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KUPNÍ SMLOUVA

Kupující:

Vysoká škola hanska - Technická univerzita Ostrava

Fakulta clcktrotcchniky a informatiky (dále také FEI)

5c sídlem: 17. listopadu 1512172. 708 33 Ostrava - Poruha

1C: 61989100

DIČ. C261989100

Zastoupena:
* děkanem FE!

Bankovní spojení: ČSOB. as.

Číslo učtu:

kontaktní osoba:

Prodávající

()hchodní Tirmu i'názcvf: R(Í)'1'-HSware s.r.o.

Sírllonnísto podnikaní/: Na Vrtalně 84, 53003 Pardubice

1C: . 444114117

DIČ: CZ44444117

Zastoupena: _jcdnatcl

Bankovní spojeníj UniCredit Bank

Číslo účtu: _

zapsaná \“: u Krajského soudu v Hradci Kraloch 1428

kontaktní osoba:

1D datové schránky: mi—lehw

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

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

(dálejcn „Smlouva'“)

Kupujicí uzavírá s prodávajícím tuto smlouvu za účelem realizace projektu „Podpora \'zclčla\'ací

inl'rzístruktury na VŠB - I‘LI‘ Ostrava" (1'ch Č_ projektu CZ.02.2.(H/0010.01l7_0—14f0008550). který je

spolulinancovan L Operačního programu Výzkum. vývoj a vzdělávání. Dotace jsou poskytován)

prostřednictvím Ministcrsmí školství, mládeže a tělovýchovy (dále také rídící orgán OP VVV').

Prodávající hure na vědomí. Že předmětem této smlouvy jsou aktivity a výstupy. ktcré budou tvořit

součást projektu spolulinancovaného Evropskou unií.

Kupující je verejnou vysokou školou zřízenou na základě zákona č l 1 1/1098 Sb.. o vysokých Školách.

Prcdmčtem cinnosti kupujícíhoje predevším vědecko — výzkumná. školicí a vzdělávací činnost.
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Pro případ. že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů. je smluvní strana. u které zmena

nastala. povinna informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu. a to průkamyin zpusobem

(l“ormou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu. V případe. Že zdíivodu porušení tohoto

Zina/ku vznikne druhé smluvní strane Škoda. zavazuje se strana, která škodu způsobila. tuto v plne

v_vsi nahradit.

Prodávající prohlašuje. žcje odborně způsobily k zajištění předmětu plneni podle této smlouvy.

Clanek l

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodavka jednoho kusu osciloskopu 200 _ 300 MH/. jenž byl

predmetem veřejné zakázky (dále také zboží).

“. l'outo smlouvou se prodz'ivající zavazuje dodat za podmínek zde sjednaných kupujícímu zboží ~

nové. nepoužité. jak je uvedeno v bodě l a převést na kupujícího vlastnické pravo k tomuto zboží.

\ Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 10.6.2018 podaná ve

veřejné zakázce malého rozsahu.

-l. Prodávající se zavazuje ke zboží doložit:

. platná prohlášení o shodě nebo jejich kopie vydana dle evropske ci národní legislathv

. osvědčení. certifikáty a atesty. které jsou vydávány k tomu opravnenymi osohami

pro jednotlivé specifické druhy výrobků dle zvláštních předpisů.

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

Článek ll.

Předání zboží, 'ady zboží

1. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle clanku l\'. této

smlouv).

“\ \"lastnicke pravo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí 7boži. Prodávající

prohlašuje. že vecne plneni smlouvy nemá pravní vad) a není zatíženo pravy třetích osob.

»
)

Kupující je oprávněn odmítnout přcwetí zboží, pokud zbozi nebude dodáno řadne v souladu

\— touto smlouvou a ve. sjednané kvalite. přičemž v takovém případě kupující duvody odmítnutí

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

terminu předání zboží.

Článek lll.

Doba a místo plnění

l . Prodávající se zavazuje dodat zboží ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

“: Nlístcni plneni jsou pracoviště Katedry inl'ormatiky Fakulty elcktrotechnilq' a informatiky VŠB—

'l U:) na adrese sídla zadavatele.

u
;

Prodávající je povinen alespoň pet pracovních dnů před faktickým dodáním zboží informovat

kontaktni osobu kupujícího c—mailovou zprávou o předpokládaném termínu dodavky zboží

4 Zboží bude dodáno kupujícímu spolu s dodacím listem a fakturou; zboží je prodavajici opravnen

lakttírovai \ souladu s příslušným dodacím listem.

'
J
í

Okamžikem převzetí zboží přechazr nebezpečí Škody na kupujícího.
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Článek IV.

Kupní cena a platební podmínky

Celkova nabídková cena za l ks osciloSkopu je stanovena ve výši:

Celková cena bez DPH: 45000 Kč

DPH 21% 0450 Kč

('clková cena s DPH: 54450 Kč

Slovy padesatčtvřitisícčtvřistapadesat Kč s DPH

Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškere- naklad) spojené > prodejem a koupi

/bo2í. včetně dopravy a ostatních nákladů,

( ena bude zaplacena na zaklade faktury vystavené prodávajícím. Faktura vystavena prodávajícím

musí obsahovat náležitosti stanovene právními předpisy s tím. ke zvlášt" budou ve faktuře

vyčísleny ceny zboží bez DPI l, zvlášť DPII a celková cena zboží s DPH.

Pro >plnení podmínek projektu musí faktura kromě zákonem stanovených náležitostí pro danm )“

doklad dale obsahovat:

a) čí<lo a datum vystavení faktury.

b) číslo smlouv) (objednávky) a datum jejího uzavření. název veřejné zakázky

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřene smlouvy).

(1) nazev projektu a jeho registrační číslo - projekt „Podpora vzdělávací infrastruktury na VSB —

l'lf t)strava".. reg. č. projektu C202.2.67ř0.0/0.0r'l7_04—*l/00()8556_ který je linancovan /

Lítpcračního programu \r'ýzkum. vývoj a vzdělávání..

e) označeni banky a čísla účtu. na který musí být zaplaceno

D llííitu xplatnosti faktury,

g) název sídlo, IČ a UK“ kupujícího a prodávajícího,

lí) o/naCeni pracovište uvedené na dílčí objednavce

iljmeno a vlastnoruční podpis osoby. která fakturu vystavila. včetně kontaktního telefonu.

lrhuta splatností faktury je 21 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 dne jejího odeslání.

Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturovane kupni cen) na účet

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

nebo jeho částí.

Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vratit hel zaplacení fakturu. ktera

neobsahuje náležitostí stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybné.

Prmlrivajicí je povinen fakturu novč vyhotovit V takovém případě není kupující v prodlení \‘t‘

zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení nalezite doplněné či opravene' faktury začne bežet

nova lltuta splatnosti faktury v délce Zl dnů.

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

\ záhlaví této smlouvy. Prodávající prohlašuje že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě

nebo ve faktuře je jeho účtenL který je spravcem dane zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový

příatup v souladu s ust. § % zákona o DPH. Prodávající je povinen uvadet ve faktuře potize učet.

který je správcem dane zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li behem trvani této

Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Prodávající bez zbytečného

„
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odkladu písemně informovat Kupujícího o takové zmčne. Vzhledem k tomu, Že dle ust. g 109

odst. 3 písm. c) 7akona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou dan 7 tohoto

plneni. pokud je úplata za toto plneni poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na

jiny učet než učet pt'ískjtovatele zdanitelného plnění„ ktery je správcem dané zveřejněn zpusobem

umožňujícím dálkový prístup. provede Kupující úhradu ceny Plnění pouze na účet. ktery je účtem

zveřejnenym ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, Že učet Prodávajícího.

na ktery Prodámjící požaduje provest úhradu ceny Plnění. není zveřejněným účtem. není Kupující

povinen uhradu ceny Plnění na takový učet provést: v takovém případě se nejedná o prodlení se

7aplaeenim ceny Plnění na straně Kupujícího.

Clanek V.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců.

Zbozi má vady. jestliže nebylo dodáno v souladu s touto smlouvou. tedy pokud nebylo dodáno ve

diode < pozadavky kupujícího.

Vady zjevne při dodání zboží je kupující povinen sdelit prodávajícímu při převzetí zboží. vady

skryte je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Prodávající v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady. ktere ma zboží v okamžiku jeho

prevzetk i když se vada stane zjevnou až v průběhu užívání jednotlivých druhů ci kuSů dodaneho

zboži

Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemné bez. zbytečného odkladu poté.

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

co nejpodrobnější specíňkaci zjištěné vady. Kupující bude vady oznamovat na:

Kontaktni osobou za kupujícího jc:

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

neuvede-lí v ozna'meni jinak,

Prodávající je v takovém případě povinen odstranit vady na vlastní náklady, které se vztahují jak

na opravu, tak na případnou přepravu vadného zboží a další 5 opravou souvíbející náklady.

Prodávající je tak v případě uplatnění reklamace s požadavkem na opravu předmětu koupe

povinen vyslat zamestnance ci pověřit třetí osobu opravou předmětu koupě a to na vlastni naklady.

(Ílánek VI.

Smluvní pokuty, náhrada škody a odstoupení od smlouvy

Nedodá—li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě dle bodu III. l. zaplatí kupujícímu smluvní

pokutu ve výši 05% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý započaty den prodlení.

Bude-lí kupující v prodlení s úhradou tákturyg je povinen zaplatit prodávajícímu urok L prodlení

ve vyší dle platneho předpisu.

Smluvní pokuta a úrok zprodlení jsou splatné do třiceti kalendářních dní od data. kdy byla

povinne straně doručena písemná výzva kjejich zaplacení oprávněnou stranou. a to na ucet

opravné—ne strany uvedeny v písemné vyzve.

Llhrazení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu Škody vzniklé kterékoliv ze smluvních stran.
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Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Kupující je opravnčn odstoupit od smlouvy. jestliže bylo s prodávajícím zahájeno insolvenční

řízení.

Článek Vll.

Ostatní ujednání

Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího opravnen postoupit práva

a pov innosti z této smlouvy na třetí osobu.

(_)tazky touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Prodávající bere na vědomí povinnosti kupujícího zveřejnit udaje uvedeno v teto Smlouve \

souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek. se zákonem č, 106/1909 Sb.,

o svobodncm přístupu k iníormacínn ve znění pozdějších předpisů. se zákonem č. 3403015 Sb..

o registru smluv a jinými obecně závaznými normalni. a to způsobem. jen). vyplývá z uvedených

předpisu či o němž rozhodne kupující

Smluy ní strany se zavazuji udržovat v tajnosti á nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace

_ zachovat mlčenlivost jak jsou vymezeny níže:

' veškeré informace poskydnute prodávajícímu ve stnyslu ustanovení & 218 zákona č. 134/2010

Sb” o zadávání vetejných zakázek,

' informace. na které se vztahuje zakonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobni t'tdaje.

utajované skutečnosti).

- obchodni tajemství prodz'tvajícího či případně jiny udaj chráněný dle zvláštních právních

předpisů soduvodnčním takovéhoto zařazení. a to písemné před podpisem této smlouvy,

Prodávající bere na vědomí. že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečne ultra/ené

ceny za plnění teto Smlouvy a k seznamu subdodavatelů prodávajícího a dále u informací.

jejichž sdělení se vyžaduje ze 7ákona

Prodávající je povinen umožnit vsem subjektům oprávněným kvýkonu kontroly projektu.

Zjejíehž prostředků je dodávka hrazena provést kontrolu dokladu souvisejících splnením

zakázky a to po dobu danou právními předpisy CR k jejich archivaci (zákon č. 503/1991 Sb.. o

„-

účetnictví. a zákon &. 233/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty).

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

předmětu plnění do roku 2028. pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. l_yto dokumenty a

účetní zaznamy budou uchovávány způsobem stanoveným platnými právními předpisy

Článek \t'lllí

Povinnosti vyplývající z podmínek OP VVV

Předmet teto smlouvyje spolufinancován z OP VVV.

Prodávající se zavazuje v případě plneni předmětu této smlouvy v rámci 01’ V V V:

— umoznit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektů. z jejichž prostředků je

zboží hrazeno. provest kontrolu dokladů souvisejících s plněním zadávacího řízení„ a to po dobu

danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví. ázákon

&. 235/2004 Sh l o dani z přidané hodnoty).
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