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l. Předmět smluuv)

I b Pmimmm tém \miHlH) ic Aim/ck prndmumihu mia/dni kupuiícnnu m. Meni |:" přcdmctcm

koupi—. doprav! ili du mNu imeni. prm bx: „Naha :1 mmm ob_xiaihjx (\ i/ (i

Picdmůlcm ICU» >m|m1\_\ ic Anal/ci. kupuimiim \ix
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ll. Specifikace \i-ci a cena

I'm llČCl) Ic'm uulumy v; \(U IU/Uml Přídušenshí klrhzícíníu stroji 'Icstnníctríc INŠUM 'lí

(dale ícn „\Cc“ nchn ..píulmčl koupě“ ). níicn) pm pwířch) \ \lš- l u lllílkl„l unixu/ní (mmm \

pummclr} sííccíííknuíními \ l'í'ílo/c C, ] (Clu „xmlmní Spccílíkzícc pnluduxku.

("cnu \čci ic \'jcdnzíníí _íaílm nepíše PřlpthIlLÍ a lmííccmí [whim případu. kal) po pmlphn íélu

i\mllíln) clííídc kc míčnč such DPH) přičemž /.íhrníí_íc \cškcrc náklad) Pl'()\líl\&_ll€lll(\ nczbylnó

pro splnění who pmínnoslí new \mlmny mímcnu náklady na dupmxu ním a úhradu

ídkýchkolíx správníchčícclníchpoplalku. ŠlelClllLildlAUČl1|\Cl\l>.

\'Lí/cw polužlx) pnCCl In ccnu. m km hc/ l)l)ll cum /;í lxu> x(“ l)l'll

Přislušenshí k lrhacímu l\> VSC—10.40: Kc 04100.8().- KC

strnjí Tcslnmclric FSSOIK T

Zkušební work)“ dlí: ("er > wu.- KC lv “Ií- Kc

ICN ISO 6892-2

Zašknlcní obsluh) “s 1 31900.— Kc 1.5M),- KC

(‘cna věci:

(‘clkcm bez DPH: 80.980.- Kč

21%, DPH: 17.00580,- Kč

('vlkcm s DI’H: 97.995.80.- Kč

>ln\_\: dmudcu'íl \cdm mic dm či \cl usnzdcuir pct km'un ;í (\\mdcm'n lmlél‘u

Ill. Další podmínk) plnění. místu a termín plnění

Pínílcímíící splní “on pmínnnsí dudu! \čc ícíím ílníla'míní. \)LlLW/xlillllln kíípíííícnnn. ínslulací.

(\d/kuííšcnínL mšknlcním obsluh) zí předáním \LNl'xCI'L' wmiscíící doknmcnlacc (pícdcxším

lllJHllíllll \ (B\lcčlll nchn anglickém vin/_uc). () lelýíní \Ccí lmdc strunnmi pnří/cn píoíoknl. MCI)

podepíší upíannůní zástupci obou smluxníclí mun lLlJlC ícn „pí'nlokul“ ). ()píx'nnc'ný zahlupcc

kupujícíhoíc—opíí'nnCn) Aísínpcc pínclgíwjícíhn íc-

_

Míslcm plnční (_dodzíní \'CCÍl jc lzíkííllu hc/pccnmlnílíu inycnýrsín. \'ímku šlmlaí lullhli

'lcchníckzí ííníwr/im (Nunn. l unmmu H. 700 W ()slrzí\.í—\“_\'šlm\ícc Prndmaiim je pmmcn

clndaí \čc do llll\ll10.\ll. htc-ron nící uprmnůn) msmpm klípínícíhn (\c' mum. A 10 po \_\"/\C 7;-

\Imn} pímhíuííícíhí—

lh mlnmíící ic pm incn dodal HR Ilcjpwdcli 6 týdnu ml pudpm: \mlum} \chmir/‘cni lUllU'íír

ícnnínu íc podualným dumdcm k od>mupcní ml sníloux)

l
)
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IV. Platební podmínk)

kupující \\“ Anu/nic uiuxídíí píiuiuxuiiyínzu cenu \ču dle Cl [l Mn Ktnlmn} I‘m deíddč munch“

dokladu * mkuu'). \phi\cnc píodumíicim po dodam \cu (\i/ Ll Ill, mm. 1) Icío SII]10|I\}I_

pi'ičcmý prriw mhnrmzn x/mku prodeuiíuniu duem nimi.-„\ííniiíwlio podpíxu přcdnmciho

pmíokolu Dim—n) doklad hudc \).xmxcu píodaiwíiuni do l4 kalendářních dnu od poiipíxu

protokolu

Splatnost faktury io 30 dnu od jejího doručcní kupujicmui í'ážkílll'ii budu uhm/Cnu

hczliomxosíním přcvodcm nu uCcí produuíiícilío n\cdcuý nu Tukuu'c Kupující ncpmkyuic

záloh).

