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KUPNI’ SMLOUVA

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

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

zastoupena: děkanem Fakulty
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pověřené osoby pro styk s prodávajícím:

 

IČO: 61989100

DIČ: C261989100

(dále jen „kupující“)

a

TECTRA a.s.

se sídlem/místem podnikání: Domkovská 2342/43, 193 00 Praha 9

zápis v obchodním rejstříku (je-ii): vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 703

zastoupen: _lenem představenstva

pověřené osoby pro styk s kupujícím:

Datová schránka (je-ii): cyisu59

IČO: 14892316

DIČ: C214892316

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

mm —
(dále jen „Prodávající“)

(dále též společně „smluvní strany“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném

znění, dále jen „občanský zákoník“, tuto kupní smlouvu, dále jen „smlouva“:

I.

Uvodní ustanovení

1. Kupující uzavírá s prodávajícím tuto smlouvu za účelem realizace projektu "Nové kompozitní

materiály pro environmentální aplikace", reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_O48/0007399

(dále jen "Projekt"), který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

(dále jen "OP WV"). potace je poskytována prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a

tělovýchovy (dále jen "Rídící orgán OP VW"). Kupující za tímto účelem zadal veřejnou zakázku s

názvem "Teslametr s tříosou sondou a recirkulační chladič" (dále jen "Veřejná zakázka") dle zákona

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"). Na

základě tohoto zadávacího řízení pak byla pro realizaci Cásti 1 Veřejné zakázky vybrána jako

nejvhodnější nabídka prodávajícího v souladu s ZZVZ.



Prodávající touto Smlouvou garantuje kupujícímu splnění zadání Části 1 Veřejné zakázky a všech z

toho vyplývajících podmínek a povinností převzatých prodávajícím v rámci zadávacího řízení

Veřejné zakázky podle zadávacích podmínek a nabídky prodávajícího. Tato garance je nadřazená

ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučeníjakýchkoliv pochybností

to znamená, že:

- v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky

vyjádřený zadávacími podmínkami Veřejné zakázky,

- v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní

ustanovení zadávacích podmínek Veřejné zakázky.

Prodávající je vázán svou nabídkou předloženou kupujícímu v rámci zadávacího řízení na zadání

Cásti 1 Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy

použije subsidiárně.

II.

Předmět smlouvy

Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu zboží a umožnit kupujícímu nabýt

vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou

kupní cenu.

Prodávající se na základě této smlouvy zavazuje dodat kupujícímu toto zboží — teslametr

stříosou sondou umožňující měření magnetických polí v rozsahu od stovek uT do desítek T,

součástí plnění je rovněž dodávka teplotně kompenzované tříosé sondy měřící velikost

magnetického pole ve všech třech souřadnicových osách najednou — (dále jen „zboží\) v rozsahu,

jakosti a dle přesné technické specifikace, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy — Technická

specifikace.

Součásti dodávky zboží je rovněž doprava na místo plnění včetně vykládky a likvidace obalů a

dodání uživatelské dokumentace a manuálů, a to v tištěné či elektronické podobě na hmotném

nosiči dat, a to v českém nebo anglickém jazyce.

Prodávající se dále zavazuje dodat kupujícímu kompletní dokumentaci vztahující se ke zboží, která

je potřebná pro nakládání se zbožím a pro jeho pvrovoz, nebo kterou vyžadují příslušné obecně

závazné právní předpisy a české a evropské normy CSN a EN, technickou dokumentaci, pokyny pro

údržbu, servisní knížky, záruční listy, apod.

Zboží bude dodáno jako nové, nikoliv repasované, nikoliv demoverze.

III.

Termín a místo dodání

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží včetně dodání dokumentů a provedenívšech činností

uvedených v čl. II. této smlouvy nejpozději do 80 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti

smlouvy. Prodávající se zavazuje oznámit termín dodání zboží nejméně 5 pracovních dnů přede

dnem dodání kupujícímu, v opačném případě není kupující povinen k přijetí zboží v uvedeném

termínu. V takovémto případě nejde o porušení povinností kupujícího převzít zboží nebo poskytnout

součinnost.

Místem plnění, tedy místem předáním zboží zástupcům zadavatele, je Vysoká škola báňská —

Technická univerzita Ostrava, hlavní budova (3. patro, místnost F308), 17. listopadu 15/2172, 708

33 Ostrava - Poruba (dále jen „místo plněníl).

Dodáním zboží se pro účely této smlouvy rozumí okamžik převzetí zboží kupujícím, tj. okamžik

podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud prodávající nedodá zboží řádně a včas, zejména pokud

prodávající nedodá zboží v dohodnuté kvalitě, popř. zboží má jiné vady, je poškozené nebo rozbité,

nebo prodávající nedodá potřebnou dokumentaci ke zboží.

Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení ustanoveníš 2093 občanského zákoníku, a tudíž

pokud prodávající dodá kupujícímu větší množství zboží, než jak bylo sjednáno v této smlouvě, není
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kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, a to ani v případě, že kupující přebytečné zboží

bez zbytečného odkladu neodmítne.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí

zboží kupujícím.

Prodávající se tímto zavazuje, že zboží bude splňovat veškeré technické, právní, bezpečnosti a jiné

normy a bude vyhovovat všem technickým, bezpečnostním, právním a jiným obecně závazným

právním předpisům a současně prohlašuje, že zboží je prostě všech věcných či právních vad a dále

že zboží bude po kvalitativní a kvantitativní stránce splňovat veškeré požadavky kupujícího uvedené

vtéto smlouvě, resp. že zboží bude zcela vyhovovat účelu, pro nějž kupující předmětné zboží

kupuje, přičemž prodávající současně prohlašuje, že je mu tento účel znám. Prodávající není

oprávněn dodatečně určit vlastnosti zboží a kupující nebude vázán určením vlastností zboží

učiněným prodávajícím, ustanovení § 2089 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy

nepoužije.

IV.

Kupní cena a platebni podminky

Smluvní strany se dohodly na výši celkové kupní ceny za zboží takto:

celková cena bez DPH 232.206,00 Kč,

DPH (sazba 21%) 48.763,26 Kč,

cena celkem vč. DPH 280.969,26 Kč.

V celkové kupní ceně uvedené v odst. 1 tohoto článku jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího

spojené s kompletním dodáním zboží a činnostmi souvisejícími s dodáním zboží dle čl. II. této

smlouvy a to včetně rizik, zisků, dopravy, pojištěnítransportu, dodání zboží ve vhodném přepravním

a manipulačním provedení, apod.

Daň z přidané hodnoty bude zaúčtována podle ustanovenízákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“.

Kupující je oprávněn ve smyslu ustanovení § 109 zákona o DPH provést zajišťovací úhradu DPH

přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se prodávající stane ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem. V takovém případě pak není kupující povinen uhradit

částku odpovídající DPH prodávajícímu a prodávajícímu je povinen uhradit pouze částku kupní ceny

bez DPH.

Kupní cena je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální. Změna kupní ceny je

možná pouze za předpokladu, že po uzavření této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Kupující

neposkytne prodávajícímu žádnou zálohu na kupní cenu. Jakékoliv rozšíření předmětu plnění oproti

původně sjednanému rozsahu musí být smluvními stranami předem písemně dohodnuto, a to

včetně dohody o změně kupní ceny.

Nárok na zaplacení celkové kupní ceny vzniká prodávajícímu v okamžiku převzetí zboží kupujícím

dle čl. III této smlouvy včetně předání příslušných dokumentů a poskytnutí licencí, provedení

zaškolení obsluhy a dalších činností uvedených v čl. II. této smlouvy vše potvrzeno v předávacího

protokolu.

Kupní cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedeného vtéto

smlouvě na základě daňového dokladu — faktury vystavené prodávajícím bez zbytečného odkladu

po splnění podmínek dle předcházejícího odstavce tohoto článku této smlouvy a doručené

kupujícímu. Prodávajícím vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a

účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona

o DPH, faktura musí dále obsahovat název projektu, reg. číslo projektu a identifikaci této smlouvy.

V případě, že faktura nebude splňovat uvedené náležitosti, popř. bude chybně vyúčtována celková

kupní cena, bude kupujícím vrácena do 30 dnů ode dne jejího doručení k opravení bez proplacení.

V takovém případě běží u předmětné faktury lhůta splatnosti znovu ode dne doručení opravené či

nově vyhotovené faktury prodávajícímu. Fakturu prodávající doručí kupujícímu doporučenou poštou

na adresu kupujícího nebo elektronicky na e-mailovou adresu pověřených osob kupujícího dle čl.

V. odst. 1 písm. a) této smlouvy.
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10.

11.

12.

Kupní cena je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Smluvní strany

se dohodly na tom, že závazek zaplatit kupní cenu je splněn dnem odepsání příslušně částky z účtu

kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného v této smlouvě.

Veškeré platby dle této smlouvy budou kupujícím hrazeny na účet prodávajícího uvedený v záhlaví

této smlouvy.

Účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně

způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona 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, zavazuje se

prodávající bez zbytečného odkladu písemně informovat kupujícího o takové změně. Vzhledem

k tomu, že dle ustanovení § 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 kupní

ceny pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ustanoveníš 96 zákona o DPH. Pokud

se kdykoliv ukáže, že účet prodávajícího, na který prodávající požaduje provést úhradu kupní ceny,

není zveřejněným účtem, není kupující povinen úhradu kupní ceny na takový účet provést; v

takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením kupní ceny na straně kupujícího.

Ustanovení odst. 4. a 10. tohoto článku smlouvy platí pouze, je-Ii to pro prodávajícího relevantní.

Prodávající přebírá dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností, a to

zejména v souvislosti se zvýšením nákladů na dodání zboží dle této smlouvy.

V.

Pověřené osoby

Smluvní strany se dohodly na těchto pověřených osobách určených pro styk prodávajícího

s kupujícím v souvislosti s plněním této smlouvy, jakož i pro doručování veškerých písemností (dále

jen „pověřené osoby“):

a) pověřené osoby za kupujícího:

— ve větech smluvních a technickich: _

od ovědné osob za rodáva'ícího

     Pověřené osoby budou zastupovat smluvní strany vobchodních a technických záležitostech

souvisejících s plněním této smlouvy, přičemž nejsou zmocněny kjednání, jež by mělo za přímý

následek změnu této smlouvy nebo jejího předmětu.

Smluvní stranyjsou oprávněny změnit pověřené osoby písemným oznámením druhé smluvní straně

doporučeným dopisem.

VI.

Záruka za jakost

Prodávající v souladu s ustanovením § 2113 občanského zákoníku poskytuje kupujícímu záruku za

jakost zboží dodaného dle této smlouvy v délce 12 měsíců, která počíná běžet od okamžiku

podpisu předávacího protokolu dle čl. III odst. 3 této smlouvy. Prodávající se zavazuje, že zboží

bude po dobu záruční doby způsobilé kpoužití ke smluvenému účelu a zachová si smluvené

vlastnosti, a to především vlastnosti dle této smlouvy a její přílohy; prodávající odpovídá kupujícímu

za to, že zboží nemá právní vady. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a na vady

způsobené vyšší mocí.

Reklamace může být kupujícím uplatněna telefonicky nebo elektronickou formou prostřednictvím

e-mailové zprávy, a to na tel. č. +420 281921 650 nebo e-mailové adrese tectra©tectra.cz.

Kupující je oprávněn oznámit prodávajícímu vadu zboží kdykoliv poté, co vadu zjistil, nejpozději
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však do konce záruční doby. Kupujícíje povinen vymezit vadu a její projev. Prodávající se zavazuje

dostavit se nejpozději do 2 pracovních dnů od uplatnění reklamace do místa plnění a zahájit

odstraňování vady. Je-li možné odstranit vady na místě, prodávající tak učiní.

Prodávající je povinen odstranit vady zboží v záruční době na základě doručené reklamace do 30

kalendářních dnů od uplatnění reklamace, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou na jiné

lhůtě pro odstranění vady.

Pokud prodávající vadu ve lhůtě stanovené dle předchozího odstavce neodstraní proto, že vada je

neodstranitelné, je kupující oprávněn:

a) požadovat dodání nového zboží bez vady, a to do 30 kalendářních dnů ode dne uplynutí

lhůty k odstranění vady dle odst. 4 tohoto článku smlouvy,

b) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,

c) od této smlouvy odstoupit, bez časového omezení ve vztahu k okamžiku, kdy vyšlo najevo,

že vadu nelze odstranit, nebo

d) zajistit odstranění vad zboží třetí osobou; prodávající se v tomto případě zavazuje uhradit

kupujícímu veškeré náklady spojené s odstraněním vad zboží třetí osobou do 15 dnů ode

dne jejich vyúčtování kupujícím. Závazek prodávajícího uhradit kupujícímu smluvní pokutu

tím není dotčen. Odstraněním vady prostřednictvím třetí osoby nezaniká odpovědnost

prodávajícího za škody způsobené v souvislosti s vadou zboží.

V případě vrácení zboží při odstoupení od smlouvy nebo dodání nového zboží bez vad není kupující

povinen vracet prodávajícímu užitek (opotřebení), který ze zboží měl.

V případě, že kupující v souladu s předchozím odstavcem uplatnil nárok na slevu z kupní ceny, je

prodávající povinen vrátit kupujícímu částku odpovídající slevě z kupní ceny do 15 dnů ode dne,

kdy u něj kupující nárok na slevu uplatnil. V případě, že kupní cena nebyla doposud kupujícím zcela

zaplacena, není kupující povinen platit prodávajícímu část kupní ceny odpovídající požadované slevě

z kupní ceny.

Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti

s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši prodávající.

Odstraňování vad bude prováděno buď v sídle kupujícího, nebo prodávající zajistí vyzvednutí zboží

k záruční opravě sběrnou službou ze sídla zadavatele.

VII.

Sankční ujednání

Nedodrží—Ii prodávající lhůtu stanovenou pro dodání zboží dle čl. III odst. 1 této smlouvy, je povinen

uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupm’ ceny včetně DPH, a to za každý i

započatý den prodlení.

Nedodrží—li prodávající lhůtu stanovenou pro zahájení odstraňování vady dle čl. VI. odst. 2 této

smlouvy, nebo pro odstraněnívad zboží dle čl. VI. odst. 3. smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu

smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu

zákonný úrok z prodlení z nezaplacené části kupní ceny včetně DPH.

Ujednání o smluvních pokutách se nedotýká práva poškozené strany na náhradu škody, kterou lze

vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 dnů od data doručení písemného vyúčtování

příslušné smluvní straně. Za den úhrady smluvní pokutyje považován den odepsání příslušné částky

smluvní pokuty z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné strany.

Kupujícíje oprávněn započíst smluvní pokutu proti pohledávce prodávajícího na úhradu kupní ceny.

VIII.

Zánik smlouvy

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených občanským

zákoníkem nebo touto smlouvou.
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Kupujícíje oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:

a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží bude delší než 20 dnů oproti termínu plnění

stanovenému touto smlouvou,

b) prodlení prodávajícího s odstraněním vady zboží bude delší než 10 pracovních dnů,

c) prodávající vstoupí do likvidace,

d) proti prodávajícímu je zahájeno insolvenční řízení.

Prodávajícíje oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že prodlení kupujícího se zaplacením kupní

ceny bude delší než 60 dnů, ačkoliv kupující byl na toto prodlení prodávajícím písemně upozorněn.

Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením se smlouva

ruší ke dni odstoupení od smlouvy.

Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků

zodpovědnosti za vady, z odpovědnosti za škodu a ze smluvm’ch pokut, pokud vznikly před

ukončením účinnosti smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky,

z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

IX.

