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Smlouva na dodávku 1 sestavy geofyzikální aparatury pro opakovaná 
měření měrného elektrického odporu (rezistivity) prostředí s automatickým 

ukládáním s příslušenstvím 

(ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) 

 
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.,  
IČ: 67985891 
se sídlem: V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09  
zastoupen: RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel 
e-mail: hartvich@irsm.cas.cz 
(dále jen „Objednavatel“) 

 
a 
 
GF Instruments, s.r.o. 
IČ: 25596519 
se sídlem Purkyňova 658/144, 612 00 Brno 
zastoupený: Ing. Vít Gregor, jednatel 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36817 
e-mail: info@gfinstruments.cz 
 (dále jen jako „Dodavatel“) 
 
Objednatel a Dodavatel (dále rovněž společně označováni jako „smluvní strany“ nebo každý 
samostatně jako „smluvní strana") uzavřeli níže uvedeného dne tuto smlouvu na dodávku 
1 sestavy geofyzikální aparatury pro opakovaná měření měrného elektrického odporu 
(rezistivity) prostředí s automatickým ukládáním s příslušenstvím (dále jen jako „smlouva“) 
 
 

1. Úvodní prohlášení 
 

1.1. Objednatel je Partnerem s finančním příspěvkem v rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, název projektu „Distribuovaný systém 
observatorních a terénních měření geofyzikálních polí“, registrační číslo projektu 
č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001800 (dále také jako „Projekt“), tento program 
je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a realizován 
v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce, ve znění účinném od 1.9.2016 ve 
výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem „dodávka 1 sestavy geofyzikální 
aparatury pro opakovaná měření měrného elektrického odporu (rezistivity) 
prostředí s automatickým ukládáním s příslušenstvím“ (dále jen „Výběrové 
řízení“). Výběrové řízení se neřídí právní úpravou zadávání veřejných 
zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
nejedná se tak o zadávací řízení.  



 
 

2 
 

 
1.2. Tato smlouva je uzavírána za podmínek výběrového řízení dále upravených též 

v Oznámení o zahájení výběrového řízení (dále jen jako „Oznámení“).  
 

1.3. Níže jsou uvedeni zástupci smluvních stran oprávněni za smluvní strany jednat 
v záležitosti plnění dle této smlouvy: 
 
zástupce Objednatele: 

 
RNDr. Filip Hartvich, Ph.D., oddělení inženýrské geologie 
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.  
V Holešovičkách 94/41, 182 09 Praha 8 
tel:  +420 266 009 233 
elektronické doručování ve vztahu k zástupci zadavatele bude dále směřováno na 
e-mail: hartvich@irsm.cas.cz 

 
zástupce Dodavatele: 
 
Ing. Stanislav Drdla, výkonný ředitel 
tel: +420 549 522 919 
e-mail: info@gfinstruments.cz 
 
Ing. Eva Gregorová, vedoucí obchodního oddělení 
tel: +420 549 522 919 
e-mail: info@gfinstruments.cz 

 
1.4. Objednatel a Dodavatel jsou oprávněni měnit své zástupce a jejich náhradníky 

kdykoliv, pokud o tom předem písemně uvědomí druhou smluvní stranu. 
 

2. Předmět smlouvy 
 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Dodavatele dodat 1 sestavu geofyzikální 
aparatury pro opakovaná měření měrného elektrického odporu (rezistivity) 
prostředí s automatickým ukládáním (dále jen „Zařízení“ nebo „Dodávka“), která 
je blíže specifikována v příloze č. 1 k této smlouvě, nicméně vždy musí odpovídat 
zadání dle podmínek Oznámení.  
 

2.2. V souvislosti s Dodávkou se smluvní strany dohodly, že Dodavatel rovněž zajistí 
pro Objednatele servisní služby v podobě záručního servisu a pozáručního servisu 
v rozsahu uvedeném v čl. 9, čl. 10 a čl. 11 této smlouvy. 
  

2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit za splnění předmětu smlouvy v souladu s touto 
smlouvou a podmínkami Oznámení cenu specifikovanou v čl. 5 této smlouvy. 
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2.4. Dodávka bude realizována v souladu s podmínkami Oznámení. 
 

3. Práva a povinnosti smluvní stran 
 

3.1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje:  
 

(a) splnit předmět plnění dle čl. 2.1. této smlouvy, a to bez právních a faktických 
vad a převést na Objednatele vlastnické právo k Dodávce,  

 
(b) současně s předáním Dodávky předat Objednateli též veškerou obvyklou 

dokumentaci, která se k Předmětu plnění vztahuje, zejména pak návod a 
kompletní technickou specifikaci, to vše v listinné a v elektronické podobě, a to 
v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. 

 
3.2. Objednatel se zavazuje: 

 
(a) zaplatit za Dodávku dle čl. 2.1. této smlouvy, dodanou v souladu s touto 

smlouvou a podmínkami Oznámení o zahájení výběrového řízení, cenu 
specifikovanou v čl. 5 této smlouvy, 

 
(b) převzít Dodávku pouze na základě předávacího protokolu podepsaného 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 

3.3. Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění této smlouvy, tedy Dodávka a její 
jednotlivé dílčí části, jsou bez jakéhokoliv zatížení právy třetích osob (autorská 
práva, licence, patenty, atp.), které by bránila jejich užívání Objednatelem 
v souladu s jejich návodem k obsluze a s jejich určením. V případě, že se toto 
prohlášení ukáže nepravdivým, odpovídá Dodavatel za škodu vzniklou 
Objednateli. 

 
4. Místo a termíny plnění  

 
4.1. Místem pro předání Dodávky je sídlo Objednatele nacházející se na adrese: 

V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09.  
 

