
SMLOUVA O DODÁVCE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ

SMLUVNÍ STRANY:

1. Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Centrum nanotechnologií

be s1d|emz 17. 11510133011217215. 70833051ravar Poruba

rasmupena _ředitel Cem
nanotechnologll

ičo 61989100

DIC czmasgmo

1_dalě JGll „ODJědnatěl“ ) a

2. SPECION, s.r.o.

se Sldlěln: Praha »1, Budějowcka 199855, PSC HO DO

zams v obchodnzln rejstlřku 116+): MS Praha C 16413

lastoupcn _}ednate1

ICO: 48112836

DIČ: CZ48112836

bankovni SpOJěnl: ČSOB as.

‘da1e Jen Dodavateli)

iObJěclnatcl a Dodavatel dale v leto smlouve společně těž Jen jako „Smluvnl strany?

dněSnnno dně uzavřely iulo Smlouvu (da1eyen,,5mlouva”jv souladu s ustanovenlmš 1746 odst. 2

a nasl gakona C1 392012511, občansky Fake-"1111» platnem zněnl {d318jen „občansky zakonik";

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

l. Objednatel prohlaSUJě, ze“

je právnickou osobou, veřejnou VySOkou školou univerzitnlho typu založenou podle Zákona

č, 111 1998 Sb.; o vysokych školách a o změně a doplněni dalšich zakonu (?ákon o vysokych

Skolach'), ve zneni DOZdÉ]ŠlCh předpisu, a

Splnu;ě Věškěrě podmnky a požadavky V této Smlouvě stanovené a Je oprávněn iuto

Smlouvu uzavnt a řádně plnit závazky v ní obsažené,

2, Dodavarel pronIaSUJě, ze:

Solnup veškerě podminky a požadavky V této Smlouvě stanovene a lt? Opravnén tuto

Smlouvu 11:an a {Edna plnil ravagky V nl obsažena.
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Objednatel uzavsra s Dodavatelem tuto smlouvu za učelem reallzace projektu I'l' cairxlkturnl

zabezpecenl vedecke vychovy doktorandu CNT VSB-TUC”, reg. č. '

CZlO2.1.01l 0.0 0.0 16 017 0002664 ldale jen „PrOjekt'“j, ktery by! predložen ke groom

Operačního programu Vyzkum, Vyv0j a Vzdelavanl dále jen „OP VW) Zo

Doskytovany prostredníctvírn Mlnlsterstva s'kolstvt mladeze a tělovýchovy “dale jen lil

OP vvv'l'l Objednatel :a tímto LlČBíBm :adal verejnou zakárku s nazvem „lvllkroskoplcka

polarlmetrle Muellerovy matlce“ :dále jen „Verejna zakazká") dle zakona 134 2016 Sb., o rajavanl

verejnych zakazek, ve znění pozdějších predpisu ídale jen „ZZVZ"l. Na základě tohoto zadavaor:

rízení pak byla pro reallg'acl Veřejně zakazky vybrána nabídka Dodavatele

 

   

Dodavatel touto Smlouvou garantuje Objednatell splnění zadaní Veřejně zakázky a všech 7 tohc

vyplyvajIClch podmínek a povmnošťl prevýatych Dodavatelem v ramCl zadávacího řízení Verejne

zakazky podle zadávacích podmínek a nabídky Dodavatele. Taro garance je nadřazena ostatním

podmínkám a garancrm uvedenym v teto Smlouvě. Pro vyloučení jakychkollv pochybností to

rnamena, ze:

v případe jakekoliv nejistoty ohledne vykladu ustanovení teto Smlouvy budou tato ustanovení

vykladana tak, aby v co nejálršl míře zohledňovala ucel Verejne zakázky vyjadreny

zadavaclml podmínkaml Verejne zakazky,

v prípade chybejlcíčh ustanovení teto Smlouvy budou použita dostatečně konkretní

ustanovení zadávacích podmínek Verejne zakazky,

Dodavatel je vazan svou nabídkou předloženou Objednatell v rámu zadavacrho rízení na zadaní

Veřejně zakázky, která se pro tlDravu viajemnych vztahu vyplyvajlcích z teto Smlouvy použlje

SubSlCílarné.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje Objednatell dodat zařízení Mikroskopické

polarimetrie Muellerovy matice od výrobce HORIBA France S.A.S. s příslušenstvím

dále jen „Plnění' čí „zboží"l, phc'emž podrobna specifikace Plnění je uvedena v příloze č. 1 _

Technlcka Specmkace, ktera tvorl nedílnou součást teto Smlouvy.

Součastl dodavky Plnění je rovnez doprava na místo plnění včetně vykladky a llledace obalu,

provedení veškerych dalsrch činností podmlnujících uvedení zboží do provozu a predvedenl jeho

řadně funkčností 1 nstalaceš, a dale:

segnamenl zamestnancu kupujícího 5 ODSltlílOtl a udrzbou (zaškolení obsluhy) prístrOje

v místě dodaní, a to pro 4 osoby v rozsahu min.. 2'8 hodín,

dodaní uzlvatelskě dokumentace a manualu, a to v tlštěne nebo elektronicke podobě (ve

formatu pdf) na hmotnom nosrčl dat.

