KUPNÍ SMLOUVA

č. l!J~//fr;rJ

(dále jen "smlouva")
uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen "ObčZ")

I.

Smluvní strany

Kupující:
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta

lt:00216208,Dit: CZ00216208
se sídlem:

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

zastoupena:

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. - děkan FF UK

bankovní spojení:

Komerční

číslo účtu:

85631011/0100

ve

věcech

smluvních a technických:

banka, a.s. Praha 1

email:

tel.:

Prodávající:
GEFOS a.s.
IČ:25684213,DIČ:CZ25684213

se sídlem :

Kundratka 17, 180 82 Praha 8- Libeň

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5477
za niž jedná:

Ing. Filip Kobrle, místopředseda představenstva

tel. :

e-mail:

bankovní spojení:

ve věcech smluvních a technických :
tel. :

, email:

ll.
Předmět smlouvy

2.1.

Předmětem

této smlouvy je závazek Prodávajícího dodat řádně, ve sjednaném
termín u, na sjednaném místě a v požadované kvalitě kupujíc
ímu Přenosný
miniatu rizovan ý terestr ický 3D laserový skenovací systém podrobně
specifikovaný
v příloze č. 1 této smlouvy (dále též "zboží") včetně všech dokladů, zejmén
a záručních
listů a návodů v českém nebo anglickém jazyce, umožn it kupujíc
ímu se zbožím nakládat
a převést na kupujícího neomezené vlastnické či jiné (např. licenční)
právo k tomuto
zboží. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava zboží kupujíc
ímu do místa
plnění dle čl. 111. této smlouvy, jeho instalace podle pokynů
kupujícího, a dále prováděn í
záručních oprav zboží. Prodávající se zavazuje dodat
zboží do budov a místností
předem určených

2.2.

kupujícím.

Kupující se zavazuje zboží řádně a včas dodané prodávajícím převzít
a zaplatit za něj
sjednanou kupní cenu způsobem a v termín u sjednaném touto smlouv
ou.

111.
Doba a místo plnění

3.1.

3.2.

Prodávající se zavazuje, že zboží dodá kupujícímu dle ust. čl. ll. odst. 2.1.
této smlouvy
v souladu s ust. čl. V. odst. 5.1. této smlouvy do 4 týdnů od data účinnos
ti smlouvy ve
stanoveném množství a jakosti. V případě prodlen í s řádným dodáním
zboží v termín u
dle předchozí věty se prodávající zavazuje uhradi t kupujícímu smluvn
í pokutu ve výši
0,05% z kupní ceny bez DPH dle čl. IV., odst. 4.1. této smlouvy za každý
i započatý den
prodlení. Celková výše smluvní pokuty není omezena.
O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán
předávací
protoko l, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zboží
se považuje za
převzaté a předané okamžikem podpis u předávacího
protoko lu ve smyslu věty

předchozí.

3.3.
3.4.

Místem plnění i realizace díla dle této smlouvy je Univerzita Karlova
- Filozofická
fakulta, Český egyptologický ústav, Celetná 20, Praha 1.
Kupující není povinen převzít zboží s právními nebo faktickými vadam
i, a dále pokud
nebude zboží dodáno v dohodn utém množství.

IV.
Cena a plateb ní podmínky

4.1.

Kupní cena za zboží dle čl. ll odst. 2.1 této smlouv y činí částku ve výši
495 000,- Kč bez
DPH (slovy: čtyřistadevadesátpěttisíc korun českých). DPH ve
výši 21% činí
103 950,- Kč.
Kupní cena celkem

4.2.

včetně

DPH

činí

598 950,- Kč.

Součástí kupní ceny jsou veškeré náklad y spojené s plnění
m předmětu této smlouvy.
Kupní cena zahrnuje zejména doprav u a instalace . Kupní cena zahrnu
je i náklady na
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správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení apod. (je-li relevantní), pojištění,
přepravní náklady apod.
Kupní cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů
upravujících výši DPH, přičemž v takovém případě bude ke kupní ceně připočteno DPH
ve výši stanovené platným a účinným zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty.
4.4.

Kupní cena bude kupujícím uhrazena v korunách českých (CZK) na základě účetního a
daňového dokladu -faktury, doručeného kupujícímu nejpozději do 1 pracovního dne
po převzet í předmětu plněn í.

4.5.

Přílohou

faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí předmětu plnění
podepsaného osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.

4.6.

Účetní a daňový doklad - faktura, musí obsahovat všechny náležitosti řádného
účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů , a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů . V případě, že
faktura bude obsahovat věcné či formální nesprávnosti, popřípadě nebude obsahovat
všechny zákonné náležitosti nebo přílohu dle předchozího odstavce, je kupující
oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se
tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od
opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu kupujícímu. Na
faktuře bude uveden název zadávacího řízení: UK-FF - Přenosný miniaturizovaný
terestrický 3D laserový skenovací systém.

