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Podrobná specifikace předmětu plnění
Dodávka s2dbováčů

s2dbovač - 6 buněk typQuickPot QP 6T120
Teýo!iŇ obalů ptdLočsN 'rB ?ll5 sadebnj matc.iíL]e!riťh l]n\]
S{dbÓÝič]c7aiuen v ak(a]og! biologiťky o\'či.nych ob.Lú pl) Pě(o\á r krylokoiennóho
lMeb iho maienálu ]eJliťh dicv]n (!T .rHLN{)
zldavalclc]n.lestuvtofolopijpiděje HerkuPlaíK!bc]|GnbH aFLŇalstudiÓ Klapka
Tw obalu ncpjofuía!ý peÝ ý sadbolaú
i!'1atcÍ]áL

olra]u tlÓýateč č pev|ý

Honli pIiLřcz lruňky ůtverc.vy
\Íjnjma|ni počet buněk v pjatr' 4

nhxorilni

poóct bunčk v PLlúu 3
]\1n njá]ji !ýškabu|ěk 20 co]

huíěk 25 c]n
NlaÍi'nálni
'j_ikn
ho
|]
š]ika
ýÍan) tuňk! od l0 do 14 cnj
Šlika dol']i$.anr buJik!: od J do 6 .nj

\

vclliká]nir]ivod].idjžebry po celé ÚicebLoěk
ltolild a lruněk bezJna. |o zc s nri'žkou
oLrjen huněL .d l ó00 do ] 300 ň]
nidL ýěDy buněk !

vně]ý

rcZ 'l

sadLolače maxiná]nč 23x]6xl8 .nr
6 (lr2)

Ťl.l ptrdoÍ}\ j h

n-nkr{ l

rl \

lorni

I I.rn

lk'

lÚd '

N]e- btr' l

!l r dr1hun.L
nť .p!]<

íě a nlán

Ia ultřn] llráJlějcdno Vcnikalni ŽcbÍo a
dvě ďhy Po .elé Yýice b ňty
Lcz d|a, Pouze s miižkou
blz p e.h
kažtIá

p nc

'Ju

s2dbotač -

12

buněli

l-rp

QuickPot QP l2Tl18

TŇ.vánj obaLi oodle čsN 4s 2ll5 saJebnin.tdriallcsnch dicv

n

Sldbov.ajť Zaia;en V akaLogu biologr.ky ovóiených oba]ú nfu |ěstovioikrylokoictrnéhÓ
gd.hnihÓnatenilu le$ichdřevijr (vUH]-M)
ateýu v tomlo piilr ě ic HelkuP]aí(ubť'nGjnbH ' FloraLsiudi! K]apki
'/adlvaleLcn
'Iyp oba]rL] neprcfuía!Ť peldý sxdbolaó
\'lrtejiál obalu dostateč ě pevný
Ho.n]

|ríiez buňky čtve cdvý

Nli|inúlnipočelbu ólr V platL: l0
\'la\ nalJú početbunčk! pldÚ 14
\tin].il iiiška bÚnčk ló.ln
MaxiníLni Úška buněk:20 cjn
Šrika ho.ni íjany buňky od6do9cnr
Šiřkx do]

1]

5lrany buňk], od 4 {lo 6 cnr

\'llli íčrybÚ|Ďis VeIIkal]rijnL

dnx buněk bcz{lna. pouze
olr]en] bríčkod 600 do 300 ml

P(ýil

Ýodic ni žeb'y po célé!ýšcebuněk

\nriižk.u

vníij fu2nlěn sadbolače !]ariDá]ně

kaŽdá

ýě

23x]6xl3

c'l

a máDr nl vnnnrj ýIlJlějcdDo
pÓ cojé višce bunky

Dýě ďhr
bez dna.lo 2c s oriižk.r
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1L