Inkuuu muxi \plnumí nzílcžuoxíi dun—ného dokladu \c >m_\\íu & 2‘) ukonu C 2372004 Sb.

o duní l přidané hodnoty \c mtm po/déíších předpisu. íín.ik it kupuííxi opížnnen fakturu \nilií

p:mh\.nicinnl kopími-_ ;1 to už do dam ricii spiulnuxn \' í.)koxóm píípudč Nil Hulín „\píulííoxli

faktur) nmč od poča'uku dnem doručení opruwuc mkíur) kupujícímu Dcn H\leCCHČHÍ

zdanitelného plnění nesmí pí'cdcliíizci datu ncinmmz ~\mlmn) nu Inkladé /\c‘rcinCni \ rcgísíru

\mlu\ die nikom i: ‘s-HJ‘ZUES Sb. o /\|ÚŠIIH(I! pndnnnknch ni‘innuxll néktcrwh SIHIUM

uwí'cínmuui íčchío \'mluv n o ícgísíru >qu\ (zákon o registru <m|u\)

\' případů pochyhnmu sc nm /u to. )c íaklura b_\l.: uhm/cna duem oat-mm příslušné Cuktk)

/ uc—m kupuiícílio \c plmpéch učtu pí'odáxaíicílio m cdcntho nu faktuře

l'k'ub) budou probíhal \ýlimdnc \ Kč u ImnC) \cškcí'ú ccnmc udaic budou \ ltío meno

\'. ()dpuvčdnost a záruku

í'iodumíici udpmniu /;í \;id). kícró má \Cc \ dobu mino pix-dum ;] da c \ mmm poxkyínuíc

„mm In \mi} lušténc po cciou dolu! /.;'uu(n: Hun} Pnuhmnu’ pr'ulilzišuic a Anu/UIC \LX k \ú

bude dodána iako noví. nepoužitá. uvícpnwnsna. 7c nu ni není/nou Žíídlíť faktické dní prinui

uni} (t_í Niména puma 11‘th mob}

í'íoduuíííu poskquc kupujícímu z.;iruku 1.1 to. že \čc bude mít po dobu miludni Ilnm \lusmoxíí

\mnoxcné íouío \'mioínou. píixlumými prz'nnimí předpis) u normami. případní“ \ hisuíoxíí oh\_\kiu

;) 7c hudc plni“ použitelna kc s_ícdnzuiCmu ÚCCIU. popř: k utclu oh\_\kiému (dale {C} jen záruku" i.

/;iru('ni dolni hekí počínaje ohouxímnným podpisem pruh—kolu u Cíui minimálně 24 měsíců, u io

od předání \Čki nu základů podrpmnúho předumcmo prmnknln

Píodínuííuí \c Anu/uit poskíímgu ícchnickou podporu po dobu : ici Udu duc pon/cm \'UÍIHLHU

nulného k ox !;ídúní \'Cci.

\ duhu [Armin Hnn) nebude A: opi';í\_\ učtmán materiál. komponcní). práce a: „d\UaHČHí závad.

LLNIUVHÍ Ci ímc uuhmdy

[);-íku amen duh} kc Liuloíuuuykq prodiuluíc u potu dnu unbuulýuli od ohk'išcm Lund) a) do

íríilio uplnólio odšír'nnúm

/;uuk.i w „LW/Linkin“ nu poško/cíví \ůci /pu\olicnc kupuííuni iiL—ndhuírikn: mmhcn: ucho

íizsprín'uou ohxluhou „| ddlc nu škod) /pi;\ohcnc ].;hllhťm íícu moh) d \kšš: mou

Rcklaímuu odcllc kupujíu píwmnú u.! miresn sldln prodiixiííicíliu. d.uo\ou /pi.í\ou JEL-

píixlušncno prinmho přcdpísu Ci c-nmilcm na \“)šc uwdcnou c-mznímou adu—xu. pfii—cm? \oihn

/pu\ohu o/uuuicni ICHLHHLKC pihíUH kupuiícimu \' íckkuuucí niuxi h)! \nda popsána \ůcíuč

