
 

x/sz. ni?-33%W

Smlouva o opravě

dle zák.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v platném znění

mezi

1. Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní

se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava Poruba

jednající osoba:_děkanFS

IČO: 61989100

DIČ: C261989100

(dále také jen „objednatel")

2. Sobriety s.r.o.

Adresa: Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim

jednající osoba: jednatel

IČO: 26271061

DIČ: CZ26271061

(dále také jen „zhotovitel ")

společně také „ smluvní strany"

|.

Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je oprava optického systému pro měření přetvoření na vrubovaných

vzorcích (dále jen optický systém) formou dodávky hardware optického systému a jeho seřízení,

objednaná na základě předběžné objednávky č.10072450/330 ze dne 8. 10. 2018.

2. Objednatel se zavazuje opravený optický systém převzít a zaplatit cenu za opravu podle čl. |||.

této smlouvy.

3. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele okamžikem předání opraveného zařízení

objednateli.

4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí opraveného zařízení, pokud toto nebude dodáno

řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel

důvody odmítnutí převzetí opraveného zařízení písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do

dvou pracovních dnů od původního termínu předání opraveného zařízení.

5. Místem plnění bude: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní 17.|istopadu 15/2172, 708 33, Ostrava -—

Poruba.

||.

Platební a dodací podmínky

1. Termín dodání objednané opravy je do 26.10.2018.

2. Zhotovitel vystaví úhradu ceny za opravu objednateli fakturou se splatností 30 dnů. Fakturu je

zhotovitel oprávněn vystavit až po převzetí opraveného zboží objednatelem, a to bez odmítnutí

jeho převzetí.

 



 

   

   

  

   

    

  

  

   

   

    

   

 

   

 

Ill.

Cena plnění

1. Cena za opravu včetně DPH činí částku ve výši 64.130,- Kč (slovy: šedesát čtyři tisic sto třicet

korun českých).

2. Tato sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s pořízením potřebného

hardware a s opravou optického systému.

IV.

Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost zhotovitele za vady nově dodaného hardware opraveného optického systému se

řídí § 2121 a násl. občanského zákoníku. Záruční doba činí 24 měsíců.

2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí opraveného optického systému u objednatele.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku

l a právními předpisy souvisejícími.

2. Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou

písemných vzestupně číslovaných dodatků.

3. Smlouva byla vypracována ve 2 vyhotoveních, přičemž zhotovitel obdrží 1 stejnopis

a zhotovitel 1 stejnopis.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelné, nikoli

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

v Ostravé dne v Kuřimi dne 1 5 -38- 2318  

 

qděkanFS _ednatel

o je nae zhotovitel



 

Příloha č. 5 ke směrnici o zajištění VKS

Plná moc k zastupování příkazce operace/správce rozpočtu/hlavní účetní1

Já níže podepsaný

 

Jméno a příjmení:

Deanneaaen—........

BYÍem:____________________________________——

Uděluji tímto plnou moc

 

 

k zastupování v rozsahu příkazce operace/správce rozpočtu/hlavní účetní pro VŠB-TUO,

 

útvar 300

Tato plná moc se uděluje na dobu 11. 10. 2018 do 16. 10. 2018

od
 
 

V Ostravě dne 5.10.2018

Zmocniteli Podpis _________

Plnou moc v plném rozsahu přijímám.

 

 

Zároveň čestně prohlašuji, že jsem nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pro

nedbalostní trestný čin majetkové povahy nebo trestný čin související s výkonem veřejné správy

a nehrozí u mé osoby střet zájmů podle zvláštních právních předpisů.

Zmocněnec= Podpis_

1 Nehodici se škrtněte

 

 


