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SMLOUVA O DODÁVCE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ

SMLUVNÍSTRANY:

1. Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

|T4lnnovations národní superpočítačové centrum

se sídlem: 17. listo adu 15/2172, 708 33 Ostrava — Poruba

zastoupena:
, ředitelem

IČO: 61989100

DIČ: C261989100

bankovní spojení: ČSOB a.s.

ee= _
(dále jen „Objednatel“) a

OPTIK INSTRUMENTS s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu V Brně, oddíl C, vložka 56930

zastoupen: _.jednatelem

IČO: 27757129

DIČ: CZ27757129

bankovní Spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: _

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále v této smlouvě společně též jen jako „smluvní strany“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský

zákoník")

|. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel prohlašuje, že:

- je právnickou osobou, veřejnou vysokou školou univerzitního typu založenou podle

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

(zákon O vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a

- splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ni obsažené.

2. Dodavatel prohlašuje, že:

- splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

ll. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli dodat dělič svazku pod katalogovým

označením T240/3, který je plně kompatibilní s přístrojem Bruker VERTEX 70V, přičemž rovněž

se zavazuje tento dělič svazků instalovat do přístroje Bruker VERTEX 70v v sídle Objednatele a

provádět na děliči svazků nezbytné servisní práce v délce trvání záruky, za předpokladu, že jsou

vyžadovány výrobcem či platnými právními předpisy (souhrnně dále jen „Plnění“), přičemž

podrobná specifikace Plnění je uvedena v příloze č. 1 — Technická Specifikace, která tvoří

nedílnou součást této Smlouvy.
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Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli doklady, které se k Plnění vztahují, v případě, že jsou

takové doklady pro provoz Plnění potřebné.

Dodavatel se zavazuje převést na Objednatele vlastnická práva ke všem věcem tvořícím Plnění.

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Dodavateli nezbytně nutnou součinnost při

poskytování Plnění Dodavatelem v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy.

Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené Plnění převzít a zaplatit Dodavateli dohodnutou

cenu, a to za podmínek stanovených dále touto Smlouvou. Objednatel je oprávněn nepřevzít

Plnění, pokud Dodavatel nedodá Plnění řádně a včas, zejména pokud Dodavatel nedodá Plnění

v dohodnuté kvalitě nebo množství, popř. Plnění má jiné vady, Dodavatel nedodá potřebnou

dokumentaci k Plnění či neprovede činností podmiňující uvedení Plnění do provozu a jeho řádnou

funkčnost.

m. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Dodavatel se zavazuje provést Plnění, tj. předat Objednateli zařízení dle odstavce 1. článku ||.

Smlouvy včetně instalace a dalších činností, vyjmenovaných v odstavci 1. článku ll. Smlouvy, a

to do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

Místem plnění je sídlo Objednatele, budova lT4|nnovations národní superpočítačové centrum na

adrese Studentská 6231/1 B, 708 33 Ostrava, kde bude Dodavatelem provedena rovněž instalace

Plnění, jeho uvedení do provozu a další související činnosti uvedené v odstavci 1. článku ||.

Smlouvy a prováděn případný záruční servis. Dodavatel se zavazuje informovat Objednatele o

provedení Plnění v místě plnění a zároveň jej vyzvat k převzetí Plnění, ato nejméně 5 pracovních

dnů předem.

IV. PROVEDENi PLNĚNÍ

Vlastnické právo k Plnění a nebezpečí škody na Plnění přechází z Dodavatele na Objednatele

okamžikem provedeni Plnění, tj. předáni, instalace Plnění a jeho uvedeni do provozu, a to vše

v sídle Objednatele. Smluvní strany sepiší protokol o předání a převzetí Plnění (dále také jen

„předávací protokol“), jenž bude obsahovat:

a) označení předmětu Plnění a Smlouvy,

b) označení Objednatele a Dodavatele,

c) prohlášeni Objednatele, že Plnění přejímá,

d) datum a misto sepsání,

e) jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele

f) eventuálně soupis drobných vad a nedodělků nebránících užívání (viz dále odst. 3 tohoto

článku Smlouvy).

Plnění dle čl. II. odst. 1 je dokončeno, je-Ii předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu (po

provedení instalace Plnění a jeho uvedení do provozu). Součástí povinnosti Zhotovitele provést

Plnění dle této Smlouvy je též předání všech dokladů náležejících k Plnění, technické

dokumentace, návodů, atestů a certifikátů a případně dalších dokladů, jsou-li potřebné k užívání

Plnění.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené

Plnění bez vad a nedodělků, pokud se Objednatel nerozhodnejinak. Pokud Objednatel převezme

Plnění vykazující drobné vady a nedodělky nebráníci tomu, aby Plnění sloužilo svému účelu,

budou tyto drobné vady a nedodélky uvedeny v předávacím protokolu a Dodavatel je povinen

drobné vady a nedodélky odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí

Plnění, nebude-Ii mezi Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. O odstranění drobných vad

a nedodělků bude smluvními stranami sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků.