čánku 3 smlouvy
20]7 nébo do ýyčerpáničáslky
smtouvá se lzaýÍá na obdobiÓd ] ] 20]5 do 3] 12
'
] 5oo 000 Ka béz DPH

dohodnú
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6)

za podstatne pÓrusenl
NedÓdžen lerminu dodani zbož] Ó 7 dnú bude považováno

sPFAýA NARÓDN No PÁRK!
šUMÁvÁ

Á.HR^NÉNĚ kRÁ'nNNÉ ouL

2]

s.dbovače d e Ó!Štáye 1 1 cena za ]plato bez
-^ó \:-|né DaJ 6r

uPH

^sŤ

4(,:o"rrro iL(
4[ o"- ''"" t(

/
_ ýó'czé |pc'ÓÓ.| Do'
''cna '"o"","'
" !řelréDPH" ""'Íií
tr í
Daň zpřidané lrod.Lry
bldé Úótována Ve výŠ]určenépÓdle pláv.ich piedpsů
'í{1
plalných ké dn uskulečněnl zda.il€héhÓ pnéni Vpiipadě Že vdobě. kdy bude

'

piedmět smlouvy dokončen á saba DPH bude zákonem Ó dánizpňdané hod|Óly
zvýšen. nebosnižéna. ]é povinnost]úČtovald.ň podle aktuá niho zněn zákona

d) K!pií cená

ŽáhínU]e rÓVnéž

á) ]jplalyza nsI.lac€ d oslátnipráce pÍovedené orodéváiiciD podle léto smouvy
b) úplaly z. jné éinnÓŠl Ve smolvě Výs ov.é neuvedené ovšem provedené nebo
zájštěné prcdáVajicim k pnénizáVazkÚ prodávajiciho de tétÓ smlouvy ne]de
úhradU Vasln ch nákadú plodáVa]icího kleÍékupu]ici však nehrad]

c) nákady

4'

e

o

které molrlnebo měl prodáva]ici předpok ádat.

d) oslahinjklády. o

e, 'e'á

lr

nichž to stanovitato smÓ!ýá. pÍávnipředps nebo WplýVá i]to

J'eÓé'J l '''-eoop

PLÁTEBNÍ PoDMiNxY

])

2)
3)
4)

Podkadem pro zapa.enivýše uvedene ceny ié íakto€ Vystavéná pÍodáva]ic]m a
odŠÓÚhasená kupu]icim piedÓžená ne]později po piédáni a pievzeli předmětu
smlouvy kupllicm
ProdáVa]icimu vzn ka pÍávo vyslavt kupujiclňU fakluru ná kupni .énu dnem
polokolaniho pievzetí zbož i b€ z Vád kupu]icim
Fákturé bude dÓÓžena kop obémá smluvnim s1ranami podépsaného předávariho
proIokolu {popi' dodac'Čh 6lŮ)
Faktury prodáva]iciho musi

.
.
.
.
l
.

millýo

náležitost] :

označer fakllry ajéjičiso

názévá s]dÓ kupujiciho
název a sdo podáVá]iciho
piedmětsm]olvy
óislo účtUbankovn spo]ení
faklurovanou čáslku vŤtné DPH hebabezDPH

Nébude_i fakllra splňÓÝal t!'to náeŽitosti nebude-l odpovidat plédmětu plněnj
nebudeI dÓÓžená přisluŠnýni dÓk|ady nebo budé li ]nak vnesouladu sloulÓ
smlouvÓU je kupujicl opÍávněn vÍálit ]i prcdaVa,icimU na dopl.éíi aj ]lnÓ! opraVU
aniŽ se tim dostáné do prodeíi Šúhrádou př]suŠne částky NoVá lhůta sp]álnÓsl
učne pynouldoÍuóeniň dÓp nénénebo oplavené faklury kupu]icimu na kontakhi
adresu kupujiciho pod é této sm o!vy.