Součastl Plnění je : poskytnutí zaruc'ního servrsu na dodane zboží po dobu záruční doby.

Dodavatel se zavazuje dodat Objednatelí doklady, ktere se kPlnění vztahUjl, včetně technicke

dokumentace, vše v českem nebo anglrckem jazyce.

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Dodavatell nezbytně nutnou součlnnost při

Doskytovanl Plnění Dodavatelem v rozsahu vyplyvajlcím ?. této Smlouvy.

Objednatel >e zavazuje řadně a včas provedene Plnění přeVth a zaplatit Dodavatell dohodnutou

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

Plnění, pokud Dodavatel nedoda Plnění řádně a včas zejmena pokud Dodavatel nedoda Plnění

v dohodnuté kvalitě nebo množstvr popr. Plnění má jlne vady, Dodavatel nedoda potřebnou

dokumentací k Plnění čí neposkytne licence new relevantní) k Plnění nebo neprovede činností

Dodmlnujlcl uvedení Plnenl do provozu a jeho radnou funkčnost,
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III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Dodavatel >e cavazule provešt Plnenr, lj, předat Objednatelí raříiení dle odst. 1. clanku 11,

Smlouvy vcetne ínstalace a dalších c'ínností vmeenovanycn v odSt. 2. clanku lí. Smlouvy, tl.

uvedení do provozu, še7namenl zamestnancu % obsluhou a predani dokladu dle clanku ll

Smlouvy, a to do 60 kalendařnlcn dnu ode dne nabytí učínnogtí této smlouvy.

l-lrštem plnem Je Vysoka škola banškarTecnníCka unlverZíta Ostrava, Centrum nanotechnologn,

17, lístopadu 217315, 708 33 Ostrava * Poruba, kde bude Dodavatelem provedena rovneá

ínštalace Plnení. Jeho uvedení do provoru a další souvísející ČlílDOStl uvedene v clanku Il, Smlouvy

a zarucní gems. Dodavatel se gavazule ím'ormovat Objednatele o provedení Plnenl v míste plnem

a Zaroven ]eí vy'gvat k převzetl Plnení, a to nejmene S pracovních dnu předem.

IV. PROVEDENÍ PLNĚNÍ

Vlastnlcke pravo k Plnení a nebezpečí škody na Plnení píedlall :e Zhotovltele na Objednatel:)

DKaWZlkelll proveden; Plnení, tj, předanl, prevretí, íngtalace Plnení a Jeho uvedení do provozu,

a to váe v Sídle Oblednalele. Smluvnl strany sepíší protokol o předaní a převzetí Plnení ldale take

len „předavací protokol" ), Jenž bude obsahovat:

a“, oznaceni predmetu Plnení a Smlouvy,

bl oznacenv Objednatele a Dodavatele,

cl, pronlašení Objednatele, ze Plnení přejíma,

d] datum a místo šepsaní,

el jmena a podolsy .fastupcu Objednatele a Dodavatele

tl eventualne soups drobnycn vad a nedodelku nebránících uzívaní (_víz dale odst. 3 tohoto

clanku Smlouvy).

Plnení dle a H. odst. 1 p: dokončeno, ]B'll předvedena Jeho zpusobílost SlOLlŽlt svemu ucelu (po

provedení ínStalace Plnení a Jeho uveden: do provozu). Součástí povínností Zhotovítele provest

Plnení dle teto Smlouvy Je tej předaní všech dokladu naleželícícn kPlnéní, technicke

dokumentace, navodtí, atestu a certítlkatu a případné dalších dokladu, ]SOLI-ll potřebne k užívaní

Plnení.

Smluvní strany se vyglovne dohodly, že Objednatel Je povmen převzrt pouze řadne provedene

Plnení De/ vad a nedodelkd, pokud se ObJednatel nerozhodne ]lnak Pokud Oblednatel převezme

Plnení vykaquíCí drobne vady a nedodelky nebranící tomu, aby Plnení 5|OUŽllO svemu ucelu, budou

Tyto drobne vady a nedodelky uvedeny v předavacím protokolu a Dodavatel je povínen drobne

vady a nedodelky odStranít nejpmdéll do 3O dnu Ode dne předaní a převzetí Plnění, nebude-lí

meil Smluvnímí stranamí písemne dohodnuto Jínak. O odstranění drobnych vad a nedodelku bude

smluvnímí stranamí sepsán protokol O odstranění vad a nedodelku.

