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KUPNÍ SMLOUVA

Kupující:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební (dále také ,,FAST“)

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

IC : 619 89 100

DIČ: CZ61989100

Zastoupené: _.,děkanem FAST

Bankovní spojení: CSOB, a.s.

číslo účtu:

Kontaktní osoba:

a

Prodávající

Obchodní firma /název/ : Brio Hranice s.r.o.

Sídlo/místo podnikání/ : 753 01 Hranice, Teplická 232

IČ: : 47669365

DIČ: CZ47669365

Zastoupená:

Bankovní spoj ení: KB Hranice

Číslo účtu: u

zapsaná v: Kraj ský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 5099

ID datové schránky: gf4uyft

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

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen ,,Smlouva“)

Kupující je veřejnou vysokou školou zřízenou na základě zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Předmětem činnosti kupujícího je především vědecko — výzkumná, školící a vzdělávací činnost.

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 z důvodu porušení tohoto

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

výši nahradit.

Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

 



  

 

Článek I

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je dodávka jednoho nového hydraulického lisu lOOOkN značky ALPHA

3-1000 včetně příslušenství, jež bylo předmětem veřejné zakázky (dále také zboží). Zboží dodá

prodávající dle technické specifikace uvedené v příloze č. l smlouvy. Součástí dodávky je zároveň

doprava do místa plnění, uvedení do provozu, dodání uživatelské dokumentace a návodu k obsluze

v českém jazyce a zaškolení obsluhujících pracovníků kupujícího, ato řádně a včas. Všechny tyto

dodávky a činnosti spolu tvoří předmět plnění.

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

nové, nepoužité, jak je uvedeno v bodě 1 a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

V rámci uvedení dodaného zařízení do provozu budou prodávajícím provedeny následující

činnosti:

a) složení zboží z přepravního prostředku do místa plnění, instalace, zapojení, seřízení, celkové

zprovoznění,

b) zaškolení obsluhujících pracovníků kupujícího

c) vystavení protokolu o předání a převzetí zařízení do provozu.

Prodávající se zavazuje ke zboží doložit:

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

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

pro jednotlivé specifické druhy výrobků dle zvláštních předpisů,

o návod k obsluze, základní uživatelskou dokumentaci v českém jazyce.

Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 3. 9.2018 podaná ve

veřejné zakázce malého rozsahu: Hydraulický lis lOOOkN.

Článek II.

Předání zboží, vady zboží

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

smlouvy.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Prodávající

prohlašuje, že věcné plnění smlouvy nemá právní vady a není zatíženo právy třetích osob.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu

s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž vtakovém 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 misto plnění



 

 

Prodávající se zavazuje dodat a nainstalovat zboží ve lhůtě do 12 týdnů od nabytí účinnosti

smlouvy.

Místem plnění je areál Fakulty stavební, L. Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba.

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

kontaktní osobu kupujícího e-mailovou zprávou o předpokládaném termínu zaslání zboží

kupujícímu a o předpokládaném termínu doručení zboží kupujícímu.

Zboží bude dodáno kupujícímu spolu s dodacím listem a fakturou; zboží je prodávající oprávněn

fakturovat V souladu s příslušným dodacím listem.

Okamžikem převzetí zboží přechází nebezpečí škody na kupujícího.

Článek IV.

Kupní cena a platební podmínky

Celková nabídková cena je stanovena ve výši:

Celková cena bez DPH: l 479 900,- Kč

DPH 21% 310 779,- Kč

Celková cena s DPH: 1 790 679,- Kč

Slovy: Jedenmilionsedmsetdevadesáttisícšestsetsedmdesátdevět Kč s DPH

Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené sprodejem a koupí

zboží, včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a ostatních nákladů.

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 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 jej ího odeslání.

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

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

nebo jeho 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 21 dnů.

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

v záhlaví této smlouvy.

Prodávající prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho

účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust.

§ 96 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, vplatném znění, dále jen zákon o DPH.

Prodávající je 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,
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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

zboží pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se

kdykoliv ukáže, že účet Prodávajícího, na který Prodávající požaduje provést úhradu ceny zboží,

není zveřejněným účtem, není Kupující povinen úhradu ceny zboží na takový účet provést; V

takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny zboží na straně Kupujícího.

9. Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na zahraniční subjekty,

které nepodléhají povinnosti registrace podle zákona o DPH.

Článek V.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců.

2. Zboží má vady, jestliže nebylo dodáno v souladu s touto smlouvou, tedy pokud nebylo dodáno ve

shodě s požadavky kupujícího.

3. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady

skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

4. 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 užívání jednotlivých druhů či kusů dodaného

zboží

5. 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:

Kontaktní osobou za kupujícího je:

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

neuvede-li V oznámení 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 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 V1.

Smluvní pokuty, náhrada škody a odstoupení od smlouvy

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

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

2. 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 prodlení jsou splatné do třiceti kalendářních dní od data, kdy byla

povinné straně doručena písemná výzva k jejich 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 vn.

Ostatní 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 — jak jsou vymezeny níže:

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

Sb., o zadávání veřejných zakázek,

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

utajované skutečnosti),

. obchodní tajemství prodávajícího či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních

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

Prodávající bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené

ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu subdodavatelů prodávajícího a dále u informací,

jej ichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektů,

z j ejichž prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním

zakázky a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., 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 2029, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. Tyto dokumenty a

účetní záznamy budou uchovávány způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

Článek vm.

Závěrečná ustanovení

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

* smlouva registrací v registru smluv dle následujícího ustanovení smlouvy.
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2. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na

základě dohody smluvních stran kupující, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy

bylo zasláno oběma smluvním stranám.

3. Případné spory obou smluvních stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě,

budou spory řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

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

smlouvě irelevantní, není—li ve smlouvě stanoveno jinak.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, znichž dva obdrží kupující a

jeden prodávající.

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

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro

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

podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. l — Technická specifikace

V Ostravě, dne: V Hranicích , dne: 3.9.2018

Za kupujícího: Za prodávajícího:

 

děkan FASTJ Funkce: jednatelé firmy

BMG Hranice 5.119.

753 C1 HRANÍCE, Tepk'cká 232
*. .“ “ »“ r. -. . . „_

Duc. ca.-509065. za.. am 6141 355
"u“

 



 

 

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace „Hydraulický lis 1000 kN s měřením statického modulu

Zařízení hydraulicg' lis 1000 kN :

Výrobce hydraulického lisu 1000 kN:

pružnosti“

Form ! Test Sci/dna &C'o. 61‘an

Přesné typové označení hydraulického lisu 1000 kN:

Počet kusů: | ks

ÁlS A. LPH/4 ,3 ' Z J00

 

Základní technické parametry

Minimální požadované

hodnoty — musí být
Hodnota nabízeného

 

 

 

 

„, zařízení
splneno!

. Měřící rozsah 20 až 1000 kN 20 anQQ/QV

. Maximální tlačná síla 1000 kN JQQQM“

. Zdvih pístu min. 100 mm 100 mm

. Výška zkušebního prostoru (není třeba víc?) min. 420 mm alga mm

 

. Rozsah indikace 0 až 1000 kN 0 až 1000 kN

 

kruhová min. 0 230 mm,

179W / adm dea/<p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Plošný rozměr soustavy tlačných desek „ , nebo 01730 mm

ctvercova min. 230/230 mm ** " *

. Zajištění proti posunu tlačných desek ANO AM)

. Tvrdost tlačných desek (dle ISO 6507 — 1) min. 55 HRC limit/1C

. Horní kloubová plocha ANO AM)

. Hmotnost stroje min. 1500 kg 1 500 kg

. Ochrana osob proti úlomkům ANO ANO

. Typ zkušebního válce jednočinný jgg’ggdzzny

. Celkové výška zkušebního lisu min. 920 mm ] _670 mm

ELEKTRONICKÉ MĚŘENÍ POLOHY PÍSTU

. Měřící dráha min. 100 mm J_QQUUU

. Linearita min. 0,1% @431»

. Rozlišení 0,01 mm ()“,OÍ mm

 

STATICKÝ MODUL PRUŽNOSTI

 

1. Měřící zesilovač s rozšřením

  . Měřící rozsah  0,10 až 2000,0 pm   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

. Měření dvoucestné i trojcestné (180° i 120°) ANO ANO

. Měření a čtení jednotlivých hodnot ve třech místech ANO ANO

. Výpočet střední hodnoty ANO AQQ

. Měřící čidla s přesností 0,1|.1m 3ks 3 ks

DALŠÍ POŽADAVKY NA STROJNÍ VYBAVENÍ:

. Elektronické snímání síly s přesností 1 % 1%;

 

Měření a ovládaní pístu s volitelnou rychlostí 0,001 až 100 kN/s

 

ZPÚSOB PRÚBĚHU ZKOUŠKY
 

 

 

 

 

 

 

 

. Najetí na dotek síly ANO ANO

. Nastavení nuly ANO Alí/Q

. Paměť vrcholové hodnoty ANO AAÍQ

. Zatížení ANO AMO

. Automatická identifikace zlomu ANO ANO

. Odlehčení ANO 4in

. Převzetí vrcholové hodnoty ANO AMO

. Automatické nastavení nulového bodu ANO ANO

 

Zobrazení pevnosti v jednotkách N/mmz, nebo MPa [[[/QQ? nebo MPa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

. Nastavitelné zobrazení v kN, N a mm m; gig/71¢;

. Zobrazení skutečné hodnoty rychlosti v jednotkách kN/s kN;5351

PRACOVNÍ STANICE PROPOJENA 5 PC

. řízení síly, dráhy a deformace ANO M?

. Výstupy 2 PC v programu Excel (tabulky i grafy) ANO AMO

. Grafický výstup 2 PC ANO All/Q

- síla/dráha ANO ANO

- síla/deformace ANO avg

. automaticky vypocet statického modulu pruznosti AN0 ANO

dlevCSN.

- CSN EN 12390 - 135731302): 2014 Zkoušení

ztvrdlého betonu - Cást 13: Stanovení ANO AMO

sečnového modulu pružnosti v tlaku.

- CSN ISO 1920 - 10 (731319 ): 2014 Zkoušení

betonu - Cást 10: Stanovení statického modulu ANO Alí/Q

pružnosti v tlaku.

- CSN EN 13412 (732131): 2007 Výrobky

a systémy ro ochranu a opravy betonových ANO 4 NO

konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení / ’ "

modulu pružnosti v tlaku.

. PC + LCD monitor ANO ANO

. Sít'ové připojení AND AN ,
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HYDRAULICKÝ g; 1000 kN musí SPLNOVAT

ZKOUSKY DLE NIZE UVEDENYCH NOREM:
 

. ČSN EN 12390 - 1 (231302): 2013 Zkoušení

ztvrdlého betonu — Část 1: Tvar, rozměry a jiné ANO ANO

požadavky na zkušební tělesa a formy.
 

. ČSN EN 12390- 3 (731302): 2009 + 01: 2011

+21. 2012 Zkoušení ztvrdlého betonu — Část 3: ANO ANO

Pevnost v tlaku zkušebních těles.
 

. CSN EN 12390 - 4 (231302): 2001 Zkoušení

ztvrdlého betonu — Cást 4: Pevnost v tlaku — ANO „ft/vg

Požadavky na zkušební lisy.
 

. ČSN EN 12390- 6 {7:31302) 2010 Zkoušení

ztvrdlého betonu— Cást 6' Pevnost v příčném tahu ANO AA,/„G

zkušebních těles.
 

. ČSN EN 1338 (723038): 2004 Betonové dlažební
[, „

bloky— Požadavky a zkušební metody. ANO ”NO
 

. ČSN EN 12504- 1 (731303): 2009 Zkoušení betonu

v konstrukcích— Část 1: Vývrty— Odběr, vyšetření ANO ANO

a zkoušení v tlaku.
 

HYDRAULIČK'Ý LIS 100,0 kN MUSÍ VYHOVOVAT

NASLEDUJICIM NORMAM
 

. ČSN EN ISO 7500 — 1 (420322): 2016 Kovové

materiály— Ověřování statických jednoosých

 

zkušebních strojů— Část 1: Tahové a tlakové ANO ANO

zkušební stroje— Ověřování a kalibrace systému

měření

. ČSN EN ISO 6507 — 1 (42 0374): 2006 Kovové

materiály — Zkouška tvrdosti podle Vickerse — ANO ALVQ

Části: Zkušební metoda
 

. čsu EN ISO 1302 (014457): 2002 Geometrické

požadavky na výrobky (GPS) - Označování

 

 

 

 

 

 

struktury povrchu v technické dokumentaci ANO [MO

výrobků.

. Kalibrační list vydaný českým ANO ANO

metrologickým ústavem (uznávaný státy EU) *

. Zaškolení obsluhy (4 osob) ANO ANO

. Záruka na celou dodávku: 24 měsíců ANO 24mcg/cu

. Návod k použití v českém jazyce ANO ANO

. Dopravné a balné ANO ANO

. Misto dodam: areal FAST, L. Podeste ANO ANO

17/1875, 708 33 Ostrava - Poruba    
 

  
 

Strana 3 / 3