5)

splalnosl fakl!ry óni 2] kaeÓdářnicn dnú ode dne jejilrÓ doručeni na kontaklni
adrésu kupu]ic]ho dle této sfilÓUvy Uhrada fak1ury bude provede.a v českéměně
bezho1ovostné zúčlukupujicilro na účétprodáVa] cjho uvedéný vzáhav] télÓ

A

spRAvÁ NÁRÓĎ!]HÓPÁRkU
cHRÁNÉŇÉxRá NNÉ oBusT] ŠUMAvÁ

!e dodÉená' pÓkud v]e] pos]edniden bylpodán piik.z k
převodU piislLšnéčástky Ž úótu kUpljic]ho na účelpíodáVajiciho

sňlouvY Lhi]lá spalnosl

6)
7]
3)

z]isli-l kupu]]ci u poskytnltéhÓ plnénj Vady ]e Óprávněn kupujici daňový dÓkad
vránl a úhradu pozas1avt až do dálá odstÍaněn vady nebo prokázán ]eii
neex sténe. an]ž se t]m dostané dÓ prodl€nis úhrádou piisUšné částky Nové lhůla
spatnostizačne plynÓUt ÓdstÍaněn m vady nébÓ prokázán m jejineérislence

u lohy.
sjednanou cenu Že během sňuvniho obdob] po dol]odě Óbou smuvnich skan
,ňěn]i 7.júVÓ.l! nfačí!.hV ivo
KupUjici n€poŠký!]e

soUvlsEJici DoKLÁDY

1)

spÓu s€ zbožim piedá prodávajic kupujicimU násedu] cjdoklédy:

.
t

návody V óeskémjazy@
piipádné dalšidokady jež]sou núnék piévŽeti a k uŽiVáni Véci

oDPovĚDŇosT A soUvlsÉJicÍUJEDNÁNí
]) Prodaýajiciodpovidá za iádné a Včasnédodánizboži bez Vad á poskytnu1i s]uŽeb
V sÓllad! s louto smlÓUvou a zalo. že pnění bude posk}'lnuIo v soul.du sodbÓrnou

péčia V sou ádU se Všemi p alným pÍávnim piedpsy a reevanln]mikváLlal]vnih á
té.hnickými nomaúi
prÓoJvd cl \e lo.ne- z"'"/ 'l- 'c ' d5l.iÓopo'!d'o" pÓ'./o.Jl pi' p.ěr''.i'h
oovnno_l ! oÍ ocol!_- odpo;o.olh l ' v.ol rh p'o /dor Zooz _'p ''l_ ' L Ulb'
d e této sm oUvy za cenu záhrnutou v kupniceně

p.odáva]ic pňl něk'Érou svo]i povnnost pÍÓsIřednictvjm ]iňé osÓby.
odpovdá jakÓ kdyby p]ni] tuto povnnosl sám á je povinen z., stLl spnéni Všecll

3) Budel

4]
5)

závazkÚ Ž této sm ouvy

z Fkosl a záÍ!ónjseďis po dob! dVoU et P.odáVa]íc]
r'o. l'l ooé d-é Lp|/n l po'éon'rc oae 7l''in dob'
' 'ea'' .:.' 'á' 7á ooo-re' J

PrcdáVá iÓi posk}tu]e záruku

e oo'nen oo dob'

záfuóni doba s€ plod UžU]e o dobu. po kterou má zboživady Poskytnllia tfoáni
(plalňoŠl)záruky nenipodminéna napi. proh]ídkám zboŽiipokud Všák budouzéfuón]
É.Óhlidkv pÍovádénY k!pu]jci je nehÍ.di

J á é o.'-adan''on'Jll'l uodA 7Ér;-d
érd J j 'é1F plo o|^ dcó- 7d!Jo' Zoo] a doló'nÁn áÓlú

z odpoVědnosliza vady zboži] pro tyto účejýVšak ze vyUži! rovnéžj]nýcll konláktnich