V prípade prodlení Dodavatele & odstranením drobnych vad a nedodélku v termínu dle odstavce

3, tohoto clanku teto Smlouvy 0 Více než 3G dnu Je Objednatel oprávněn odstranít drobne vady

a nedodelky 5am nebo prostředníctvrm třetí osoby a Dodavatel Je povlnen nahradít mu veškere

naklady s tím spoíene,

v. CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celkova cena Plne-ní speczfíkovaneno v čl. ll, a v Příloze c. 1 Smlouvy byla stanovena ve vyšl

2 164 000,- Kč bez DPH, DPH 21 “v. číní 454 +10,- l<:, Celková cena Plnení včetně DPH ČIDl

Z DIR, «HG , kc.
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V celkove cene Plnenl ]SOU zahrnuty veškere naklady 5p0jene % provedenlm Plnenl, napr. naklady

SDOJCDC % dopravou na mlsto plnenr, pOjlŠtenim, lnstalaCl Plnenl, jakož | jeho uvedemm do

provožu, seznamenlm zamestnancu Objednatele & obsluhou, provadenlm zaručnlho seersu

a doskytnutr veškere dokumentace dle teto Smlouvy. Celkova cena Plnenr je stanovena jako cena

pevna, nejvyse pnpustna a maklmalnl, zahrnuje veškere naklady SDO]€n€ s Plnenlm. Zmena ceny

Plnenl je možna pouze a jen za předpokladu, že dOjde po uzavření teto Smlouvy ke zmenam

SBÍQD daně z pridane hodnoty.

Dodavatel odpovrda za to, že sazba dane .7 pndane hodnoty v okamžlku fakturace je Stanovena

v 5ouladu % platnyml a uc'lnnyml pravnlmj předpisy, Dan ž pndane hodnoty bude žauctovana podle

platnych ustanovenl iakona c. 2352004 Sb., o dani ? prldane hodnoty, ve znenl pozdejšl'ch

predplsu rdale jen „zakon o DPH"). Objednatel je opravnen provest žajlšt'ovacl uhradu DPH přlmo

na uCet prlslušneho flnanc'nlno uradu, jestllře se Dodavatel stane ke dm uskutečnenl zdanltelneho

plnem nespolehllvym platcem ve smyslu § 106a zakona o DPH, V takovem prípade pak nem

Objednatel povlnen uhradrt castku odpovidajlcl DPH Dodavatell.

Dodavatel ma narok zalohu a na vystavenl a proplacenr zalohove faktury, a to do vyše max. 3O f

; celkove ceny uvedene v Oder. 1 tohoto Clanku smlouvy, Zalohova faktura bude vystavena

neijžclejl 10 kalendarnlch dnu od nabytl uc'mnostl teto smlouvy.

Cena Plnenl bude unražena na žaklade danoveho dokladu _ faktury vystavene' Dodavatelem bez

žbytec'neho odkladu po převzeh Dlnenr dle c'l. IV Smlouvy. Dodavatelem vystavena faktura mUSl

obšahovat nažev Progektu, reg. ČlSlO PrOjektu, tdentiftkact teto Smlouvy a predmetu Plnenl a ]le

přlohou mugs byt smluvntml stranaml podepsany predavao protokol potvržujlcl protokolarm

prevzetl Plnenr. Dale musl faktura splňovat naležltostl danoveho a uc'etnlho dokladu dle zakona

&. 563 1991 Sb, o uc’etmctw, a zakona c, 23552004 Sb„ o danr ! prldane hodnoty, ve znenl

pozdejslch predplsu. v prlpade, Ze faktura takove naležltostl nebude Splnovat, popr. bude chybne

vyuCtovana cena Plnenr nebo DPH, bude Objednatelem vracena do 2O dnu ode dne ]ethO doručenl

k opravenl DCE proplacenl. V takovem pnpade bežl u predmetne faktury lhuta splatn05t| znovu

ode dne dorucenl opravene Cl nove vyhotovene faktury Objednatell. Fakturu Dodavatel doruci

Objednatelr doporučenou poštou na adresu Objednatele.

Faktury ]SOU splatne do 30 kalendarních dnu ode dne dOFUČČDl faktury Objednatell. Smluvnl strany

se dohodly na tom, že. zavažek žaplatlt cenu Plnenl je splnen dnem odepSa'nl pflslušne částky

z učtu Objednatele ve prospěch učtu Dodavatele uvedeneho na tltulnl strane teto Smlouvy.

Veškere platby dle teto Smlouvy budou Dbjednatelem placeny na ucet Dodavatele uvedeny

v „,'ahlavl teto smlouvy. Dodavatei prohlašuje, že jeho bankovnl uCet uvedeny v teto Smlouvě nebo

ve fakture je jeho učtem, ktery je spravcem dane zverejnen zpusobem umožnujlctm dalkovy

phstup v souladu s ust. Š % zakona o DPH, Dodavatel je povmen uvadet ve fakture pouze učet,

ktery je spravcem dane zveřejnen v souladu se zakonem o DPH. DOjde-ll behem mam teto

Smlouvy ke zmene ldentlflkace zverejneneho učtu, zavazuje se Dodavatel bez zbytecneho odkladu

plsemne nformovat Objednatele o takove zmene. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2

plsm. cl zakona o DPH ruo pnjemce zdamtelneho plnenl ža nezaplacenou daň z tohoto plneni,

pokud je uplata Ja toto plnem poskytnuta zcela nebo zCaStl bezhotovostnlm převodem na jlny

učet než uc'et p0škytovatele ždanltelneho plneni, ktery je spravcem dane zveřejněn způsobem

umožnujlcím dalkovy pflstup, provede Objednatel uhradu ceny P!nenl pouze na ucet, ktery je

uc'tem zverejnenym ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykollv ukáže, že uc'et

