
KUPNÍ SMLOUVA

 

Kupující:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební (dálejen FAST)

se sídlem: L. Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava-Poruba

IČ : 619 89 100

DIČ: CZól989100

Zastoupené: _— děkanem FAST

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu:

kontaktní osoby:

a

Prodávající

Obchodní firma /název/: GEFOS a.s.

Sídlo/místo podnikání/: Kundratka 17. 180 82 Praha - Libeň

IČ: : 256 84 213

DIČ: CZ25684213

Zastoupené: _místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: ČSOB Praha 1

Číslo účtu: “

zapsaná v: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5477

kontaktní OSOba: _

dnešního dne uzavřeli tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dálejen „občanský zákoník“)

(dálejen ..Smlouva“)

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů,je smluvní strana, u které změna

nastala, povinna informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu. a to průkazným způsobem

(formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu. V případě. že zdůvodu porušení tohoto

závazku vznikne druhé smluvní straně škoda„ zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto v plné výši

nahradit.

Článek 1

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka jednoho zařízení (přijímač, vysílač, software) GPS/GNSS

s inerciální měřickou jednotkou typu Leica GS18 T Unlimited, jež byl předmětem veřejné zakázky

(dále také zboží).

 



b
.
)

(
\
)

 

Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek zde sjednaných kupujícímu zboží, jak

je uvedeno v bodě 1 a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

Podkladem pro uzavření této kupní smlouvyje nabídka prodávajícího ze dne 29. 5. 2018 do soutěže

o veřejnou zakázku, vyhlášené kupujícím jako zadavatelem veřejné zakázky.

Prodávající se zavazuje ke zboží doložit:

. platná prohlášení o shodě nebojejich kopie, vydaná dle evropské či národní legislativy,

. osvědčení, certifikáty jakosti a atesty, které jsou vydávány k tomu oprávněnými osobami

projednotlivé specifické druhy výrobků dle zvláštních předpisů,

. návod k obsluze a základní uživatelskou dokumentaci v českém jazyce.

Článek 11.

Zboží, předání zboží, vady zboží

Kupujicí se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku IV. této

smlouvy.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

Kupujícíje oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto

smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí

zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od původního termínu

předání zboží.

Článek III.

Doba a místo plnění, předání zboží

Prodávající se zavazuje dodat zboží ve lhůtě do 12 týdnů od podpisu smlouvy.

Místem plněníje pracoviště Fakulty stavební Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava,

Katedra městského inženýrství na adrese L. Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava-Poruba.

Zboží bude dodáno kupujícímu spolu s předávacím protokolem a fakturou; zboží je prodávající

oprávněn fakturovat v souladu s příslušným předávacím protokolem.

Okamžikem převzetí zboží přechází nebezpečí škody na kupujícího.

Článek IV.

Kupní cena a platební podmínky

Celková nabídková cenaje stanovena ve výši:

Celková cena bez DPH: 471 000,- Kč

DPH 21%: 98 910: Kč

Celková cena s DPH: 569 910: Kč

Slovy: pětsetšedesátdevěttisíc devětsetdeset Kč s DPH

Tato sjednaná kupní cenaje konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s prodejem a koupí zboží,

včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a ostatních nákladů.
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Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím. Faktura vystavená prodávajícím

musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy s tím, že zvlášť budou ve faktuře vyčísleny

ceny zboží bez DPH, zvlášť DPH a celková cena zboží s DPH.

Lhůta splatnosti fakturyje 10 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Nebude—li faktura dodána

spolu se zbožím; v případě pochybností se má za to, že dnem doručení faktury se rozumí třetí den

ode dnejejího odeslání.

Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované kupní ceny na účet

prodávajícího. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží

nebojeho části.

Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která

neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.

Prodávající je povinen fakturu nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se

zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet

nová lhůta splatnosti faktury v délce 10 dnů.

Veškeré platby dle této Smlouvy budou Kupujícím placeny na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví

této smlouvy. Prodávající prohlašuje, žejeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře

jejeho účtem, kterýje správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu

s ust. § 96 zákona o DPH. Prodávajícíje povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem

daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde—li během trvání této Smlouvy ke změně

identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Prodávající bez zbytečného odkladu písemně

informovat Kupujícího o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona

o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za

toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet

poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím

dálkový přístup, provede Kupující úhradu ceny Plnění pouze na účet, kterýje účtem zveřejněným

ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Prodávajícího, na který

Prodávající požaduje provést úhradu ceny Plnění, není zveřejněným účtem, není Kupující povinen

úhradu ceny Plnění na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením

ceny Plnění na straně Kupujícího.