7)

seru]sn] zásáhy budou prováděny vside kupljicihÓ Vpřipadě poliéby ze]méÓa zá
ýady zbazi (lýpLky za
úóeLem Uspokojeni .áÍokú kup!]c]ho zÓdpÓvédnoslj
Účelem oplavy zboži. nelze prÓVés1 opravu žbÓŽi zopodslatnéných teclrn ckých
dúvodúná mistě seru]sn ho zásah!. kde 9e zboži nacházi) přebirá pÍo dáva] ic i zboží
na mislě |a kleÍémse zboŽiaktuáně naclrázi nedohodno!{se smuvniýrany pro

z

Á.NRÁNÉNÉkRÁ' rNNF oBL ÁsÍ Š!MAVÁ

t

konkélni pi]pad na jném úis1ě Toléžpali o néVrácé.iopravené]ro zbÓži nebo
Kupu]icimu vznknou uznáté né nároky zÓdpovědnost

za vady zboŽ

. p'J' p'ooJ'Jll|Ť'\Jo}oo}o'e2d'uc''aÓb, piiéir

oznam

Ó2nář"
'rřn;
podav.jicmu v posled|]den záručnidÓby sé povážUjeza V-sné Upalněn' n;Íoku
UčnnéUpalněni nároků zodpovédnosti za Vady ŽboŽi' jeŽ má zbÓžj Vdobě ]eho
pÉdáni kuouJicifi!. neni VázánÓ ná dobu]hÚtu !patněni nárokú z odpověd.osti z.
Vadyzbožinéninézávis]éna skUlečnosl]' zda ze čineze zbožipiipadné náýrá1l ve
stavu v]akém jej k!pu]ci obdÉe Ťim nenidÓtčéna povnnÓsl kLpU]iciho uplatnt
náÍok z odpovédnosti zá vady zbÓžiU plÓdáva]icího bezzb}4eČnéhoodkad! pole. co

9)

Dodá.i Vadného zboŽi se považu]e za podstalné porušeni sm]ouvy Ná@ky
kupujicillo vyplýVallci zdodáni Vadného zboži se iidi piisušnýňi lstánÓVenml

aoit sja uplahl kteÍýkolv z Uvedených náÍokÚ Bezvýsledne
uplalnéni něklereho z uvedéných nárÓkn nevyl!ČUje násl€dné Upatněni jného

10) K!p!]icilé opráVněn

]

l) PíÓdávájici ]e

pov nen Uspokol1 up alnénéná.oky kupujicilro z odpovědnÓst
prodáva]icilro za VadyzboŽ bezplatně pokudjde ozpúsoby odstÍáněnivad. na kleé
se neváallu]e ŽáÍuanisegis. čin tak prodáVajiciV přňěiéné lhÚ1ě UrčenékupU]jcim

12) Vpiipadé' že prodáVa]ici neodstmni vady p]néniV uÍčenénebo s]ednané húlě nebo
odmitne iprodáVájici vady odslránl jé kupujici opÍávněn Vady odslran( na své
nákady a prodáva]ici]e pov]nen kupujicimu nákady VynáloŽené na odst.anén v.dy
Uhradl atodo č1rnácl (14)dnuod]e]ich piseflného upatněn u prodávaiiciho

]3) Kupuiici má práVo na úhradu nulných nákládú. kteÍém! vznikly v sÓUV slost
s uDatněnim nárckú z odpovédnost zavadY pnéni
14) Up]alněnim náokú z odpovědnosli za plněn neni dolčénÓ pláVÓ kupujiciho na
náhrádu škody nebÓ sfrluvnipokutu
7' sÁNKčNi UsŤANovEN i (ÚRoKY z PRoDLEN| A sM LUVNí PoXlJŤY)
1) V přípádé p.odleni prodávajiciho sřédíým a včasným dodaíiň zboži de lélo
smlouvy je kupujici ÓpÍáýněn poŽadoval po prodavaj]cim smllvní pokulu ve Výši
0'l % z cé kové .eny zbož s DPH zá kaŽdý zapÓčalý den pÍodleni
2) Jeslže pÍodává]ici neodďrani Vady zbožiV lrčenénebo dohodnulé hůtě']é kupu]ici
opÍávnén prodáVaiicimu účtovatsmuvn pokul! ýé výš 01 % zceny s DPH zad ai
dodéVku klerá]éVádoUslžena a lo za každý zápočalý den prod enr a Vadu
3l V přípédě ukÓnče.i smouvy kupuiiciň z dr]vodu podslatného poruŠen] povnnÓsliyo
prodáva]]cim zapati prodáVajici kupujicim! smuvni pokut! Vé výš pěti (5)
z ce kÓVé qednáné kupnireny s DPB
4) sm]UvnipokUta a úroky zproden' jsou splátné Ve lhútéčlÍnácli (14) káendáinich
výzVV k e] ch zapla@ni druhé smLlvni stráně
dnú oddoru€niDis€mné