Objednatele, na ktery Objednatel požaduje provest úhradu ceny Plnení, nenl zveřejněným uCtem,

není Objednatel povlnen uhradu ceny Plnem na takový učet provest; v takovém případě se

nejedná o prodlení se zaplacenlm ceny Plnenl na straně: Objednatele,

VI. POVINNOSTI STRAN

Objednatel je povlnen předat Plnenl v požadovane kvallte a ve štanovenem dodacím termlnu dle

ustanovenl teto Smlouvy. Dodavatel odpovloa za to, že pfedane Plnenl ma technlcke parametry

Stanovene v Prllo7e &. I teto Smlouvy, prlcemz Plnenl je proste všech pravnich vad.



Dodavatel je povmen dodat Objednatel' veskere podklady a dokumenty, ktere budou na zaklade

platne legíslatívy a předpísu nutne pro jednaní s organy statní spravy ve veCí reallzace samotne

dodavky a nasledneno provozovaní dodaneno technologíckeho celku nebo jeho jednotlívycn častí.

Dodavatel tímto prohlašuje, je Plnení dle teto Smlouvy bude splnovat veskere technícke, pravní,

bezpečnostní a jíne normy a bude vyhovovat vsem tecbníckym, bezpečnostním, pravním a jínym

obecne zavaznym pravním predpísúm a současné prohlašuje, Ze Plnení dle této Smlouvy po

kvalítatívní strance bude splňovat veškere požadavky Objednatele na toto Plnení, resp. že toto

Plnení bude zcela vyhovovat uc'elu, pro nej? Objednatel předmětne Plnění objednava, kdy

soucasne prohlašuje, že je mu tento učel znam.

Dodavatel se uvazuje k j)ovnljostí archívovat veskere písemností souvísející s provedením Plnení

podle teto Smlouvy, a kdykolí po tuto dobu Objednatelí leCŽlllt přístup k temto arcljívovanym

písemnostem, a to do 31. 12. 2028. pokud česky pravní rad nestanovuje pro některé dokumenty

lhůtu delsí. Objednatel je opravnen po uplynut: desetí let od ukončení Plnení podle této smlouvy

od Dodavatele vyse uvedene dokumenty bezplatné převzít.

Dodavatel se zavazuje umoznít vsem subjektum opravnenym k vykonu kontroly PrOjektu, 1 jeho?

prostredku je hrazena cena Plnení, provest kontrolu dokladu, souVísejlcích s plněním teto

Smlouvy, a dále jako osoba povínna dle § 2 písm, el zakona c'. 3202001 Sb., o trnanční kontrole

ve verejne sprave, ve znení pozdejsícb predpísu, spolupusobít pří vykonu tíljaerní kontroly, mj.

umožnít Řzdlc mu organu DP VVV přístup l k tem častem nabídek, smluv a souVístících

dokumentu, ktere podlenají ochrane podle zvlastnícb pravních predpísu lnapr'. obchodní

tajemství, utajovane skutečností), a to za předpokladu, že budou splneny požadavky kladene

pravmmrpredprsy:ge]rner1a jakona C. 25552012 Sb., o kontrole „kontrolní řad), v Učínnem zneníl;

ve smlouvach se svým poddodavatelí zhotowtel tyto zavaže umož-mt ŘídíCímu organu OP VVV

kontrolu poddodavatelu v temže rorsabu.

VII. KONTAKTNÍ OSOBY

Každá ze smluvních stran urcí kontaktní osobu. Kontaktní osoby budou zastupovat smluvní stranu

v obchodních a tecljníckycřj zaleřítostecn souvísejlcícb s Plnéním teto Smlouvy, Kontaktní osoby

nejsou zmocneny kjednaní, jež by njelo ;a prímy nasledek změnu teto Smlouvy nebo jejího

předmětu, Sm uvní strany jsou opravneny zmenít opravnene osoby, jsou však povlnny na takovou

zmenu drubou smluvní stranu písemné upozornít,

Smluvní strany se dohodly na těchto opravnenycb osobach:

a ra Objednatele:

73 Dodavatele,

vm. ZÁRUKA

Dodavatel poskytuje Objednatelí zaruku 7a jakost dle ust, § 2519 občanského zakoníku, a to

v delce 12 mesicu, příčemí beh zaruůní doby počína provedením Plnění dle odstavce 2. clanku

IV. teto Smlouvy. Zarukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že Plnění bude po záruční dobu

zpusobíle k p0užítí pro obvykly učel sjednany v teto Smlouvě, a že SI zachova obvykle vlastností

a vlastností stanovene touto Smlouvou, a dale že Plnění nema pravní vady. Faktíckou vadou dle

teto Smlouvy se rozumí stav, kdy Plnení objektlvne nevykazuje funkční vlastností oprotl

vlastnostem uvedenym v teto Smlouve nebo v príloze teto Smlouvy.

