
SMLOUVA O KOUPI

SMLUVNÍ STRANY:

1. Vysoká škola báňská -—Technická univerzita Ostrava

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

zastoupena: _.,děkan FEI

IČO: 61989100

DIČ: C261989100

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č-ú-= —
(dále jen „Kupující“) a

2. H Test

se sídlem: Praha 5, Na Hřebenkách 1206/25, PSČ 15000

zápis v obchodním rejstříku: 6041 B, Městský soud v Praze

zastoupen: _předseda představenstva

IČO: 25784480

DIČ: CZ25784480

bankovní spojení: ČSOB

m —
(dále jen „Prodávající")

(Kupující a Prodávající dále v této smlouvě společně též jen jako „smluvní strany")

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ustanovením § 2079 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

|. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje Kupujícímu dodat zboží uvedené v nabídce NKD180278

ze dne 17.9.2018, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Kupující se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Prodávajícímu nezbytně nutnou součinnost při

poskytování Plnění Prodávajícím v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy a dále se zavazuje řádně a

včas provedené Plnění převzít a zaplatit Prodávajícímu dohodnutou cenu, a to za podminek

stanovených dále touto Smlouvou. Kupující je oprávněn nepřevzít Plnění, pokud Prodávající

nedodá Plnění řádně a včas, zejména pokud Prodávající nedodá Plnění v dohodnuté kvalitě nebo

množství, pepř. Plnění má jiné vady.

||. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Prodávající se zavazuje provést Plnění dle odstavce 1. článku |. Smlouvy nejpozději do dne

15.12.2018.

2. Místem Plněníje sídlo Kupujícího, FEI, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba.
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m. CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY, ZÁRUKA

Celková cena Plnění specifikovaného v čl. |. a v Příloze č. 1 Smlouvy byla stanovena ve výši

328 283,63 Kč bez DPH, DPH činí 68 939,56 Kč. Celková cena Plnění včetně DPH činí 397 223,19 Kč

(slovy třistadevadesátsedmtisícdvěstědvacettři koruny české devatenáct haléřů).

Kupující neposkytne Prodávajícímu žádnou zálohu na cenu Plnění.

Cena Plnění bude uhrazena na základě daňového dokladu — faktury vystavené Prodávajícím bez

zbytečného odkladu po převzetí Plnění. Faktura musí splňovat náležitosti daňového a účetního

dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., odani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Cena Plnění je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne

doručení faktury Kupujícímu.

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na vady a jakost dle ust. § 2099 a násl. občanského

zákoníku vdélce 24 měsíců, přičemž se zavazuje vadu odstranit do 14 dní po oznámení vady

Kupujícím. Pokud vada nebude odstranitelné, je Kupující oprávněn uplatnit nárok na slevu z ceny.

V případě, že pro neodstranitelnou vadu nemůže Kupující užívat Plnění k účelu určenému touto

Smlouvou, jedná se o podstatné porušení smlouvy a Kupující je oprávněn od této Smlouvy

odstoupit.

IV. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

V případě prodlení Prodávajícího s provedením Plnění v termínu dle čl. II. této Smlouvy, zavazuje

se Prodávající uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění bez DPH uvedeného

v čl. Ill. této Smlouvy za každý i započatý den prodlení.

V případě, že Prodávající neodstraní vadu Plnění ve lhůtě stanovené v čl. lll. odst. 4 této Smlouvy,

zavazuje se Prodávající uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý izapočatý

den prodlení sodstraněním vady Plnění, přičemž tato smluvní pokuta se uplatní pro každou

jednotlivou vadu Plnění.

Smluvní pokuta dle této Smlouvy se nezapočítává na úhradu škody, která vznikla vsouvislosti

s porušením povinností stanovených touto Smlouvou a tyto nároky lze uplatňovat nezávisle na

sobě v plné výši. Závazek zaplatit smluvní pokutu tak nevylučuje právo na náhradu škody v plné

výši.

Smluvní pokuty je Kupující oprávněn započíst proti pohledávce Prodávajícího na úhradu ceny

Plnění.

v. PLATNOST A účmnosr SMLOUVY, ODSTOUPENÍ

Kupujícíje rovněž oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě:

- prodlení Prodávajícího s předáním Plnění po dobu delší než 7 dnů oproti termínu plnění

stanovenému podle této Smlouvy,

- prodlení Prodávajícího s odstraněním vady Plnění delším než 7 dnů.

Prodávající je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Kupujícího se zaplacením

ceny Plnění dle této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Kupující na toto prodlení

Prodávajícím písemně upozorněn.

Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků z

odpovédnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud

vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ani další ustanovení a nároky, zjejíchž povahy

vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
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Vl. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a závazky touto Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména

občanským zákoníkem.

Prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a

povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí straně.

Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,

které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Nabídka NKD180278

Tato Smlouva je uzavřena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží Kupující i

Prodávající po jednom.

V Ostravě dne fl IV 4/047 V L Z'GEE dne fl}/['¢./ [(;/f

  
Vysoká škola báňská — Technická univerzita H TEST a.s.

“"a““ _
_ předseda představenstva

Děkan FEI
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„á HTEST ŘĚŠSO'LÉŠ'EŠ
Authorized Distributor

 

 

   

NABIDKA
NKD180278

Dodavatel:
odběratel:

Vysoká škola báňská — Technická

H TEST a.s.
univerzita Ostrava

Šafránkova 3
Fakulta elektrotechniky a informatiky

155 00 Praha 5
17. listopadu 15

Česká republika 708 33 Ostrava — Poruba

IČO: 61989100 DIČ: CZ61989100

IČO: 25784480 DIČ: CZ25784480

Kontaktní osoba dodavatele:
Kontaktní osoba odběratele:

  
 

 

 

Datum vystavení: 17.09.2018 Doba platností do: 17.10.2018

[Název Množství MJ Cena/MJ Sleva Cena bez DPH '

N6705C
ks

147 786,53 Kč

DC Power Analyzer Mainframe

Záruka v měsících: 36

Dodaci lhůta v týdnech: 8

N6781A
ks

113 278,23 Kč

   
Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis, 2-Quadrant,

20W

Záruka v měsících: 36

20V 1A or 6V/3A,

Dodací lhůta v týdnech:

14535A
. ks

41 443,88 Kč

Control and Analysis Software for Advanced Power Supplies

Záruka v měsících: 12

Dodací lhůta v týdnech: 7

BP_controller
ks

25 775,00 Kč

 

Masurement controller system HP 17

Záruka v mésicich: 24

Dodací lhůta v týdnech: 2

 

Platební podmínky: 14 dnů

 

Dodací podmínky: DDP
Součet

328 283,63 Kč

“
DPH 68 939,56 Kč

"1551“
Celkem s DPH 397 223,19 Kč

 

 

Nabídkové ceny:

Ceny uvedené v nabídce jsou platné, pokud společnost H TEST a.s. během doby platnosti nabídky obdrží závaznou
objednávku. Dodávka zboží, u kterého je vyžadována exportní nebo importní licence, je vázána na udělení této
licence.

Podmínky prodeje:

Tato nabídka je vystavena na základě obchodních a záručních podminek společnosti H TEST a.s., které jsou její
nedílnou součástí. Obchodní a záruční podmínky jsou k dispozici na www.htest.cz nebo na vyžádání.

Společnost H TEST a.s. je zapsána do OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6041.
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