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Příloha č. 2 Obchodní podmínky

Článek I. Specifikace zboží, kupní ceny
Podrobná specifikace a kupní cena zboží je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této objednávky.
Součástí dodávky zboží a kupní ceny jsou:
a) veškeré případné daně, cla a poplatky, licence a jiné platby, jakož i balení, značení i certifikáty vztahující se ke zboží
b) náklady prodávajícího na dodání zboží do místa plnění, pojištění přepravy,
c) instalace a uvedení zboží do provozu, testování, odzkoušení a seznámení uživatele se zbožím na v místě plnění nejpozději do
5 dnů od jeho dodání (dále jen „zprovoznění“) – s výjimkou uvedenou v bodě č. 3 tohoto článku.
d) manuály v čj/aj
e) pokud povaha a bezporuchový provoz zboží vyžaduje: elektrická revize, bezpečnostní předpisy, dodání software vč. budoucího
upgrade, stejně jako všechny ostatní nejmenované náklady s dodávkou zboží související.
V případě, kdy povaha zboží umožňuje, provede Odběratel po předchozím souhlasu Dodavatele instalaci, montáž a zprovoznění
zboží samostatně. Nedochází pak ke ztrátě nároku na záruku.
Odběratel se stává vlastníkem zboží a nebezpečí škody na věci přechází na odběratele dnem uskutečnění zdanitelného plnění, tj.
dnem převzetí zprovozněného zboží od Dodavatele. V případě platnosti bodu č. 3 tohoto článku je dnem zdanitelného plnění den
převzetí zboží.
Článek II. Doba a místo plnění
Dodací lhůta činí max. 12-13 týdnů od převzetí objednávky dodavatelem.
Místem plnění je sídlo odběratele.
Termín skutečného dodání musí být smluvními stranami písemně odsouhlasen 2 pracovní dny předem – viz instrukce v uvedené
v příloze č. 3. V opačném případě není převzetí zboží u odběratele garantováno.
Odběratel se zavazuje připravit místo plnění pro instalaci zboží v souladu s předinstalačními požadavky dodavatele, které
dodavatel musí odběrateli zaslat písemně a to nejpozději s písemným potvrzením převzetí objednávky.
Dodávka zboží dle čl. I., bude potvrzena odběratelem na dodacím listu a zprovoznění zboží vč. zaškolení dle čl. I / 2 c) na
předávacím protokolu, pokud nebude smluvními stranami domluveno jinak.
Odběratel je oprávněn zboží nepřevzít a dodací dokumenty nepodepsat v případě, že zboží bude vykazovat vady.
Pokud bude dodavatel v prodlení s kompletní dodávkou zboží více jak 7 kalendářních dnů, tak jak je uvedeno v článku II./1, je
povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý den prodlení.
Článek III. Platební podmínky
Úhrada kupní ceny bude uskutečněna na základě faktury vystavené dodavatelem nejpozději do 5ti dnů od dne zprovoznění zboží
(pokud není zprovoznění součástí předmětu plnění rozumí se ode dne dodání zboží). Faktura bude splatná do 30ti dnů od jejího
doručení odběrateli za předpokladu, že faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu a bude obsahovat potvrzenou
dokumentaci v souladu s čl. II, odst. 5.
V případě prodlení platby více jak 7 kalendářních dnů od data splatnosti se sjednávají úroky z prodlení ve výši 0,05 % nezaplacené
částky za každý den prodlení.
Článek IV. Záruka na zboží
Dodavatel přebírá záruku za zboží na dobu 12 měsíců ode dne zprovoznění.
Odběratel je povinen ohlásit dodavateli záruční vady neprodleně písemně na kontaktní e-mail dodavatele: info@optixs.cz
Odezva ze strany dodavatele na oznámení závady bude v případě záručního i pozáručního servisu maximálně do 24 hodin
telefonicky nebo do 48 hodin návštěvou technika .
Zahájení provedení záručních i pozáručních oprav je dodavatelem garantováno do 2 pracovních dnů. Drobné opravy jsou
prováděny na místě plnění. Opravy vyžadující speciální zásahy se provádějí u dodavatele, v případě složitých oprav u výrobce.
Záruce nepodléhají vady způsobené chybou obsluhy, nedodržením návodu k obsluze, zanedbáním údržby nebo způsobené jiným
způsobem než běžným provozem zařízení.
Záruční servis je poskytován dodavatelem bezplatně.
Základní diagnostika poruchy po telefonu a případné ověřování řešení s dodavatelem po telefonu se neúčtuje, je poskytováno
zdarma. Rovněž technická podpora po telefonu či e-mailu je poskytována zdarma.
Dodavatel se zavazuje, že na přístroj bude poskytovat pozáruční servis po dobu minimálně 10 let od skončení záruční lhůty a po
tuto dobu budou dostupné náhradní díly na přístroj.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se
považuje za včas uplatněnou.
Článek V. Závěrečná ustanovení
Dodavatel je dle ust. § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů.
Vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v souladu s přísl. ustanoveními zák. č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách.
Datum:

Dodavatel:

(razítko, podpis)
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Příloha č. 3 - INSTRUKCE - Termín dodání, vykládka (prosím předejte i spediční firmě) :

1.

Povolené
maximální
rozměry
a
váha
zásilky
nákladním výtahem v budově UFCHJH:
Povolené maximální rozměry zásilky: 197 x 168 x 100 (cm)
Povolená maximální hmotnost zásilky: 400 kg

2.

Kontaktní osoby Objednatele:
a) pro avizaci a potvrzení termínu dodání: pí. M. Váchová, marcela.vachova@jh-inst.cas.cz
XXXXXXXXXXXXXXX
b) pro potvrzení termínu zaškolení obsluhy v místě plnění:

vč.

přepravního

obalu

určené

pro

přepravu

p. Kapusta, e-mail: peter.kapusta

c) pro spedici – vykládka a převzetí zboží : p. Kuneš, gsm: 734 254 412
d) pro převzetí a potvrzení dokumentace k dodávce (dodací list, předávací protokol, faktura):
M. Váchová (1.patro, místnost č. 114)
3.

Bez potvrzeného termínu dodání a vykládky od kontaktních osob Objednatele nemůžeme garantovat převzetí zboží.

4.

Převzetí zboží od přepravce probíhá v pracovní dny, v pracovní době od 8:30-12 hod a od 13:30-14:30 hod.

5.

UFCHJH nevlastní vysokozdvižný vozík - zásilku je nutné přivézt autem s čelem, přepravce musí být vybaven
vysokozdvižným vozíkem

6.

Vykládka zboží
a) probíhá na dvoře u zadního vchodu do budovy UFCHJH
b) vjezd k zadnímu vchodu budovy UFCHJH je ulicí Za Slovankou (viz plánek)
c) brána zadního vchodu je dálkově otevírána obsluhou vrátnice poté, co se řidič ohlásí "telefonem" umístěným na sloupku
u zadní brány
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