Dokud dOjde ke rjíštenl vad v prube'nt. :aruční doby, je Objednatel opravnen tyto vady oznamít

Dodavateíl, a to nejpozdejí do konce záruční doby, Peklamace mate byt uCínena písemné,

elektronlcky & faxem. Vady, ktere Objednatel oznamí Dodavatell vdobe behu záruční doby, se

Dodavatel Javazuje odstraní D.:;platne a :a podmínek dale stanovenyclj v teto Smlouve.
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V prúbehu zarucm doby se Dodavatel zavazuje odstranít vady nejpozdejí do 30 dnu pote, co mu

Objednatel vadu oznamí, pokud se smluvní strany písemne nedohodnou jinak. Vada se považuje

za odstranenou v okamžíku, kdy jsou obnoveny vsechny sjednane funkce Plnenr a Plnení bude

predano zpet Objednatelí na zaklade předavacrho protokolu o odstranění reklamovane vady.

Pokud si Objednatel vyzada opetovne provedení revrzní zprávy a kusove zkoušky, je Dodavatel

povmen pří protokolárním predaní Plnení dodat Objednatelí rovnez tyto dokumenty (pokud byly

zpravy Čl zkousky soucastí provedení Plnení dle této Smlouvy).

Jestlíže Dodavatel neodstraní vady oznamene Objednatelem v dobe stanovene v tomto članku,

prípadne vdobe smluvmmí stranamí písemne dohodnute, je Objednatel opravnen odstranít vadu

sam nebo prostredníctvím třetí osoby. Dodavatel se v tom prípade zavazuje uhradít Objednatelí

veskere naklady spOjene s odstranením vady Objednatelem samotnym nebo treti osobou, a to do

30 dnu ode dne, kdy k tomu byl Objednatelem vyzvan, zavazek Dodavatele uhradít Objednatelí

smluvní pokutu tím není dotčen. Odstraněním vady prostredníctvím Objednatelem samotným

nebo prostredníctvrím třetí osoby nexaníka odpovednost Dodavatele za Škody zpusobene

v souwslostí s vadou Plnení.

Pokud se po oznamení vady Objednatelem Dodavatelí ukaze, Ze vadu nelze odstranít, je

Objednatel opravnen uplatnít narok na slevu z ceny. V prípade, ze pro neodstranítelnou vadu

nemtlže Objednatel užívat Plnení k učelu urcenemu touto Smlouvou, je opravněn od této smlouvy

odstoupit, a to bez Casoveho omerení ve vztahu kokamzíku, kdy vyšlo najevo, že vadu nelze

odstranrt.

Odměna za zaruc'ní serVís je zahrnuta v cene dle Čl. V. Smlouvy.

Dodavatel je povmen uhradit Objednatelí Škodu, která mu vzníkla vadnym plněním, a to v plne

vysí, Dodavatel rovnež Objednatelí uhradí naklady vzníkle prí uplatňování prav Z odpovednosti za

vady.

Dodavatel odpovída za to, že Plnení an: jeho jednotlíve častí Čl komponenty nebudou zatízeny

pravem tretí osoby. Vyjdtřfll najevo, že Plnem bylo v den jeho dodaní zatíženo pravem třetí osoby,

je Objednatel opravnen od Smlouvy odstoupit nebo požadovat, aby Dodavatel vlastním jmenem

tyto naroky třetích osob na sve naklady vypořádal.

IX. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

V prípade prodlení Dodavatele s provedením Plnení v termínu dle CI. III. teto Smlouvy, zavazuje

se Dodavatel uhradít Objednatelí smluvní pokutu ve vysl 0,05 “'o z ceny plnení bez DPH

uvedeneho v čl. V, teto Smlouvy za každy [ započaty doh prodlení,

Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením faktury je Dodavatel oprávněn požadovat

zaplacenl uroku 7 prodlení ve VYŠl dle obecne zavaznych pravních predpísu.

V pr=pade, je Dodavatel neodstraní drobnou vadu nebo nedodelek ve lhutě stanovené v odstavcr

3. članku IV. teto Smlouvy, zavazuje se Dodavatel uhradít Objednatelí smluvní pokutu ve vyší

0,03 %. z ceny plnení bez DPH uvedeneho v čl. V. této Smlouvy za kazdy | započaty den prodlení

s jejích odstraněním.

V prípade, Že Dodavatel neodstraní vadu Plnení ve lhůtě stanovené včl. VIII. teto Smlouvy,

zavazuje se Dodavatel uhradít Objednatelí smluvní pokutu ve vyší 0,03 ( z ceny plnění bez DPH

uvedeneho v čl. V, této Smlouvy za každy liapoc'aty den prodlení s odstraněním vady Plnění,

příCemž tato smluvní pokuta se uplatní pro každou jednotlívou vadu Plnění.