V případě prodlení Dodavatele s odstraněním drobných vad a nedodělků v termínu dle odstavce

3. tohoto článku této Smlouvy o více než 15 kalendářních dnů je Objednatel oprávněn odstranit

drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a Dodavatel je povinen nahradit

mu veškeré náklady s tím spojené.
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v. CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena Plnění specifikovaného v čl. II. a v Příloze č. 1 Smlouvy byla stanovena ve výši

132.000,- Kč bez DPH, DPH činí 27.720,— Kč. Celková cena Plnění včetně DPH činí 159.720,-

Kč (slovy jednostopadesátdevěttisícsedmsetdvacet korun českých).

2. V celkové ceně Plnění jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s provedením Plnění, např.

náklady spojené s dopravou na místo plnění, pojištěním, instalací Plnění, jakož i jeho uvedením

do provozu, prováděním případného záručního servisu a poskytnutí veškeré dokumentace dle

této Smlouvy. Celková cena Plnění je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální,

zahrnuje veškeré náklady spojené s Plněním. Změna ceny Plnění je možná pouze a jen za

předpokladu, že dojde po uzavření této Smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

3. Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty v okamžiku fakturace je stanovena

v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Daň z přidané hodnoty bude zaúčtována

podle platných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dálejen „zákon o DPH“). Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH přímo

na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se Dodavatel stane ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem ve smyslu § 1063 zákona o DPH. V takovém případě

pak není Objednatel povinen uhradit částku odpovídající DPH Dodavateli.

4. Objednatel neposkytne Dodavateli žádnou zálohu na cenu Plnění.

5. Cena Plnění bude uhrazena na základě daňového dokladu — faktury vystavené Dodavatelem bez

zbytečného odkladu po převzetí Plnění Objednatelem dle čl. IV Smlouvy. Přílohou Dodavatelem

vystavené faktury musí být smluvními stranami podepsaný předávací protokol potvrzující

protokolární převzetí Plnění. Dále musí faktura splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu

dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura takové náležitosti nebude splňovat, popř.

bude chybně vyúčtována cena Plnění nebo DPH, bude Objednatelem vrácena do 20 dnů ode

dnejejího doručení k opravení bez proplaceni. V takovém případě běží u předmětné faktury lhůta

splatnosti znovu ode dne doručení opravené či nové vyhotovené faktury Objednateli. Fakturu

Dodavatel doručí Objednateli doporučenou poštou na adresu Objednatele.

6. Cena Plnění je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Smluvní

strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit cenu Plnění je splněn dnem odepsání příslušné

částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele uvedeného na titulní straně této

Smlouvy.

VI. POVINNOSTI STRAN

1. Objednatel je povinen předat Plnění v požadované kvalitě a ve stanoveném dodacím termínu dle

ustanovení této Smlouvy. Dodavatel odpovídá za to, že předané Plnění má technické parametry

stanovené v Příloze č. 1 této Smlouvy, přičemž Plnění je prostě všech právních vad.

2. Dodavatel tímto prohlašuje, že Plnění dle této Smlouvy bude splňovat veškeré technické, právní,

bezpečnostní a jiné normy a bude vyhovovat všem technickým, bezpečnostním, právním a jiným

obecně závazným právním předpisům a současně prohlašuje, že Plnění dle této Smlouvy po

kvalitativní stránce bude splňovat veškeré požadavky Objednatele na toto Plnění, resp. že toto

Plnění bude zcela vyhovovat účelu, pro nějž Objednatel předmětné Plnění objednává, kdy

současně prohlašuje, že je mu tento účel znám.

Vll. KONTAKTNÍ ososv

1. Každá ze smluvních stran určí kontaktní osobu. Kontaktní osoby budou zastupovat smluvní

stranu v obchodních a technických záležitostech souvisejících s Plněním této Smlouvy. Kontaktní

osoby nejsou zmocněný kjednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo

jejího předmětu. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na

takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit.