s'

UKoNčENi sMLuvNiHo lzTAHU
1) smuvni vztalr zaožénýlouto smouvou múžebý1 Ukončen spněnim dohodou
sa/Uvnich stran' odsloupeniÚ nebÓ zrušénimUkončeni sm uvnilro ýáah! múžébýI

sPR^VA NÁRoDN Io FÁRx!
Á.HRÁNĚHE KFÁJNNE oBhsT Š!MAvÁ

2)

Úpné nebo čásleané. s vý]imkou UkonÓen smlouvy sp něnim
UkÓnčeni]e Ukonenim pouze ve vá.hu k dí|či
úplnéČáŠIéčné
Kupu]icije opláVněn odstoup1od sfrlouvy V piipadé
pÍodávaj]ciho řádné a včas podé této smouvy ý souádU s
přisjušným předp sy é no.mami

a) neprněniŽáVázků

b) že do]de kpodslainému poÍušen pov nnosli

u oŽenych prodává]íc'mu

smouvÓU

které bézzbFečnéhoodkládu ve slanovené nebo dÓhÓdnulé lhúléneÓdslíani

3)

c) bude

fu

lzbožiVady b€nicivleho

řádném uŽ Váni nébo vady neodstÍ.nité né

Kupu] c] ]e opráVněn odstoupilÓd sm o!vy. jesl] Že 4 stí. že prodav.jici

a) nabze' dáva přjima nebo zprosliedkovaváj
b]

4)
5)

6)
7)

ně]aké hodnoly ŠÓiem ovLvnl
chováni nebo ]ednáni kolrokolrv al ]iž státniho úřédn]ka nebo nékoho ]iného
piimo nebo nepimo vzadéVácim iízeni nebÓ pii prováděni sm]ouvy: nebo
zk€SÓvá skLtečnost za Účéémovl]Vněni zadáVac]ho i]zen .ebo prov.déni
smÓU!ry ke škodéob]ednatee, včelně UŽli podvodnýrh praknk k poláčen]
a snižen výhodVÓnéa oteviené sÓltěže

odstolpt Ód télo súlouvy má kupujicillelrdy ]esl že jej prodáVajici Uj sti . Že
zboŽimá lrčléV astnosl . 2é]ménavlastnost k!pu] c]m Vyňiněné anebo ie nemá
Žádné Vady atolo Uišlěnise ukaže neplavdvým
ProdáVajicije opÍávněn od sfflouvy ÓdslÓupt dojde_li k porušeni sm olvy kupujicim
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PráVniýzahy zaloŽené louto smouÝou sé řidiUslanovenim zákona č 39/2012 sb
obóanský zákon k veznén pozdějšich piedpsů
smllvnj strany sé plÓ připad sporů VyplýVajici.h ztéto smlouvy dohody ve sňysju
uslánÓVéni s dga zákona ó s9/]963 sb ' občanský soudni řád. ve zněí] pÓŽdějšich
přédpsúmislni přisÚšnosl soÚdu pfrniho stupně kteďm bude obecný sold
kuoujicihÓ' 1 okresni' Fopi krajský soud vjéhoŽ obvodÚ má kupujicisidLo
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P.Ódava ldi nebvl v zédava'lm řizen] ov ýnén
se né pÍplaýézadavác]ho nzenl
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pÍodáva]lci nemá ani Žádné zvLáštni
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