Splatnost vyuctovanych smluvních pokut je 20 dnů od data dorutem písemného vyúčtovaní

príslusne smluvní strane a za den zaplacení bude považovan den odepsaní castky smluvní pokuty

z učtu příslusne smluvní strany ve prospech učtu, ktery bude uveden ve vyučtovaní smluvní

pokuty.
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Smluvn pokuta dle leto Smlouvy se nezapocltava na uhradu škody, která vgnlkla v souvrslostl

s poruSenlm povínnost stanove'*yc'í touto Smlouvou a tyto naroky lie uplatňovat nezavlsle na

sobe v plne vysí, Závazek ?aolatít smluvní pokutu tak nevylučuje pravo na nahracu škody v plne

vysí.

Smluvní pokuty je Objednatel opravnen ;ápoc'íst protí pohledávce Dodavatele na uhradu ceny

Plnení,

V prípade, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, Kůstava zachovano právo na nahradu Škody

ve vysí, v Jake skoda prevyque castku určenou soudem jako přímerenou a bez Jakehokolív dalšího

omezení.

x. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, ODSTOUPENÍ

Smlouva naoyva platnostl dnem Jejího podpísu obema smluvníml stranaml á uclnností dnem

zverejnení v regístru smluv dle Zakoná c, 34032015 Sb. o registru smluv.

každa smluvní strana je opravnena odstoupít od této Smlouvy pouze z duvodu stanovenych touto

Smlouvou.

Objednatel sí vyhrazuje možnost odstoupit od této Smlouvy v prípade:

prodlenl Dodavatele s předáním Plnenl po dobu delší než 45 dnu oprotl termínu plnem

stanovenemu podle teto Smlouvy,

prodlení Dodavatele s oclstrarlením vady P!není delším než 30 dnu.

Dodavatel Je oprávnen odstoupít od teto Smlouvy v případe prodlení Objednatele se 7aplacemm

ceny Plnení dle teto Smlouvy po dobu delší než 60 dnu, ackollv byl Objednatel na toto prodlení

Dodavatelem písemné upozorněn.

Každá ze smluvních stran Je opravnena písemne odstouplt od teto Smlouvy, pokud

na majetek druhe smluvní strany bylo zahájeno ínsolvencní nzenl, v nemž byl soudem Zletén

upadek, nebo smluvní strana sama poda dlužnícky návrh na zahájení ínsolvencnlho řízení;

nebo

druha smluvní strana vstoupí do líkvídace.

„* prípadech dle odstavce 3, tohoto Clánku teto Smlouvy Je opravnena smluvní strana oprávněna

ad teto smlouvy odstouplt be: Casoveho omezení ve vztahu kokamžíku, kdy kporuSení teto

Smlouvy zakladaíío pravo oo teto Smlouvy odstoupít nastalo. ucínky odstoupení od Smlouvy

nastávají dnem doručení písemneho oznamení oodstoupení druhe smluvní strane, popr.

Dordéjálm dnem uvedenym v olsemnem oznamen: o odstoupení.

UkonCením učínnostl teto Smlouvy HGJSOU dotčena ustanovenr Smlouvy týkající se nároku

? odpovedností za vady, naroky ; odpovedností za Škodu a naroky ze smluvních pokut, pokud

v7níkly před ukončením uc'ínností Smlouvy, ustanovení o ochraně rnlormací, aní další ustanovení

a naroky. 7 jleCllŽ povahy vyplyva, ?e mají trvat l po zámku uČlnnostl teto Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že v prípade odstoupení od Smlouvy Sl strany vrátí veškerá poskytnuta

plnení, new v teto Smlouve stanoveno ]lflak. Ustanovení predchozí vety se nevztahuje na castl

lnení la Jím OdDOVldaleICh protípínení, vcetne prav vztahujících se na zaklade teto Smlouvy

ktákovym c'ástem Plneníj, ktera Objednatel urcl ve Ihuté 1 měsíce od učínností odstoupení

kterekolí strany svym Jednostrannym písemnym oznámením Dodavatelí, a to na zaklade Jeho

posouzení, ze takova Cast Plnení pro neho ma hospodářský význam | bez zbytku P!není. Smluvní

strany se dohodly, že v prípade odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele nema Dodavatel

narok na unradu jakekolív kompenzace za částí Plnenl, ktere vzhledem k Jejich povaze nelze vratit

zejmena protože byly poskytnuty ve vykonechjí, ]soull soucasti plnení, ktere ma byt dle

rozhodnutl Objednátele vráceno, Pro vylouceni pochybností se uvadí, že Jakekolív naklady spolene

sdemontaží častí Plnenl, ktere májí byt postupem dle tohoto odstavce Smlouvy navráceny

Dodavateli nese vyhí'aone Dodavatel,
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xv. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany vyslovne prohlašují, ?e sí nepreíí, aby nad rámec vyslovnych ustanovení teto

Smlouvy byla Jakakolív prava a povínností dovozovany z dosavadní Čl budoucr praxe zavedene

mem smluvnímí stranamí cí zvyklostí zachovávanych obecne cí v odvetví tykaíícím se předmětu

plnem teto Smlouvy, ledaže Je v eto Smlouve vyslovne sjednano línak, Vedle shora uvedeného

sí smluvní strany potvrzuy, že sí neísou vedomy žadnych dosud meil nímí 7avedenych obchodních

zvyklostí Cr praxe.

Prava a zavazky touto Smiouvou neupravene se rídí právním řadem Ceske í'epubllky, ze1mena

obc'anskym zakomkem. Smluvní strany se rovněž zavazují dodržovat praVídla OP VVV,

Smluvní strany se dohodly na vyloučení apllkace ust. § 1895 až § 1900 občanskeho zákoníku

o možností postoupení smlouvy men postupítelem a třetí osobou,

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplíkace ust, Š 557 občanskeho zakoníku o tom, ře

prrpouérrh pouzrty vyraz ruzny vyklad, vyloží se v pochybnostech k tíží toho, kdo vyíazu DOUllí

Jako prvn ,

Dodavatel preoíra dle ust, § 1765 občanskeho Jakoníku nebezpeCí zmeny okolností, a to zeímena

v souvísiostí se zvysenlm nákladu na provedení Plnění dle této Smlouvy

Dodavatel nemuze :Je/ predchozího písemneho souhlasu Objednatele postoupít svá práva

& pOVínncstí plynouc: z teto Smlouvy třetí strane

Zapoctení na pohledavky Dodavatele „mne teto Smlouvy se neprípoustí. Smluvní strany VYlUČUJl

ve vitahu k pohledavkam vzníklym Objednatelí z této Smlouvy nebo v souwslostí s ní aplíkací ust.

Š 1987 odst. 2 obcanskeho zákoníku a souhlasí s tím, ke i nelísta' a;“nebo neurčíta pohledávka je

ipusobíla k ?apoc'tení, avšak pouze do okamžíku případneho podaní žaloby na plnění z této

smlouvy.

V případe, Že v období meZí uzavřením teto Smlouvy a předaním Plnení dolde k výrobě. vyssí verze

dodavaneho zboží nebo Jeho častí, může Dodavatel po predchoZím písemnem souhlasu

Objednatele dodat 7a podmínek uvedenych v teto Smlouve Objednatelí tuto vyŠsí veer Zboží, a to

bez navysení celkove ceny Plnění, pří :acnovaní lhůty predaní 7boží, ph zachovaní kompatíbílíty

zboží ; ]ínymí technologíemí a on zachovaní totožnych nebo lepsích parametru zboží oprotí

parametrum .thoží puvodne slednaneho v teto Smlouve.

Pro vyloučení pochybností se uvadí, ie na tuto Smlouvu se neuplatní ustanovení o neumernem

zkracení dle ust, ; 1793 obtanskeho sakoníku aní ust. § 1796 občanského 7akoníku o líchve.

Zmenít nebo doplnít tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatku, které

budou vzestupne c'íslovany a podepsany opravnenymí zastupo smluvních stran. Vyžaduíeflí tato

Smlouva pro nejake Jednaní písemnou formu, bude pro tento účel považována vymena e-

mallovych Čl )ínych elektroníckych zprav. Smluvní strany JSOU opravnény namítnout neplatnost

teto Smlouvy ap'nebo jBthO dodatku ; duvodu nedodržení formy kdykolív, a to l když jlŽ bylo

započato s plnením.

Pokud by se kterekolív ustanovení teto Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo nevynutítelnym nebo

se jlm stalo po uzavrení teto Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost am

nevynutítelnost ostatních ustanovení teto Smlouvy, nevyplývá-|| z donucuíících ustanovení

pravních předpísu llnak. Smluvní strany se zavazují takove neplatne ČI nevynutítelne ustanovenl

nahradít platnym a vynutítelnym ustanovením, ktere je svym obsahem nejblížší ucelu neplatneho

Cr nevynutítelneho ustanovení.



 

Veskere spory mag: smluvmml Síranaml vvolyvapo nebo SOUVlSdJlCl & ustanoveními této Smlouvy

budou ;eseny v::y :lojpfve snwrne v'zajenwnou dohodou, NCbUdell smlmeno chenl dosaženo

v ořlmčuno dobé buoe rm: Kterakohv e smluvnlcn stran pravo předložll spornou zaležltost

kloznodnutl mlstne pnslusnemu soudu, v souladu s § 893 zak. Čl 9931963 Sb., občansky soudnl

rad, ve mém oordélšlcb bředblsu, se za mlslne přlslusnv 50le k prolodnavanl sboru zlato

Smlouvy prohlasuyc obecny soud Obleclnatele.

Nedllnou soutasl Smlouvy tvořl tyto přílohy:

pnlomc l , Tocnnlcka speoflkace

Tato Smlouva Jť uzavrena vc tlccn 233 stejnopisech, ? FllChŽ po podplsu Obdl'Žl Objednatel dva

2) stelnoplsy a Dodavatel Jeden {1].

Tato Smlouva obsabulc uplne ulednanl o předmětu Smlouvy a všech naležltostecb, které smluvnl

strany mélv a clllelv v léto Smlouvě ulednat, a které pave/Eu)! .la duležlte pro závaznost telo

Smlouvy Žadny prolev smluvnlch stran učlnény přl Jednam o této Smlouvě anu prolev učlnény po

uzavřenl telo smlouvy nesml byl vykladan v 'ozporu s vyslovnyml ustarlOveníml této Smlouvy

a nezaklada ladny .*avagek .Žadne smluvnl strany.

Smluvnl strany shodne broblašun „že jSCU sl védomy vsech pravnich dusledku touto Smlouvou

vyvolanycb, souhlasu se všem Jejímu ustanovenlml, s mm se podrobné seznamlly, a na dukaz

sve svobodné a plave vůle pFlDOJUll vlastnorucnl podplsy svych opravnénycn gastupcu.
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Priloha c. 1 * Technická specifikace

Technická specifikace Mikroskopická polarimetrie Muellerovy matice

Mikroskopická polarimetrie Muellerovv matice:

Výrobce přístroje: HOP-JSA FRANCE SAS.

Přesné typové označení přístroje: Mueller Matrix Polarimeter

Počet kusů: 1 ke

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

Zakladen: polarrnetru ie stabilni a konioaktri mikroskop Olympus. OsvětlovaCi a zobrazovaCi svazek ie

upraven tak, aby uniořnoval niodulaCi polarizačniho stavu kolimovaneho dopadailclho a difraktovaneho

svetla pomOCi systemu s dVOJlCl modulatoru % neniatickynii kapalnynii krystaly. Wm Je zajištena rychlá a

počitacíem rirena' :ména polanzačnich stavu a určeni kompletni Muellerovy matice. Kalibrace

polarizaCniho stavu světla se provadi poniOCi polarizátoru, kompenzatoru a kalibrace uhlu ponioo presne

difrakcni nirižky % periodou ŠOO nm. kalibrac'ni' polarizačni komponenty JSOU současti dodavky

Optizka sestava uniožnuie opakovatelne prepinam realného a Fourierova ohra7u, což dáva komponenty

Muellerovy matice realneho niikroskopickeho obrazu s rozlišením typickym pro optickou mikroskopii a

Fourierovu obrazu, kde Jednotlive body obrazu odpovidaii rtlznym aginiutalnini unum a uhluni odrazu

_roiptylu'i, Polarinietricke niereni se provadi pro všechny alimutalni uhly a uhly dopadu do (34 stupnu.

Vyclonenirn dopadaiiciho svazku paprsku JSOU rizeny uhly dopadu a anmutamu. Opticky system

mikroskopu dale umožnuje vyclonéni zorného pole pomoci polni clony ve velikosti

5-10—40 pm pfi :vétsem 100x.

Soucasti dodavky Je nahradni set polarizaCnich modulátoru' s kapalnyrni krystaly.

Mikroskopicky drýak vzorku umořnuie ?aostrovani mikroskopu, translaCi a rotaCi vzorku 360 stupnu,

vyměnitelnc:

Halogenová lampa, nominaini vykon 20W. opticky vykon 8.4 mW v rozsahu vlnovych délek 200

nm — 1130 nm

Xe lampa s vysokym vykonem HPXZOOO—HPDUV/ 75 W, rozsah vlnovych délek 185-2000 nm,

životnost 1000 hodin

Sada filtru 0132“ včetně niotorijovaneho filtroveho kola, parametry filtru centralni vlnová délka

(CWLl a sirka Cary (FW-HM) JSOU nasledujici:

' CWL ; 4579 t 2 nm, FWHIVl : 10 f 2 nm,

. CWL 53 r
x
)

l 2 nni, FWHM : 10 1'2 nm.

. CWL _ c
p

3 i 2 mil, FWHM _ 10 i 2 nm,o
n

Zdroje LED Blue 470 nm, 21.8 mW, Green 530 nm, 9.6 niv/„ Lime 565 nni, 13.5 mW

Mikroskopicke objektivy: Soucasti dodavky JSOU vynienitelne Objektlvy % uvedenyrn zvětšením,

'\lunienckou aperturou a pracovni vzdalenosti mad.)

MPLFLN 10x BDP PLANFLUORITE SF Objektiv leEOZS , w.d.6.5mm



LA'wa-JPI TL >? ODJektw B);-\ 0.75, „nad lem

  

.."? PLANF. JODŽTF 5: Objcktw 100v90.90,w,d. 1.0mm

A 23ka CLANAPOCHPOMAT Objcktw mm 0.95, und. 0.35mm

1'7” p- t

„11-51 ovana pomoc CCD kamery s Gpem Sony Basm Ace Acl920, Jeana se o 12 bit
   

 

Diem: CHYBA, 'e

U: kan‘um 5 won gamety 32 7 ke, píocha xemoru 11.3 mm x 7 1 mm s rO/hswnm w

1200 p: 3 3 MD a vehkmtx Dnem 5.86 pm : S 86 um.

Dodavka Omahuje mm podám; Je xaruccna kompatlbrllta s tedmologu kapainych krysmu a da\51m

kommnenry \ystemu \n sofhvarovym mmm.