2. Smluvní strany se dohodly na těchto oprávněných osobách:

a) za Ob'ednatele:

b) za Dodavatele:
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vm. ZÁRUKA

Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost dle ust. § 2619 občanského zákoníku, a to

v délce 24 měsíců, přičemž běh záruční doby počíná provedením Plnění dle odstavce 2. článku

IV. této Smlouvy. Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že Plnění bude po záruční dobu

způsobilé k použití pro obvyklý účel sjednaný v této Smlouvě, a že si zachová obvyklé vlastnosti

a vlastnosti stanovené touto Smlouvou, a dále že Plnění nemá právni vady. Faktickou vadou dle

této Smlouvy se rozumí stav, kdy Plnění objektivně nevykazuje funkční vlastnosti oproti

vlastnostem uvedeným v této Smlouvě nebo v příloze této Smlouvy.

Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu záruční doby, je Objednatel oprávněn tyto vady oznámit

Dodavateli, a to nejpozději do konce záruční doby. Reklamace může být učiněna písemně či

elektronicky. Vady, které Objednatel oznámí Dodavateli v dobé běhu záruční doby, se Dodavatel

zavazuje odstranit bezplatně a za podmínek dále stanovených v této Smlouvě.

V průběhu záruční doby se Dodavatel zavazuje odstranit vady nejpozději do 30 kalendářních dnů

poté, co mu Objednatel vadu oznámí, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Vada

se považuje za odstraněnou v okamžiku, kdy jsou řádně obnoveny všechny sjednané funkce,

vlastnosti a účel Plnění a Plnění bude předáno zpět Objednateli na základě předávacího protokolu

o odstranění reklamované vady.

Jestliže Dodavatel neodstraní vady oznámené Objednatelem v době stanovené v tomto článku,

případně v době smluvními stranami písemně dohodnuté, je Objednatel oprávněn odstranit vadu

sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Dodavatel se vtom případě zavazuje uhradit Objednateli

veškeré náklady spojené s odstraněním vady Objednatelem samotným nebo třetí osobou, a to

do 15 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatelem písemně vyzván. Závazek Dodavatele uhradit

Objednateli smluvní pokutu tim není dotčen. Odstraněním vady prostřednictvím Objednatelem

samotným nebo prostřednictvím třetí osoby nezaniká odpovědnost Dodavatele za škody

způsobené v souvislosti s vadou Plnění.

Pokud se po oznámení vady Objednatelem Dodavateli ukáže, že vadu nelze odstranit, je

Objednatel oprávněn uplatnit nárok na slevu z ceny. V případě, že pro neodstranitelnou vadu

nemůže Objednatel užívat Plnění k účelu určenému touto Smlouvou, je oprávněn od této smlouvy

odstoupit, a to bez časového omezení ve vztahu k okamžiku, kdy vyšlo najevo, že vadu nelze

odstranit.

Odměna za záruční servis je zahrnuta v ceně dle čl. V. Smlouvy.

Dodavatel je povinen uhradit Objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné

výši. Dodavatel rovněž Objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovédnosti za

vady.

IX. SANKČNÍUJEDNÁNÍ

V případě prodlení Dodavatele s provedením Plnění v termínu dle čl. |||. této Smlouvy, zavazuje

se Dodavatel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % zceny plnění bez DPH

uvedeného v čl. V. této Smlouvy za každý i započatý den prodleni.

Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením faktury je Dodavatel oprávněn požadovat

zaplacení úroku z prodlení ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

V případě, že Dodavatel neodstraní drobnou vadu nebo nedodělek ve lhůtě stanovené v odstavci

3. článku IV. této Smlouvy, zavazuje se Dodavatel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši

500,— Kč za každou drobnou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení s jejich odstraněním.

V případě, že Dodavatel neodstraní vadu Plnění ve lhůtě stanovené v čl. VIII. této Smlouvy,

zavazuje se Dodavatel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý i započatý

den prodlení s odstraněním vady Plnění, přičemž tato smluvní pokuta se uplatní pro každou

jednotlivou vadu Plnění.

Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 20 dnů od data doručení písemného vyúčtování

příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání částky smluvní

pokuty zúčtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude uveden ve vyúčtování

smluvní pokuty.

Smluvní pokuta dle této Smlouvy se nezapočítává na úhradu škody, která vznikla v souvislosti

s porušením povinností stanovených touto Smlouvou a tyto nároky lze uplatňovat nezávisle na

sobě v plné výši. Závazek zaplatit smluvní pokutu tak nevylučuje právo na náhradu škody v plné

vysn.
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7.

8.

Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Dodavatele na úhradu ceny

Plnění.