Io"o_ jak u“ píoimuíu
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un

l\ tekltímoxune \;.de kí_\íc „rukou w pmddvuiu po\íncn ptoxcst \L“I\lž»l]l ldxdll do 48 hodin od

doruletu veklutntícc. pílí—„cm) teklunnxdnnu \\Hlll tc pmíntn odmnnít (nedohodnou-h „\c \ttxnn

píxcmnc íínzík) \“ ncikí'ntší možne Ihute vhled—ent k pt>\.\/C dane \;i(l_\. pí'íCcml pro \_\lotí£ern

poch) hností \polu \ttnn) pfmmm delku tzíkmc |hut_\ dohodnou Nedoíde-lt k tak—\\ e dohodc. tc

prodnvníítí pmínen reklztmomnou \ndu od>tmntt do lll dní od doručení teklumttce at to buď

pí'ox cdením opr'íív) nebo \)lttČllUU cele \ecí 1:1 nmou \e \tcine neho \)ššf kntlíte, () odxtrunčm

\;íd) sepíší „\mltn'ní \Imn} m'pís

Záruční oprn\_\ hudou posk)to\ an} \_\mhccm \čci neho smluvním servisním partnerem \)t'ohce.

kterým je pro účely plnění teto amloux') LABOR machine s.r.o. Hlavní 424. 747 81 (Mice.

Zu píowdení Airman optm) nepříxluší prodáxdjícímu lilk;llx0ll\ kompcn/ace sotníseítcích

nákladu.

Štnltnní „\tram) „xe dallc dohodl). že \ad) \ect. na které «c nevtuhuic /„<ll'tll\2t_ le ptodínnííct

pmínen na žádost kupujícího odxtrann. ti to \ píímeřcnem termínu a m \'\_\'ch \tandtírdníth

cenových podmínek

l'rodnuíittí .xc Anu/uje poxk_\to\„n kuputícímu k píedmčtu koupe pozáruční sem i\ a to po dobu 36

měsícu & tim. že plodeívnnct _uumntuic to. že budou k díspo/ící náhradní díl). l'oltíruc'ní šenís

bude thkturoxdn dle této smlotn) lid standardních cenmých podmínek prodáuíiiciho.

Prodzoající se laut/„uje p()>l\_\l\)\dl kupujícímu k softwaru po/zít'uční technickou podporu a to po

dobu 5 let. Pozáruční >Cl'\l\ bude lltkturoum dlc teto >mloux_\ m \tnndmdních cenoxýclt

podmínek p1'udd\.s)icilm

\'l. Sankce

Pří prodlení kupujícího S uhmdou kupní cen) \ecí íe kupuíící povínen uhradit prodmujícímu

utok) 7 ptodlem \c výš—í dle příxlušneho pnnního pícdpíx'u.

Píi prodlení prUdLlYLlllClltU ~ dodáním \ecí \e \íednanem termínu je proddxající pmmen nhmdít

kupníícímu <mlu\'ní pokutu \c x_x'ši oni % / tem \ecí lil každy /;ípoc;ít_\' den prodlení

Smluvní pokut) dle této \mlom) i\on xplntnc do lí dnu od dornCcní ]eítch píxcmnelu,

v) uctou'mí pm inne \'lt'étllč

llí't prodlení protlz'nuíttího \ ptoxedením „trnem oprm) \c llllll'dLll „\tunowmch touto .xmlotnu.

připadne pokud ne/upuíCí nuhíadní „mt—m o „\tcme neho \)šší halite. uhmdi prndzimiim

kupuiícímu >mluxní pokutu \e x_tší 50‘) KC xu každy 1 /upoc.tt_\' den o který proxcdcní ytíruem

opr:í\'_\ přesáhne lhutu \“)me/enou dle hodu *) Cl. 5 této smlouvy

(jednání o >|nlu\ ních pokutuch nemam \ln m mhrudu škod). lC_]l nplutncm ani \'_\t11.íh.ím

VII. Odstoupení od >mlmn)

Poruší-lt mkakolí \tíana smlouxu podstamnn /pusohcm_ muže druhá „\tí'ann hc/ 7h_\tchcho

odkladu od smlotn) od<toupít Pod>tgttne iv takou“ porušení p(WlllllUSIl. o nem) mum porušuncí

<mlou\u n/ při Hunk-m „\nvlotn) \cdeld neho lllLl\Cld \edCI. že h_\ dluhu \ll'ltltíl \mlomu

nen/n\řeln pokud h) toto potušení píedudald \ “swim-h případech sc mýt m to. že porušení

pmi\1;111u-Iwni. \ \ýiimkou ncdodt/cn' tcrmnu dmldm n\cdenehox Cl lll od\t ? xmloux')



|
J

Strand muže od \lllll\Ll\_\ odxtoupít be/ Ante—endu: odklttdu pote. eo /elíov.íní druhe strun)

nepoclnbne \)plvne. že poruší „\llllUlHU podstatínnt lpuwbení. ;: nedal—li nu v_\'/,vu OptdYHČHC

strun) přiměřenou jistotu

\ Ill. Závěrečná ustanovení

* ) Prodávající bere na vědomí. 7c ie ombou povínou spolupumbit při \')l\('tlill tínnnční kontrol) dle

;" I píx'm e) zákona č, 3202001 Sb. o finuném kontrole ve verejne sprave. \ platném lnční.