Článek V.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců.

Zboží má vady, jestliže nebylo dodáno v souladu S touto smlouvou, tedy pokud nebylo dodáno ve

shodě s požadavky kupujícího.

Vady zjevné při dodání zboží je krrpující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady

skrytéje kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Prodávající v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady. které má zboží v okamžiku jeho

převzetí, i když se vada stane zjevnou až v průběhu užíváníjednotlivých druhů či kusů dodaného

zboží

Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu poté,

kdy vadu zjistil (za písemné uplatnění se považuje i nahlášení faxem nebo e—mailem), obsahujícím

co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady oznamovat na:
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Kontaktní osobou za kupujícíhoje:

Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady,

neuvede-li v oznámeníjinak.

Prodávajícíje v takovém případě povinen odstranit vady na vlastní náklady, které se vztahujíjak na

opravu, tak na případnou přepravu vadného zboží a další s opravou související náklady. Prodávající

je tak v případě uplatnění reklamace s požadavkem na opravu předmětu koupě povinen vyslat

zaměstnance či pověřit třetí osobu opravou předmětu koupě a to na vlastní náklady.

Článek VI.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě dle bodu III. 1, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu

ve výši 0,5% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.

Bude—li kupující v prodlení s úhradou faktury. je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve

výši dle platného předpisu.

Smluvní pokuta a úrok z prodlenijsou splatné do třiceti kalendářních dní od data, kdy byla povinné

straně doručena písemná výzva kjejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné

strany uvedený v písemné výzvě.

Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody vzniklé kterékoliv ze smluvních stran.

Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo s prodávajícím zahájeno insolvenční

řízení.

Článek V11.

Ostatni ujednání

Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva

a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Otázky touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Prodávající bere na vědomí povinnosti kupujícího zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v

souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se zákonem č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb.„ o

registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to způsobem jenž vyplývá z uvedených

předpisů či o němž rozhodne kupující.

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace —

zachovat mlčenlivost —jakjsou vymezeny níže:

' veškeré informace poskytnuté prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek,

I informace na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje,

utajované skutečnosti),

I obchodní tajemství prodávajícího či případně jiný udaj chráněný dle zvláštních právních

předpisů sodůvodněním takovéhoto zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy.

Prodávající bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené
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ceny za plnění te'to Smlouvy a k seznamu subdodavatelů prodávajícího a dále u informací,

jejíchž sdělení se vyžaduje ze zákona.

Prodávajícíje povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektů, zjejichž

prostředkůje dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po

dobu danou právními předpisy ČR kjejich archivací (zákon č. 563/1991 8b.. o účetnictví, a zákon

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Prodávající je povinen uchovávat všechny doklady a účetní záznamy související s dodávkou

předmětu plnění do roku 2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. Tyto dokumenty a

účetní záznamy budou uchovávány způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

Clánek VIII.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Učinnosti nabývá tato

smlouva registrací smlouvy dle následujícího ustanovení.

Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na

základě dohody smluvních stran kupujícL a to tak. aby potvrzení o provedení registrace smlouvy

bylo zasláno oběma smluvním stranám.

Případně spory obou smluvních stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde—li k dohodě,

budou spory řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu ktéto

smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanovenojinak.

Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující ajeden prodávající.

Každá ze smluvních stran prohlašuje. že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah

této smlouvy za určitý a srozumitelný a žejsoují známy veškeré skutečnosti,ježjsou pro uzavření

této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Příloha č. 1 - specifikace předmětu veřejné zakázky

V Ostravě, dne: V Praze, dne 18. 6. 2018

Za kupujícího: Za prodávajícího:

 

děkan FAST místopředseda představenstva

  



Příloha č. 1 - specifikace předmětu veřejné zakázky

Závazné teclmické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Dodávka GPS/GNSS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho zařízení (přijímač, vysílač, software) GPS/GNSS

s ineiciální měrickou jednotkou do předmětu Geodézie ve stavebnictví

Určeno pro výuku ve cvičeních V piedmětu Geodézie ve stavebnictví na Fakultě stavební VŠB-T.UO

Cvičení probíhají v rozsahu 3 hodiny/týden v terénu. Cílem je naučit studenty používat samostatně

přijímače sytému GPS, využívat je pro řešení různých úkolů, navrhovat vhodné uspořádání měření a

mapování.