V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu

škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a bez jakéhokoliv

dalšího omezeni.

x. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, ODSTOUPENÍ

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Tato Smlouva dále

nabývá účinnosti dnem uveřejnění této Smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015

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

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že

uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy zejména z důvodů stanovených

touto Smlouvou.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě:

- prodlení Dodavatele s předáním Plnění po dobu delší než 120 dnů oproti termínu plnění

stanovenému podle této Smlouvy,

- prodlení Dodavatele s odstraněním vady Plnění delším než 14 dnů.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Objednatele se zaplacením

ceny Plnění dle této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na toto prodlení

Dodavatelem písemně upozorněn.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od této Smlouvy, pokud

- na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízeni, v němž byl soudem

zjištěn úpadek, nebo smluvní strana sama podá dlužnický návrh na zahájení

insolvenčního řízení; nebo

- druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.

V případech dle odstavce 5. tohoto článku této Smlouvy je oprávněná smluvní strana oprávněna

od této Smlouvy odstoupit bez časového omezení ve vztahu k okamžiku, kdy k porušení této

Smlouvy zakládající právo od této Smlouvy odstoupit nastalo. Účinky odstoupení od Smlouvy

nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popř.

pozdějším dnem uvedeným v písemném oznámení o odstoupení.

Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků z

odpovédnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud

vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení

a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že maji trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy si strany vrátí veškerá

poskytnutá plnění, není—li v této Smlouvě stanoveno jinak. Ustanovení předchozí věty se

nevztahuje na části Plnění (a jim odpovídajících protiplnění, včetně práv vztahujících se na

základě této Smlouvy k takovým částem Plnění), která Objednatel určí ve lhůtě 1 měsíce od

účinnosti odstoupení kterékoli strany svým jednostranným písemným oznámením Dodavateli, a

to na základě jeho posouzení, že taková část Plnění pro něho má hospodářský význam i bez

zbytku Plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy ze strany

Objednatele nemá Dodavatel nárok na úhradu jakékoliv kompenzace za části Plnění, které

vzhledem k jejich povaze nelze vrátit (zejména protože byly poskytnuty ve výkonech), jsou-li

součástí plnění, které má být dle rozhodnutí Objednatele vráceno. Pro vyloučení pochybností se

uvádí, že jakékoliv náklady spojené s demontáží části Plnění, které mají být postupem dle tohoto

odstavce Smlouvy navráceny Dodavateli, nese výhradně Dodavatel.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této

Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadni či budoucí praxe zavedené

mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu

plnění této Smlouvy, ledaže je v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného

si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených

obchodních zvyklostí či praxe.

Siren if
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Práva a závazky touto Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména

občanským zákoníkem.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 557 občanského zákoníku o tom, že

připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil

jako první.

Dodavatel přebírá dle ust. § 1765 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností, ato zejména

v souvislosti se zvýšením nákladů na provedení Plnění dle této Smlouvy.

Dodavatel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a

povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí straně.

Započtení na pohledávky Dodavatele vzniklé z této Smlouvy se nepřipouští. Smluvní strany

vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým Objednateli z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní

aplikaci ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá

pohledávka je způsobilá k započtení, avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na

Plnění z této smlouvy.

Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Vyžaduje-Ii tato

Smlouva pro nějakéjednání písemnou formu, nebude se za jednání písemnou formou považovat

výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany jsou oprávněny namítnout

neplatnost této Smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když

již bylo započato s Plněním.

Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným

nebo se jim stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani

nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení

právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují takové neplatné či nevynutitelně ustanovení

nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného

či nevynutitelného ustanovení.

Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této Smlouvy

budou řešeny vždy nejprve smírně vzájemnou dohodou. Nebude-li smírného řešení dosaženo v

přiměřené době, bude mít kterákoliv ze smluvních stran právo předložit spornou záležitost k

rozhodnutí místně příslušnému soudu. V souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní

řád, ve znění pozdějších předpisů, se za místně příslušný soud k projednávání sporů z této

Smlouvy prohlašuje obecný soud Objednatele.

Nedílnou součást Smlouvy tvoři tyto přílohy:

- příloha č. 1 - Technická specifikace

Tato Smlouva je uzavřena ve třech (3) stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží Objednatel dva

(2) stejnopisy a Dodavatel jeden (1 ).

Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní

strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této

Smlouvy. Zádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po

uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a

nezakládá žádný závazek žádné smluvní strany.

Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto Smlouvou

vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz

své svobodné a pravé vůle připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
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Příloha č. 1 — Technická specifikace

Dělič svazků T240/3 — technická specifikace:

- kompatibilita s přístrojem Bruker VERTEX 70v ve spektrálním rozsahu zahrnující

střední i dalekou infračervenou oblast;

- rozšíření možností výše uvedeného přístroje pro měření spektrálního rozsahu od 6000

do 10 cm'1 s jedním děličem svazku a spektrálním rozlišením až 0,4 cm'i;

- dělič svazků může být využíván i samostatně.
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