
 

SMLOUVA O KOUPI

SMLUVNÍSTRANY:

1. Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

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

zastoupena: _,děkan FEI

iČO: 61989100

DIČ: CZ61989100

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č.ú.: _

(dále jen „Kupující")a

2. TELINK, spol.s r.o.

se sídlem: Na Zlatě 2835/3, 158 00 Praha 5

zápis v obchodním rejstříku:

zasouenztp _
IČO: 25110730 \

DIČ: c225110730

bankovníspojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: _

(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 č. 18NA937 ze

dne 6.11.2018, 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 podmínek

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, popř. Plnění má jiné vady.

ll. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Prodávající se zavazuje provést Plnění dle odstavce 1.č|ánku l. Smlouvy nejpozději do 4 týdnů od

podpisu kupní smlouvy.

2. Místem Plněníje sídlo Prodávajícího, Na Zlatě 2835/3,158 00 Praha 5



 

Ill. CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY, ZÁRUKA

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

výši198.126,93 Kč bez DPH, DPH Činí 41.620,07KČ. Celková cena Plnění včetně DPH činí239.747,-

Kč (slovydvěstětřicetdevěttísícsedmsetčtyřicetsedmkorunčeských).

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., o dani 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 jakostdle ust. § 2099 a násl. občanského

zákoníku vdélce 24 měsíců, přičemž se zavazuje vadu odstranit do 7dní 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.

Prodávající garantuje Kupujícímu pozáruční servis vč. dodávky náhradních dílů po dobu min. 10

let.

IV. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

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

se Prodávajícíuhradit 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 Prodávajícíneodstraní 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 i započatý

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 ÚČINNOST SMLOUVY, ODSTOUPENÍ

Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvními stranami. Účinnosti nabývá Smlouva dnem

uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 540/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů. Pro případ uveřejnění smlouvy v registru smluv smluvní strany

prohlašují, že Smlouva neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

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

Prodávajícímpísemně upozorněn.  



 

IJi-zončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků z

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

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

vyplývá, Že mají trvat i po zániku Účinnosti této Smlouvy.

VI. 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 č. 18NA937ze dne 6.11.2018

Tato Smlouva je uzavřena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž popodpisu obdrží KupujícíiProdávající

po jednom.
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Vysoká škola báňská — Technická univerzita TELINK, spol.s r.o.
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Datum zápisu: 06.11.2018 V soká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
plano do:
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708 00 Ostrava Poruba

M600 PRO RTK Ronin—MX sestava Canon

 

 

 

 

Označení dodávky Množství J_cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

Matrice 600 PRO ks 120 646,14 21% 25 343,86 145 990.00
Vysílač (černá verze) pro M600 ks 13 875,26 21% 2 914,74 16 790,00
MATRICE 600/M600PRO Remote ks 5 577,37 21% 1 171,63 6 749,00
Controller Channel Expansion Kil

Ronin-MX
ks 34 700,54 21% 7 289,46 41 990,00

Remote Start/Stop pro Ronin-MX ks 3 793,18 21% 796,82 4 590,00
RSS Control Cable for Canon pro ks

205,77 21% 43,23 249.00
Ronin-MX

servisní práce, stavba, upgrade, ks
0,00 21% 0,00 0,00

nastavení, Zálet, zaškolení -

předání 4 hodinv s letištěm

CrystalSky (7.85 inch) ks 17 346,14 21% 3 643.86 20 990.00
CrystalSky - držák monitoru na ks 1 982,53 21% 416,47 2 399,00vysílač

[ Součet položek
198 126.93 41 620.07 239 747,001 CELKEM K ÚHRADĚ

239 747,00 .

položky 10 a 1‘1 siouž pio napajeni Jinych zařízen! než je Déžny fotoaparát

Vystavil:

Ekonomický a informační systém POHODA