 

GNSS rover do sítě referenčních stanic G818 T s inerciální

měřickou jednotkou pro kompenzaci sklonu výtyčky (bez

omezení) bez magnetického kompasu (a tedy odolnou proti

magnetickému rušení)
 

Bez nutnosti kalibrace před měřením pro polohopisné a

výškopisné vytyčování a zaměřování
 

Vyhledávání trigonometricky'ch a polygonových bodů

 

Tvorba sítě bodů

 

Sběr dat

 

Přesnost: RTK — Real Time Kinematic (25 111111 — 50 mm)

 

Cas inicializace do 4 s.

 

Měření výkonu a přesnosti: Základní linie: Hz 8 111111 + 1 ppm/

V 15 mm + 1 ppm
  Měření výkonu a přesnosti: Síť RTK: Hz 8 mm + 0,5 ppm / V

15 mm + 0,5 ppm  
 

GNSS rover Leica GSl8 T Unlimited do sítě referenčních stanic s inerciální

měřickou jednotkou,

sestava obsahuje položky:

 

Kat. č. Popis ks
 

855301 GSl8 T LTE Unlimited GNSS multifrekvenční přijímač GPS, 1

GLONASS, Galileo, BeiDou včetně licencí,111e1clalnl me1icka

jednotka (IMU) pro kompenzaci sklonu výtyčky bez omezení a bez

magnetického kompasu s odolností proti magnetickému rušení, bez

nutnosti kalibrace před měřením polohopisu a výškopisu,

Čas inicializace do 4 5

přesnost single RTK: Hz 8 mm + 1 ppm, V 15 mm + 1 ppm

přesnost RTK v síti: Hz 8 mm + 0,5 ppm, V 15 111m + 0,5 ppm
 

834668 GAT27 LTE anténa
 

6003738 Roční Viva GNSS (GSIX) sw údržba
 

823165 C820 3.75G polní kontroler s vnitřním TS rádiem
  _

_
_
—
i
>
—

   827698 Leica Captivate měření a vytyčování CS20
 

Dodávka GPS/GNSS — nabídka firmy GEFOS a.s. pro VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kat. č. Popis ks

Tvorba sítě bodů, sběr dat, vyhledávání trigonometrických a

polygonových bodů

827699 Leica Captivate měření a vytyčování na linii C520 1

799190 GEB331 Li-Ion baterie 11,1 V / 2800 mAh 3

799185 GKL311 malá nabíječka na Li-lon baterii 2

768226 GLSl3 výsuvná tyčka pro GNSS, zámky na výšky 1,8 a 2,0 m 1

767880 GHT63 adaptér pro připevnění držáku na výtyčku 1

807157 GHT66 držák na kontroler CS20 1

855306 GVP734 malý GNSS kufřík 1

767856 MSDlOOO paměťová karta SD, 1 GB 1

6009666 Roční softwarová údržba CS20 1   
 

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické

specifikace předmětu zakázky.

V Praze dne: 29. 5. 2018

  
pO pis opravnene 080 y

Dodávka GPS/GNSS — nabídka firmy GEFOS a.s. pro VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební
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Ludvika Poděště 1875/17, 708 33 Ostrava-Poruba, Ceská republika
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č.j.: VSB/18/O32114

datum: 25.06.2018

vyfizuje: _

PLNÁ MOC

Zmocnitel:

jméno a ří'mení, datum narození „ „ _

bytem_-Třebovice
děkan Stavební fakulty, Vysoké školy báňské —"Technickě univerzity Ostravaw

timto uděluje plnou moc k zastupování děkana Stavební fakulty, Vysoké školy báňské — Technické univerzity

Ostrava, v plném rozsahu svých kompetenci děkana fakulty, a to po dobu své nepřítomnosti

od 25.06.2018 do 29.06.2018

zmocnénci:

jménoapmmemuatummem _
bytem_Ostrava - Porubě

proděkanovi pro vědu a výzkum Stavebni fakulty, Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava

V Ostravě dne: 25. 06.2018

 

   

  

Zmocnitel:

děkan Stavebni fakulty

Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Ostravě dne: 25, 06. 2018

Zmocnénec:

proděkan pro vědu a výzkum Stavební fakulty