4.7.

Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí
zboží, resp. ode dne podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

4.8.

Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohy na kupní cenu.

4.9.

V případě prodlení kupujícího s úhradou splatné faktury obsahující náležitosti dle odst.
4.6 tohoto článku je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu pouze smluvní úrok
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou
kupní ceny za zboží.

4.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že kupující je oprávněn započíst své i nesplatné
pohledávky vzniklé na základě této smlouvy proti pohledávce prodávajícího na
zaplacení kupní ceny rovněž bez ohledu na její splatnost.

v.
Práva a povinnosti stran

5.1.

Prodávající je povinen dodat kupujícímu nové nepoužité zboží v dohodnutém
množství, jakosti a provedení.

5.2.

Prodávající je povinen v souladu s podmínkami této smlouvy řádně a včas dodat
kupujícímu zboží, přičemž za řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím,
a to na základě potvrzení této skutečnosti v protokolu o předání a převzetí dodávky.
Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku
realizována dodávka zboží prodávajícím včetně dodání na místo určené kupujícím a
instalace zboží.
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5.3.

Prodávající je povinen spolu se zbožím dodat kupujícímu v termínu stanoveném v ust.
111. odst. 3.1. této smlouvy kompletní dokumentaci nezbytnou k užívání zboží, a to
zejména záruční listy a návody v českém nebo anglickém jazyce, přičemž je současně
povinen provést potřebné revize.
čl.

5.4.

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem řádného předání a převzetí zboží od
prodávajícího na základě podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
Stejným okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody na zboží.

5.5.

Prodávající je povinen neprodleně písemně vyrozumět kupujícího o případném
ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou řádné a včasné plnění
předmětu této smlouvy znemožnit, a to nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se prodávající
dozví o takové skutečnosti. V případě porušení povinnosti dle předchozí věty je
prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý
jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

5.6.

Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy
na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu kupujícího .

5.7.

Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky za
kupujícím, které vzniknou na základě této smlouvy, započítat vůči pohledávkám
kupujícího za prodávajícím jednostranným právním jednáním.

5.8.

Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinnosti podle
této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným platným právním
předpisem.

5.9.

Smluvní strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za
prodávajícího v technických věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace, je/jsou:
Jméno:
email:
tel.:

5.10.

Smluvní strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za
kupujícího v technických věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace, je:
Jméno:
email:
tel.:

5.11.

Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé
na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou
vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně, nebo
doporučenou poštou, na doručovací adresu kupujícího. Smluvní strany se v případě
doručování zásilek formou doporučených dopisů dohodly tak, že zásilka je považována
za doručenou 3. pracovní den bezprostředně následující po dni jejího odeslání
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu příslušné smluvní strany dle záhlaví
této smlouvy, byla-li však zásilka odeslána na adresu v jiném státu, pak 15. pracovní
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den po jejím odeslání, a to i v případě, kdy ji adresát odmítne převzít nebo si ji
nevyzvedne.
5.12.

Prodávající bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finančn í
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů. tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách
stavebních prací, zboží, služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční
podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude
kupující povinen požadovat i po případných poddodavatelích prodávajícího.

5.13.

Pokud bude část dodávky zboží dle této smlouvy plněna formou poddodávky,
prodávající závazně uvádí identifikační údaje dotčeného pod dodavatele (dále také jako
"poddodavat el") a specifikaci části dodávky zboží, která bude plněna formou
poddodávky:
Žádná z částí dodávky zboží nebude plněna formou subdodávky.

Použije-li prodávající k plnění dle této smlouvy poddodavatele, je povinen takového
poddodavatele pečlivě vybrat a následně dohlížet na řádnou a včasnou realizaci
poddodávky. Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu
písemnému souhlasu ze strany kupujícího. V případě porušení povinnosti dle předchozí
věty, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10% z kupní
ceny bez DPH dle čl. IV., odst. 4.1. této smlouvy za každé jednotlivé porušení této
smluvní povinnosti.
5.14.

Prodávající se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy neporuší práva třetích
osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména
z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Prodávající se zavazuje, že
kupujícímu uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu,
které kupujícímu vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči kupujícímu
v souvislosti s porušením povinnosti prodávajícího dle předchozí věty.

5.24.

Prodávající výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu
vlastnictví (např. poskytovat podlicence), a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné
a nerušené užívání zboží kupujícím, včetně případného zajištění dalších souhlasů a
licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem popř. od nositelů jiných práv
duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Veškeré náklady tímto vzniklé jsou
součástí kupní ceny.

Vl.
Záruka na zboží
6.1.

Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží po dobu 24 měsíců. Záruční lhůta počíná
běžet dnem převzetí zboží kupujícím dle čl. 111. odst. 3.2. této smlouvy. Dodavatel
poskytuje záruku s nástupem k odstranění vad nahlášených Kupujícím v sídle
Kupujícího do následujícího pracovního dne (tzv. "NBD").

6.2.

V případě prodlení prodávajícího s nástupem k odstranění vad nahlášených kupujícím
dle odst. 6.1. tohoto článku, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu
ve výši 0,05% z kupní ceny bez DPH z ceny vadného zboží dle čl. IV., odst. 4.1. této
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6.3.

smlouvy za každý i jen započatý den prodlení s nástupem k odstranění vad a za každou
jednotlivou vadu. Celková výše smluvní pokuty není omezena.
V případě prodlení s odstraněním jednotlivé vady zboží ve lhůtě dle odst. 6.1. tohoto
článku je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 %z kupní
ceny bez DPH z ceny za vadné zboží dle čl. IV., odst. 4.1. této smlouvy za každý i jen
započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.

6.4.

Kupující je oprávněn uplatnit nároky z vad zboží nejpozději poslední den záruční doby,
přičemž za řádně uplatněné se považují i nároky z vad zboží, uplatněné kupujícím ve
formě doporučeného dopisu, odeslaného prodávajícímu poslední den záruční doby.

6.5.

Záruka se nevztahuje na vady prokazatelně způsobené neodbornou manipulací nebo
mechanickým poškozením kupujícím.

6.6.

Prodávající je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní
úkony předepsané výrobcem a platnými právními předpisy včetně úkonů nezbytných
k platnosti záruky. Termíny servisních úkonů budou stanoveny dle provozních
možností kupujícího.

6.7.

Prodávající se zavazuje po dobu jednoho roku ode dne uplynutí posledního dne záruční
doby na věc zajistit kupujícímu na jeho výzvu pozáruční servis za cenu v místě a čase
obvyklou, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy
kupujícího, nebude-li ve výzvě uvedena lhůta delší nebo nedohodnou-li se smluvní
strany jinak.

6.8.

Smluvní strany sjednávají, že záruku za jakost nijak neovlivňují běžné servisní úkony
prováděné přímo kupujícím bez přítomnosti prodávajícího, pokud jsou prováděny
v souladu s doklady k věci.

Vll.
Platnost a

účinnost

smlouvy

7.1 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že FF UK uveřejní smlouvu v souladu se
zákonem 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 (dále jen "zákon o registru smluv"), a to neprodleně po podpisu
smlouvy.
7.2 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě nejsou údaje podléhající obchodnímu
tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a
povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, a souhlasí s
uveřejněním smlouvy jako celku. FF UK je nicméně oprávněna v případě potřeby ze
smlouvy před jejím zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru
smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto uveřejněním
smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich
zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí
samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
7.3 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá dnem podpisu druhou ze smluvních
stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru
smluv. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění smlouvy
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může nastat až po nabytí její účinnosti. FF UK se zavazuje informovat druhou smluvní
stranu o provedení registrace smlouvy zasláním kopie potvrzení správce registru smluv
na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

7.4 Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací smlouvy uvedených
v záhlaví smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke smlouvě. Dostačující je jednostranná
písemná informace zaslaná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví
smlouvy
7.5 Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo ObčZ.
7.6 Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně
odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou, přičemž za
podstatné porušení této smlouvy se považuje:
a)

je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny podle této smlouvy po dobu delší
než 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury, ačkoliv byl na své prodlení písemně
upozorněn a přes toto písemné upozornění kupující nápravu neprovedl ve lhůtě
do 30 dnů od doručení písemného upozornění, přičemž toto neplatí, pokud se
kupující dostal do prodlení z důvodu prodlení poskytovatele dotace s uvolněním
finančních prostředků z přiznané dotace;

b)

jestliže prodávající nedodá byť i jen část zboží řádně a v termínu dle ust. čl. 111.
odst. 3.1. této smlouvy, kvalitě či množství;

c)

jestliže prodávající dodá zboží, které nebude mít vlastnosti deklarované
prodávajícím v této smlouvě, resp. v nabídce zadávacího řízení, na jehož základě
byla tato smlouva uzavřena;

d)

jestliže je prodávající v prodlení s nástupem k odstranění vady či uspokojení jiných
nároků kupujícího z vad zboží ve smyslu čl. Vl., odst. 6.3. této smlouvy;

e)

jestliže výdaje, které by kupujícímu na základě smlouvy měly vzniknout, budou
poskytovatelem dotace označeny za nezpůsobilé;

f)

jestliže prodávající dodá zboží, které je zatíženo právy třetích osob.

7.7 Kupující je dále oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od této smlouvy v případě, že
mu nebude zcela nebo částečně udělena finanční dotace k pořízení předmětu plnění,
nebo mu bude dotace odejmuta.

