem výběrového řízení vyhlášeného Kupujícím na zakázku alého
rozsahu s názvem „Poptávka vakuových komponent pro depoziční zařízení" zadávano mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen „výběrové řízení").

4. Prodávající bere na vědomí, že předmět plnění dle této Smlou
ť
y je součástí projektu „

funkční nanoroboti", reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/00004414 spolufinancovaného z
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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání l'V'llN1$TEř1SlVO ŠKOLSTVI 

t,.,<LADl:Z°llc I'> T'LOV"C"MO'IIV 

EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO 1 Výzva Podpora excelentních 
výzkumných týmů. 

li. 

Kupní cena 

1. Kupní cena za předmět plnění specifikovaný v čl. I smlouvy činí:

Cena bez DPH: 225.101,69 Kč 

DPH: 47.271,35 Kč 

Cena celkem včetně DPH: 272.373,04 Kč 

2. Tato cena je celkovou cenou za předmět plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v Příloze č. 1.

3. Kupující zaplatí kupní cenu takto: na základě faktury, vystavené prodávajícím po předání
předmětu plnění.

4. Prodávající je povinen Kupujícímu zaslat na emailovou adresu xxxxxxxxxxxxxxx elektronickou
verzi faktury ve formátu .pdf a následně zaslat originál faktury poštou na adresu Kupujícího
uvedenou v článku č 1. této smlouvy

5. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dní od jejího prokazatelného doručení kupujícímu.

6. Za den zaplacení kupní ceny je považován den, kdy je částka připsána ve prospěch účtu
prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Faktura musí mít všechny náležitosti 
stanovené obecně závaznými právními předpisy a musí na ni být uvedena touto smlouvou stanovená
lhůta splatnosti, jinak je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu k přepracování, či doplnění. V 
takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.

111. 

Změny kupní ceny 

1. Ke změně kupní ceny může dojít pouze v případě, že dojde ke změně sazby DPH, a to pouze
o tuto změnu.

IV. 

Doba plnění 

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění do 30. 03. 2018 na adresu:

Ústav anorganické chemie, budova A, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 
1905/5, Praha 6 - Dejvice (dále jen „místo plnění"). 

v. 
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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukluráln( a investiční fondy 
Operační program Výzkum. vývoj a v.zdělévánf 

Záruka a nároky z vad plnění 
I 

1. Záruční doba na dodávku je 12 měsíců. U zboží, které má vlastní záruční listy, je záruč í doba 
stanovena v délce tam vyznačené, nejméně však v délce uvedené 1v předchozí větě. 

VI. 

Smluvní pokuty 

1. V případě, že Prodávající bude v prodlení proti termínu předání a převzetí dodávky uve enému
v článku IV. této smlouvy je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícírriu smluvní pokutu ve vý i 0,2 %
z kupní ceny za každý započatý den prodlení.

VII. 

Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případech stanovených OZ.

2. Kupující má právo nárok na náhradu škody vždy zachován.

3. Odstoupením od smlouvy nezanikají vzájemné závazky a pohlepávky. Právo z vadného p nění se
řídí ustanoveními OZ. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 OZ� věta za středníkem.

4. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oběma
smluvními stranami. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této
smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v �semné
podobě a druhé Smluvní straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem i jinou 
formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, není-li 
stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. 

S. Tato smlouva nabývá platnosti ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami a ú

l

�inná je 
od uveřejnění v Registru smluv.

6. Právní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí platnými právními předpis České
republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré spory mezi Smluvními s ranami
vznikající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny pokud možno nejprve smírně

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva naplňuje požadavky, uvedené v zá oně č.
340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveř jněním
v zákonném rozsahu souhlasí. V registru smluv nebudou uveřejněny informace, kter nelze
poskytnout v souladu s předpisy upravující svobodný přístup k informacím (zejm. z kon č.

I 

106/1999 Sb.), stejně jako obchodní tajemství smluvních stran. Zadat smlouvu do registr smluv
v zákonné lhůtě se zavazuje kupující.

8. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se jejímu
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svo odné a
vážné vůle.

9. Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé vyh
d
otovení

má povahu originálu. Prodávající obdrží po 1 vyhotovení a kupující obdrží po 2 vyhot veních.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

Přílohy: 
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Neveřejná příloha č. 1- Seznam pořizovaného materiálu 

V Praze dne 

 Kupující: 

xxxxxxxxxxxxxxx 
kvestorka 

V Praze dne  

Prodávající: 

xxxxxxxxxxxxxxx 
jednatel 
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TEVAK s.r.o. 
zastoupení firem 

K Horkám 421/28 
CZ-102 00, Praha 10       
tel: xxxxxxxxxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxxxxxxxx 
email: xxxxxxxxxxxxxxx

VSCHT 
xxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 

Věc: 

11.12.2017 

Nabídka: 20170998 VSCHT 

Vážení, 

děkujeme za Vaši poptávku a nabízíme k dodání následující: 

kat.č. název 

1)28625 HV deskový ventil ON 63 ISO-F 1 kus 
2) Z-translační vlnovec CF100 1 kus 
3)28684 UHV deskový ventil DN40-CF 1 kus 
4)28990 UHV leak ventil 1 kus 
5)215383 Rohový nerezový ventil DN16-KF 3 kusy 
6)215375 Rohový hlinikový ventil DN16-KF 2ks 
7) 215385 Rohový nerezový ventil DN25-KF 1kus 
8)88745 Kříž DN63-IS0 K 1 ks 
9)88726 Koleno DN100-ISO K 1 ks 
10)88465 Koleno DNSO-KF 1 ks 
11)26701 Spojovací klipsny 2Dks (balicek po 4 ks) 
12)26825 Spojovací klipsny 20ks (balicek po 4 ks) 
13)86805 Vakuový vlnovec KF40/100 cm 
14)86795 Vakuový vlnovec KF40/50 cm 
15)86791 Vakuový vlnovec KF16/50 cm 
16)86801 Vakuový vlnovec KF 16/1 00 cm 
17)86803 Vakuový vlnovec KF25/100 cm 
18)86793 Vakuový vlnovec KF25/50 cm 
19)88703 Set distančních kroužků pro DN63-1SO K 

Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH 
Platnost nabídky je do 31.12.2017 
Dodací lhůta na dotaz 

�Leybold Bl!IHJ.ER 

Společnost !e zapsána v Obchodním rejst íku 
u Městskéhb soudu v Praze v oddílu C, 
vložka číslo 187474. 
IČO 26 68 90 22 
DIČ CZ 26 68 90 22 

I
cena 

ks celkeri � CZK 
I CZK/ks 

31 258,15 1 31 �58,15 
31 625,00 1 31 �25,00 
31498,50 1 31 498,50 
31422,60 1 31122,60 

7 724,93 3 23 �74,80 
6 325,00 2 12 650,00 
9 436,90 1 9136,90 
7 539,40 1 7 539,40 
4 528,10 1 4 528,10 
2 398,44 1 2 398,44 

617,32 5 3 086,60 
586,96 s 2 934,80 

4 503,40 2 9 006,80 
3 749,46 1 3 749,46 
2 206,16 2 4112,32 
2 042,55 3 6 !27,66 
2 767,82 2 5 535,64 
2 357,96 2 4 ,115,92 

0,10 6 I 0,60 

CELKEM (CZK) bez DPH: 225 101,69 

Věříme, že Vám bude naše nabídka vyhovovat a těšíme se na další spolupráci. 

S pozdravem 

xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx




