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Kupní smlouva
č. sML/402412013

uzavřená podle s 4o9 a násl. zákona é. 51311991 sb.' obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník)
l. Smluvní strany
Kupující:
S íd lo/m ísto pod nikán í:
lČ:
DlČ:
Bankovní spojení:
Jednající osoba:
osoba odpovědná za realizaci.
Telefon:
Email:
(dále jen kupující)

Prodávající:
S íd lo/m ísto pod nikán
lČ:
DlČ:

í:

Bankovníspojení:

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Líšeňská 2657l33a,636 00 Brno - Líšeň
44994575

c244994575
KB Brno _ město, ě. úótu: 100736621/0100
prof. lng. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA, ředitel
Mgr. Roman Ličbinský
541 641 371

roman. licbinksky@cdv.cz

MERCI, s.r.o.
Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno
46966447

c246966447
Čsog a.s., čísloúctu: 382 408 043/0300

RNDr. Libor Reichstádter, CSc., jednatel
Jednající osoba:
osoba odpovědná za realizaci. Zuzana Lískovcová ' 724 950 660
Krajský soud v Brně, oddíl C, vloŽka 6817
Zapsaný v oR:
548 528 411
Telefon:
548211 485
Fax:
merci@merci.cz
Email:
(dále jen prodávající)

Preambule
Kupujícírealizoval veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávkY ,,VR Čelist'ový drtič a
sítovací stroj _ část 1. ěeIist'ový drtič" spočívajícívdodávce laboratorních
analytický-p'o
laboratoře Dopravního VaV centra dle blížespecifikovaných parametrů
přístřojů
Lveoenyicň v Příloze ě. 1. Na základě posouzení a hodnocení nabídek v rámci výše
uvedeného výběrového řízení byla kupujícímnabídka prodávajícího vybrána jako
nejvhodnější.

Kupujícímázájem na dodávce přístrojů v rozsahu uvedeném v Clánku ll a v Příloze 1 této
s*toúuy, přičemŽ prodávající si je tohoto zájmu kupujícího plně vědom a je připraven
provádét svoji činnost takovým způsobem, aby tento zájem kupujícíhoby| náleŽitě
uspokojen.

ll. Předmět smlouvy

1'

Prodávající se zavazuje dodat a instalovat kupujícímu, za podmínek stanovených touto kupní
smlouvou, laboratorní přístroj pro Iaboratoře Dopravního VaV centra ' čelist'ový drtič
dle technické specifikace plnění, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a převést na kupujícího
vlastnické právo k tomuto zboží.Prodávající se zavazuje k řádnému dodání zboŽí, včetně
dopravy a instalace do místa plnění, jeho uvedenído provozu ak technickému a aplikačnímu
zaškolenívovládání zařízení (dále jen ,,předmět plnění'').

Elektronicky podepsal(a) Mgr.
František Doleček
Datum: 2014.01.15 14:11:16 CET

2'

Současně s dodávkou celého předmětu plnění předá prodávající kupujícímu záruční listy,
návody, licence a ostatní dokumenty nutné pro nakládání s předmětem plnění. Návody
budou dodány v českémjazyce' Kupujícíse zavazuje za podmínek stanovených touto kupní
smlouvou řádně splněný předmět plnění, vcetně průvodníchdokladů, převzít a zaplatit za něj
prodávajícímu kupní cenu dle článku lV. této kupní smlouvy a zpŮsobem podle článku lV.
této kupnísmlouvy'
lll. Doba a místo plnění

1.

Prodávající se zavazuje řádně dodat předmět plnění nejpozději do 40 dnů ode dne podpisu

této smlouvy.

2. Po

řádném dodání zbožídle podmínek stanovených touto kupní smlouvou bude vŽdy

vyhotoven zápis o předání a převzetí zboží.

3.

Zápis o předání a převzetí zboŽí podepíŠíoprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemŽ
podpisem obou smluvních dochází k převzetí a předání předmětu smlouvy a ke splnění
předmětu dodávky.

4.

Nedílnou součástízápisu

o předání a převzetí bude dodací list' kteý bude

minimálně seznam vŠechjednotlivých částídodávky.

obsahovat

5.

Prodávající se zavazuje informovat kupujícíhoo termínu dodání zbožípísemně nejpozději 14
kalendářních dní před dodáním, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího(osoby
odpovědné za realizaci), kteý je uveden v cl. l. této smlouvy.

6.

Místo plnění: sídlo Centra dopravního výzkumu, V.V.i., Líšeňská 33a, Brno 602 00.
lV. Cena a platební podmínky

1.

Kupujícíse zavazuje zaplatit prodávajícímu vzájemně dohodnutou kupnícenu:
Celková cena bez DPH: 371 358'- Kč
Sazba (v %) a výše DPH: 77 985,18 Kč (DPH
Cena celkem vcetně DPH: 449 343,'18 Kč

=

21 %)

(slovy: čtyři sta čtyřicet devět tisíc tři sta ctyřicet tři korun českých osmnáct haléřů).

DPH bude účtovánave výši určenépodle právních předpisů platných ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění. Cena je nejvýše přípustná a není moŽné ji překročit za žádných
podmínek s výjimkou změny sazeb DPH. Cena zahrnuje všechny nutné náklady
prodávajícího.

2.

3.

Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných
právních předpisů, tj. dle .zákona č. 23512004 sb., o dani z přidané hodnoý a bude v ní
uveden název akce ,,VR Četist'ový drtič a analytický sítovacístroj - čási t. čelist'ový
drtič " a číslosmlouvy objednatele: SMLl4024l2013
Faktura bude vystavena zálohově a je splatná po podpisu smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních

dnů od jejího doručeníkupujícímu za předpokladu, že bude vystavena V souladu s
platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náleŽitosti, týkajícíse vystavené
faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude
splňovat požadovanénáleŽitosti, je kupujícíoprávněn fakturu dodavateli vrátit; vrácením
pozbýv á faktu ra sp latnosti.

4.

Pro účeldodrŽení termínu splatnosti faktury je platba povaŽována za uhrazenou V den, kdy
byla odepsánaz účtuzadavatele a poukázána ve prospěch účtudodavatele.

5.

KupujícínepřipouŠtípřekročenínabídkovéceny vyjma změny sazby DPH'

V' Smluvní pokuty
1.

2.

3.

V případě, Že prodávající nedodrŽí dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,05% kupní Ceny zakaŽdý den prodlení.
Pro případ prodlení s úhradou kupníceny podléhá kupujícípovinnosti zaplatit Úrokz prodlení
ve výši o,o5 % z dluŽné ěástky za každý zapocatý den prodlení.
Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručeníjejíhovyúctování povinné smluvní straně z

této smluvnípokuty.

Vl. odpovědnost zavady
1.

2.

3.

Prodávající se zavazuje, Že zboŽí, dodané a předané podle této smlouvy, je ke dni podpisu
zápisu o předání a převzetí zboŽí plně funkční,bezvadné, splňuje technické parametry
uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a má odpovídajícíjakosta provedení. Za tento závazek
nese prodávající plnou odpovědnost'
Prodávající se tak zavazuje k poskytnutí záruky za jakost zboŽí v trvání 24 měsíců.Zárucní
doba poóín á běŽet ode dne předání a převzetí zboŽí potvrzeném zápisem o předání a
převzetí zboŽí.
Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

Prodávající se zavazuje přebírat od kupujícího zbožídle této smlouvy do servisu v místě
plnění v rámci záručníhoservisu zdarma a vyřizovat reklamaci v rámci zárucního servisu
zcela zdarma.
5.

Prodávající se zavazuje nejpozději do 24 hodin od uplatnění reklamace kupujícím
reklamované vady prověřit a zahdjit práce s odstraněním reklamovaných vad. JestliŽe
nebude prodávající schopen vzniklé závady odstranit do 2 pracovních dnů od zjištění
rozsahu reklamovaných závad, dodá kupujícínáhradní adekvátní zařízení,které funkčně
nahradí vadnou Óást systému, a to do doby zprovoznění vadné části zboŽí, případně celého

zboŽi.
6.

ZáruÓní doba neběŽí po dobu, po kterou kupujícínemůŽe užívatpředmět smlouvy pro jeho
vady, za které odpovídá prodávající.

Vll. Podmínky dodání předmětu plnění
1.

Nebezpeěívzniku škody nazboŽí přechází na Kupujícího okamŽikem protokolárního převzetí
zboŽí.

2.

Prodávající poskytuje nevýhradní licenci bez licenčníchpoplatků pro existujícísW

technologie, vlastněné Prodávajícím, které jsou zapracovány do zboŽí dodávaného dle této
smlouvy.

Vlll. Závěrečná ustanovení

1'

Prodávajícíje dle $ 2 písm. e) zákona Ó'32012001 Sb., o financní kontrole ve veřejné správě,
v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu financní kontroly.

2'

Prodávající je povinen umoŽnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z
1ehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících splněním
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČRt<1e1ictr archivaci (zákon č' 563/199'1 Sb',
o účetnictví,a zákon é' 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty) '

3.

Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícíhov okamŽiku zaplacení celé kupní

4'

Prodávající se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukoncení zachovávat mlčenlivost o
vŠechskutečnostech, o ktených se dozví od kupujícího v souvislosti s plněním smlouvy.

5.

Smluvní strany se podle s 262 obchodního zákoníku dohodly, Že právní vztahy zaloŽené
touto smlouvou se řídíustanovením obchodního zákoníku.

6.

Smlouva je sepsána v čtyřech vyhotoveních,
vyhotovení.

ceny.

z nichž kaŽdá smluvní strana si ponechá

dvě

'

Smluvní strany se zavazqí řeš-it případnéspory prvotně dohodou' Pro případnésoudní spory
se zakládá příslušnost soudů ČR, rozhodným právem je právo ČR.

8.

Smluvní strany prohlašují, Že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a
srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem
souhlasí, coŽ stvrzují vlastnoručnímipodpisy.

9.

Tato smlouva nabývá platnosti

7

smluvních stran.

a

účinnostidnem podpisu oprávněných zástupců obou

'10.Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit jen vzájemnou dohodou smluvních stran a to pouze
formou písemných vzestupně očíslovanýchdodatků podepsaných zplnomocněnými
představiteli prodávajícího a kupujícího' Smluvní strany svými podpisy stvrzují, Že jsou
seznámeny s obsahem smlouvy a Že smlouvu uzavírajína základě své svobodné a vážné
vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy
svých oprávněných zástupců.
'11'

Ukončit Smlouvu lze dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání prokazatelných

nákladů ke dni zániku smluvního vztahu.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:
Příloha c.

'1:

Technická specifikace plnění

Za prodávajícího:
V Brně
\i

dne ,!r

Za kupujícího:

is ";4 /3

./o'ti

Wu*4

V Brně dne

\-ujú.tL--

RNDr. Libor Reichstádter, CSc.,
jednatel

la 4l

prof. lng. Karel Pospíšil' Ph.D.' MBA
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Příloha č. l _ technická specifikace: VR ČelisťovÝdrtič a analvtický sítovacístroi
Popis přístroie a ieho rryužití
Předmětem ríběror'éhoŤízeníje čelist'ový dfiič. Čelisťovédrtiče představují první krok
úpral1 r'zorkú a slouŽí k rychlému a šetrnémudrcení a před drcení středně tvrdých, tvrdých,
křehkých a houŽevnatých materiálů (horniny, minerály, stavební materiály, strusky, umělé
pryskyřice atd.) před dalším zpracováním a jejich chemickou a toxikologickou analýzou'
Požadované technické parametrv _ část 1. čelist'ový drtič
Laboratorní přístroj k umístěnína stůl S max. vahou 85 kg.
Prachotěsný přístroj bez nutnosti dodatečnéhoodsávání prachu.
Bezztrátové drcení malého mnoŽství vzorku s velkou vstupní velikostí.

Vstupní velikost materiálu min. 40 mm.
odnímatelné a vyměnitelné drtícíčelisti a třecí desky.

Drtícíčelisti atÍecídesky zmateriálubezmožné kontaminace vzorku kovy vč. těŽkých kovů.
Vysoká tvrdost povrchu drtícíchčelistía třecích desek (min. l200 řtV).

Plyrulé nastavení rozsahu štěrbiny vč. digitálního zobrazení rozsahu.
Pamět' pro nastavení šířky štěrbiny.

Nastavitelná rychlost drcení v závislosti na vlastnostech zkoumaného materiálu.
Nastavení nulového bodu umožňui ícíkompenzaci opotřebení.
Jednofázové připojení k elektrické. síti.
SoučástípředloŽené nabídky budou oficiální materiály s technickou specifikací přístroje.