7.8 Kupující má rovněž právo bez jakýchkoli sankcí odstoupit od této smlouvy v případě, že
výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem
dotace, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.
7.9 Odstoupením od této smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran z této smlouvy. V
případě odstoupení od této smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na náhradu
škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních
povinností vzniklé před skončením účinnosti této smlouvy, a ty závazky smluvních
stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u
kterých tak stanoví ObčZ.

VIJI.
Závěrečná

8.1.

ustanovení

Uhrazením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody. Pro
případ, že by byla smluvní pokuta soudem snížena, dohodly se zároveň smluvní strany,
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že zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku
určenou

soudem jako

přiměřenou.

Smluvní pokuty dle této smlouvy lze požadovat

kumulativně, a to bez omezení. Úhradou smluvní pokuty prodávajícím není dotčena

další existence povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuta dle této smlouvy
je splatná do 15

kalendářních dnů

ode dne

doručení

písemného

uplatnění

práva na

smluvní pokutu, a to na účet písemně určený kupujícím. Smluvní pokutu je kupující
oprávněn započíst

8.2.

Vztahy mezi smluvními stranami se
výslovně

řídí českým

řádem.

právním

Ve

věcech

smlouvou

neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými

ustanoveními
8.3.

oproti splatným pohledávkám prodávajícího.

ObčZ

a ostatními

obecně

závaznými právními

předpisy.

Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody
smluvních stran v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, přičemž za písemnou formu nebude pro tento účel považována
výměna

e-mailových či jiných elektronických zpráv. Takové dohody musí mít podobu

datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků k této
smlouvě.

8.4.

Nastanou-li u

některé

ze smluvních stran

skutečnosti

bránící

řádnému plnění

této

smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní
straně

8.5.

a vyvolat jednání kupujícího a prodávajícího.

Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným
pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo
sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany
se zavazují, že bezodkladně nahradí neplatné ustanovení této smlouvy jiným platným
ustanovením svým obsahem podobným neplatnému ustanovení.

8.6.

Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po 1 Uednom) stejnopisech.

8.8.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č.

1- Technická specifikace

předmětu plnění

V Praze dne ...... 2·4 ..-:0~-:.2018.

V Praze dne 20. 9. 2018

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

· ········ ···

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

Ing. Filip Kobrle

děkan

místopředseda představenstva

Filozofické fakulty UK
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Příloha č.l

kupní smlouvy- Technická specifikace předmětu plnění

Leica BLK360
Přenosný miniaturizovaný

terestrický 3D laserový skenovací systém

Konfigurace

Specifikace- minimální
požadavek zadavatele

Part number techniky
/hodnota/ popřípadě
(ANO/NE)

Konstrukce

přenosný

ANO

statický skener
určený pro práci na
(foto)stativu s integrovanou
kamerou

Vzdálenost skenovaného
objektu
Rychlost skenování

Od0,7mdo50m

min. 300.000 bodů
za vteřinu, doba
pro pořízení dat na
jednom stanovisku
v rozlišení 10 mm
na 10m max. S
minut včetně
obrazových dat

Od 0,6 m do 60 m

Až 360.000 bodů za vteřinu
Doba skenování na
stanovisku v rozlišení 10 mm
I 10m:
01 min: 50 s
30 Sken:
02 min: 30 s
HOR snímky:
Termo snímek: 00 min : 30 s
04 min: 50s
Celkem:

4 mm na 10 m, 7 mm na 20m

4 mm na 10 m, 7 mm na 20m

Hmotnost bez stativu

max.1,5 kg

1 kg

Snímání barev

ano

ANO: HOR i ne-HOR

Maximální rozměry (průměr x

100 mm x 200 mm

100 mm x 165 mm

Do vnitřní paměti s kapacitou
minimálně 100 stanovisek

ANO

Splnění

ANO

Přesnost měřených

délek

výška)
Ukládání dat

Odolnost a provozní
podmínky

IP54 dle normy IEC

60529

Typ chlazení přístroje

chladí se povrchem a
nepoužívá k chlazení nucený
oběh vzduchu (pasivní
chlazení)

ANO

Třída

1 (v souladu s normou IEC
60825-1:2014)

ANO

min. 24 měsíců- hodnotící
kritérium

ANO

laseru

Záruka
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Katalogové položky dodávky
Kat.č.

850000
6011839
5307773
5308159
5308150

Popis
BLK360- laserový skener, sada skládající se ze skeneru v transportním obalu, l x
baterie, nabíječky a licence pro Autodesk ReCap Pro for Mobile na 12 měsíců
Sada příslušenství k BLK360: 2x baterie GEB212, lx nabíječka GKL312, adapter
GEV192-9, stativ a brašna pro BLK360
Prodloužení záruky o jeden rok pro BLK360
Cyclone REGISTER 360- roční předplatné
Cyclone base pro roční pronájmy
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