“) Prodávaiíeí se mvuyuie. 7c umožní všem subíektum oprávněným k úkonu kontroly. 7 jejich?

prouředku ie plneni dle této >!llll)U\'_\ hra/eno. provest konttolu dokladu \ouvísejícíeh „\ tímto

plněním. a to po dobu danou právními předpis) ČR k ieiieh zírehívzíeí (nikon C 5631“” Sb. o

učetníen i. v platném znění tí nikon C. 215 200—1 Sh, o dani / pridane hodnot). \ platném mění).

i) Právu a povinnosti smluvních \ll'lllt \7nikzíiíeí ! teto smlouv) u \y‘slm'né neupravené jejím

měním se řídí ptinními predpix) (lake republik) > \_\ll\llČL'llllll prípadn_\ch koli/ních norem. a to

zejména občanským zákoníkem.

4) luto mílouvu l/C menit či doplnovat pou/e písemnými Čl\l0\'llll_\"llll dodatky které budou Ia

dodatek smlouv) výslm nč o/načen) a podepsán) oprdv nenýíní zástupci obou _smluvních stran

Tato smlouva nahý vá platností dnem jejího podpmí oprávněnými raistupcí obou smluvních stran'
I
I

& účinnosti dnem uverejneni \ centrálním registru Smluv \ souladu se “laikonení (u HU/ZUIS Sb . o

/\ láštních podmínkách ucinnosti nekterých >mluv. uv eřeinouiní teehto :mluv a o regíxtru smluv

(zákon o registru smluv).

(s) .le-lí nebo stane-lí >e kterékoli ustunov ení teto smlouv) \ iukeníkoli .xmeru nezákonným.

neplntnýtn či nev_\konateln_\'nt. zákonnost u \)konatelnost /b_vvaiíeíeh ustanovení teto smlouv)

tím nebude dotčena ani oslabena Smluvní stran) xe Aava/uji. ?e _iukekoli takove nezákonné.

neplatné nebo tie—v_vkotmtelne ustunov ení nahradí nový m. které bude nezákonnemu. neplatneníu Ci

nev) konutelnému nstzínm ení svým významem co nejblíže

7) lino smlouva je sepsána ve 2 V) hotoveních. poiednotn v_v hotov ení pro prodávajícího. po iednom

v_\ hotov ení pro kupujícího.

Si Nedílnou \UUČúSli teto smlouv) ~1c příloha č. l _, „\pecitikztee požadavku,

Ve ()stravč dne: \ ._ , \' ()tíeích dne:

[a kupujícího: [a prodávajícího:

    
doc lng Jíří Pokorny. l'h [) _ MPA lnroxluv \'lmíll'l

dekan lednutel \[tolečnosli

 



* VŠB — TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Specifikace požadavku:

 

Realizace tahových zkoušek za zvýšených teplot

Základní požadavky na zařízení

Obsahem požadavku je zprovoznění stávajícího zařízení pro provádění tahových zkoušek za

zvýšených teplot. Organizace vlastní zkušební trhací stroj Testometric FS 500 CT a teplotní

pec (‘LASIC CZ.

Základní požadované prvky zařízení

- sada ( ks) upínacích prvků k čelistem stávajícího trhacího stroje

- sada ( ks) upínacích tyčí pro průměr zkoušené délky zkušebního tělesa 12 mm (dle

ČSN EN 150 6892-2)

- vysokoteplotní wolframová vazelína

- uchycení teplotní pece k rámu trhacího stroje (otočný stativ)

- ochrana silového snímače proti přehřátí

- minimálně ks zkušebních těles dle ČSN EN ISO 6892-2 o průměru zkoušené délky

zkušebního tělesa 12 mm

Další požadavky

- předpokládaný termín dodání od uzavření kupní smlouvy do 6 týdnů

- záruční lhůta minimálně 1 rok

- možnost vytvoření a nastavení zkušební metody v ovládacím softwaru Graphwork 6

- možnost zaškolení obsluhy včetně provedení minimálně dvou tahových zkoušek za

zvýšené teploty

- prohlášení o CE certifikaci

Případné bližší dotazy směřujte na e-mail:—

   
Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava. Lumírova I3.

700 30 Ostrava—Výškovice. Tel._ Fax: 597 322 88‘). e-mail—