Ostatní ujednání

Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou, a v souladu s pokyny kupujícího a při

vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje:

a) archivovat veškeré písemnosti související s plněním této smlouvy, a kdykoli po tuto dobu

kupujícímu umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem, a to do 31. 12. 2028, pokud

český právní řád nestanovuje pro některé dokumenty lhůtu delší. Kupující je oprávněn po

uplynutí deseti let od ukončení plnění této smlouvy od prodávajícího výše uvedené dokumenty

bezplatně převzít;

b) umožnit všem subjektům oprávněným kvýkonu kontroly projektu, zjehož prostředků je

hrazena kupní cena dle této smlouvy, provést kontrolu dokladů, souvisejících s plněním této

smlouvy; a dále je prodávající povinen jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v účinném znění, spolupůsobit při výkonu finanční

kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu OP WV přístup i k těm Částem nabídek, smluv a

souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např.

obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky

kladené právními předpisy [zejména zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),

v účinném zněníj; ve smlouvách se svými poddodavateli prodávající tyto zaváže umožnit

řídícímu orgánu OP VW kontrolu poddodavatelů v témže rozsahu;

Prodávající je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se

dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně

závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace),

nebo které kupující prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této

smlouvy. Tyto povinnosti se prodávající zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně

jiných osob, které prodávající k plnění dle této smlouvy použije.

X.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Uveřejnění v registru

smluv provede v souladu se zákonem uvedeným v předchozí větě kupující.

Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, a to číslovanými dodatky podepsanými

oběma smluvními stranami. Vyžaduje-li tato smlouva pro nějaké jednání písemnou formu, nebudou

za písemné považovány jakékoliv elektronické zprávy.

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

občanským zákoníkem a jeho příslušnými ustanoveními o kupní smlouvě.
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4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy

budou řešeny vždy nejprve smírně vzájemnou dohodou.

S. Neplatnost či neúčinnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé

smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě neplatné ustanovení, a to

ustanovením odpovídajícím svým obsahem účelu neplatného/neúčinného ustanovení.

6. Prodávající není oprávněn bez písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti

plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

7. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.

8. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 — Technická specifikace.

9. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní

strany měly a chtěly vtéto smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této

smlouvy. Zádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po

uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a

nezakládá žádný závazek žádné smluvní strany.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto smlouvou

vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz své

svobodné a pravé vůle připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

V Ostravě dne V Praze dne

Vysoká škola báňská — Technická TECTRA a.s.

univerzita Ostrava, Fakulta _

elektrotechniky a Informatlky cen pre stavenstva

délan LM! elegrořecgnig a mřormařiky

 

 

Stránka 7 z 8



Příloha č. 1 — Technická specifikace

Technická specifikace

„Teslametr s tříosou sondou“

Teslametr s tříosou sondou:

Předmětem dodávky je tříkanálový Teslametr/Gaussmetr umožňující měření magnetických polí

v rozsahu od stovek uT do desítek T. Součástí dodávky je rovněž teplotně kompenzovaná tříosá sonda

měřící velikost magnetického pole ve všech třech souřadnicových osách najednou. Součásti předmětu

plněníje rovněž doprava do místa plnění.

Výrobce teslametru: Meggit PLC

Přesné typové označení teslametru: F.W. BELL 8030

Počet kusů: lks

Teslametr musí minimálně splňovat následující kritéria:

Minimální rozsah měřených magnetických políteslametru: 100 “T —- 30 T

Rozlišení teslametru při nejnižším měřeném rozsahu: alespoň 50 nT

- Pracovní módy teslametru: DC a AC

Frekvenční rozsah v AC módu: alespoň 50 Hz — 50 kHz

- Přesnost hodnoty zobrazované na displeji teslametru:

o DC: alespoň :r 0.2% 2 hodnoty

0 AC: alespoň i 3% z hodnoty

Typ teslametru — tříkanálový — možnost měřit ve všech třech souřadnicových osách najednou

- Výstupy teslametru — analogový korigovaný a nekorigovaný, R5232, GPIB, USB, teplota

— Tříosá teplotně kompenzovaná sonda kompatibilní s teslametrem

- Maximální magnetické pole měřené sondou: alespoň 1 T
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Vysoká škola báňská —- Technická univerzita

Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

17. listopadu 2172/15.

708 33 Ostrava - Poruba

O/Ref_ Y/Ref: VŘ Teslametr s tříosou Praha. 20.9.2018

sondou'a recirkulační chladič.

cast zakázky: 1

Děkujeme Vám za Váš zájem o naše přístroje a zasíláme Vám následující nabídku:

Nabídka č. 18092022 POČGÍ “Sm 2

Bod ks Popis Kč bez DPH

Řešení TECTRA a.s. 100% splňující zadání zadavatele:

 

1 Tříkanálový stolní qaussmetr l teslametr FW BELL 8030

. Rozsah měřených magnetických polí teslametru: 30 _uT — 30 T.

- Rozlišení teslametru při nejnižším měřeném rozsahu: 0,1 nT.

- Pracovní mody teslametru: DC a AC.

. Frekvenční rozsah v AC modu; 10 Hz — 50 kHz,

- Přesnost hodnoty zobrazované na displeji teslametru:

DC: : 0.05 % z hodnoty.

AC: i 2 % z hodnoty,

. Výstupy teslametru — analogový korigovaný a nekorigovaný. RS232,

GPIB (realizováno převodníkem GPIB-USE). USB, teplota.

2 Tříosá sonda ZOA83-3208-10-T

Tloušťka aktivní části sondy: 7.9248 mm; délka sondy 203.2 mm, délka kabelu:

3.048 m: sonda včetně teplotní kompenzace.

Cena celkem za celou sestavu (položka [1] a [2]) 232 206,00

DPH (21 %) 48 763,26

Cena celkem včetně DPH 280 969,26

Technická specifikace dle prospektu

Podmínky:

Včetně cla, bez DPH

Platnost 90 kalendářních dní

Dodávka Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava,

17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba

Platba faktura - splatnost 30 kalendářních dnu ode dne doručení faktury

Baleni včetně obalu

Pojištění včetně pojištění

Záruka 12 měsícu

Bankovní spojeni pro platby v CZK: Komerční banka as., číslo účtu. 4025905031/0100,

Bankovni spojení pro platby v EUR 3 USD: CITFIN. čislo účtu1 1007706/2060, IBAN. C23920600000000001007706. SWIFT: CITFCZF’PXXX.

1/2



Servis TECTRA a.s., Praha

Dodací lhuta do 80 kalendářních dnu od nabytí účinnosti smlouvy s vybraným dodavatelem

Bude nás těšit, když nám svěříte Vaši objednávku

TECTRA a.s.

Bankovní spolenÍ pro platby v CZK: Komerční banka a.s., číslo účtu: 402590503110100.

Bankovní sp0|eni pro platby v EUR a USD: CITFIN. číslo účtu: 1007706/2060. IBAN: 023920600000000001007706. SWIFT“ CITFCZPPXXX.

2/2



 

POVÉRENÍ

dčkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava.

tóówwmo

tímto pověřuje proděkana pro studium

\e smyslu ust. § 28 odst. 5 zák. č. l l l ‘1‘)98 Sb.. o \“) sokýeh školách. \ platném znění. jednáním za dčkana Fakult)

elektrotechnik) a informatik) \e \šeeh jemu x\eřenýeh práweh a pm innostech. \Cetné tech praxníeh úkonu.

ke kterým je treba písemné form) >“ tím. že děkan \ýslm ne pmčřuje proděkana k podpisu takmýeh prz'u nieh ukonu.

V ()strmč dne: l. 9. ZOI?

   děkan fakult)

Pm čřcní \ celém rozsahu přijímám.

V Ostravě dne: l. 9. 2017

    pro & 'an pro s ur lum

statutární zástupce děkana