4.2. Dodávka bude dodána spolu nejpozději do 31.5.2018. Dodavatel se zavazuje 
dohodnout s Objednatelem přesný čas dodání Dodávky na místo plnění nejpozději 
14 pracovních dnů před tímto dodáním a dohodnout s ním technické podrobnosti 
předání a převzetí Dodávky. 

 
5. Cena Dodávky 

 
5.1. Cena Dodávky ve smyslu čl. 2.1. této smlouvy je sjednána na částku 823.000-Kč: 

slovy osm set dvacet tři tisíc korun českých bez DPH. K této ceně bude připočteno 
a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21% v částce 172.830,- Kč. Celková cena 
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činí 995.830,- Kč, slovy: devět set devadesát devět tisíc osm set třicet korun 
českých včetně DPH (dále jen „Cena“). Struktura Ceny je podrobně specifikována 
v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

 
5.2. Smluvní strany se dohodly, že Cena je nejvýše přípustná, maximální 

a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady Dodavatele včetně dopravy do místa 
plnění, softwaru potřebného k užívání Zařízení a jeho instalace a dalších vedlejších 
nákladů Dodavatele. Překročení nebo změna Ceny je možná pouze za 
předpokladu, že před dodáním Zařízení dojde ke změnám sazeb daně z přidané 
hodnoty. V takovém případě bude Cena upravena podle změny sazeb daně 
z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši 
odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty. 

 
5.3. Smluvní strany se dohodly, že Dodávka bude předána najednou, v jediné etapě.  

 
6. Platební podmínky   

 
6.1. Objednatel uhradí Cenu Dodávky bezhotovostně bankovním převodem na účet 

Dodavatele na základě Dodavatelem vystaveného a Objednatelem prokazatelně 
doručeného daňového dokladu. 
 

6.2. Dodavatel vystaví faktury – daňové doklady za následujících podmínek: : (i) první 
fakturu do výše 30 % Ceny Dodávky dle čl. 2.1. této smlouvy jako zálohovou 
fakturu po podpisu této smlouvy (ii) druhou fakturu do výše 70% Ceny Dodávky 
dle čl. 2.1. této smlouvy Dodavatel vystaví po předání Dodávky v místě plnění dle 
čl. 4.1. této smlouvy za předpokladu, že Dodávka je bez vad a nedodělků, o čemž 
jsou smluvní strany prostřednictvím svých oprávněných zástupců povinny sepsat 
předávací protokol. Dodavatel je povinen zaregistrovat všechny své bankovní účty, 
na které by měly být poukazovány platby od Objednatele u příslušného správce 
daně, aby se Objednatel nedostal do pozice ručitele za DPH účtované 
Zhotovitelem v souladu s § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
v platném znění. Objednatel poukáže jakoukoli platbu pouze na bankovní účty 
registrované tímto způsobem u správce daně, a to pouze na účty vedené u 
bankovních subjektů v České republice (dále jen „Bezpečný účet“). Pokud bude 
požadováno poukázání platby Objednatele na jakýkoli jiný účet, je Objednatel 
oprávněn zadržet tuto platbu až do doby, kdy Dodavatel sdělí Objednateli číslo 
Bezpečného účtu. V případě zadržení platby začne běžet splatnost až ode dne 
sdělení čísla Bezpečného účtu. Pokud bude do té doby Objednatel vyzván k úhradě 
DPH z takové zadržené platby v pozici ručitele, bude DPH přímo uhrazena 
příslušnému správci daně a bezprostředně poté dojde k úhradě části platby bez 
DPH Dodavateli. Pokud dojde k indikaci naplnění jakýchkoli jiných podmínek 
ručení Objednatele za DPH účtovanou Dodavatelem v souladu s § 109 zákona o 
dani z přidané hodnoty (v případné vazbě na další související ustanovení), je 
Objednatel oprávněn zadržet z každé příslušné platby daň z přidané hodnoty a tuto 
na výzvu správce daně uhradit v pozici ručitele přímo na účet příslušného správce 
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daně. Dojde-li k pozdržení případně neuhrazení jakýchkoli plateb nebo jejich částí 
z výše uvedených důvodů, nevzniká Dodavateli žádný nárok na úhradu případných 
úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči 
Objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem 
daně. 

 
6.3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti požadované 

příslušnými právními předpisy, vždy musí obsahovat Cenu Dodávky s DPH i bez 
DPH. Faktura musí obsahovat název operačního programu označený takto: 
„Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání“, název projektu „Distribuovaný 
systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí“, registrační číslo 
projektu „č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001800". 

 
6.4. Výše zálohy dle prvního daňového dokladu vystaveného Dodavatelem dle čl. 6.2. 

této smlouvy může být zvýšena na základě písemné dohody smluvních stran, a to 
v závislosti aktuální výši čerpání finančních prostředků z Projektu. Přílohou 
a součástí druhého daňového dokladu musí být Objednatelem potvrzený předávací 
protokol o předání a převzetí Dodávky resp. o předání a převzetí Dodávky, 
obsahující vždy i označení dodaného Zařízení spolu s uvedením výrobního čísla 
daného zařízení, jako bezvadného a Objednatelem potvrzený doklad o odstranění 
všech vad a nedodělků Dodávky uvedených v předávacím protokolu.  

 
6.5. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti 

stanovené v tomto článku, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
Dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či 
opraveného dokladu Objednatele. 

 
6.6. Splatnost daňového dokladu je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů od 

okamžiku jeho doručení Objednateli. Cena Dodávky se považuje za uhrazenou 
okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele.  

 
6.7. V případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny Dodávky či její části na 

základě vystavených faktur za podmínek čl. 6.2., 6.3. a 6.4. této smlouvy, je 
Objednatel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení. 

 
7. Předání a převzetí Dodávky  

 
7.1. Závazek Dodavatele dodat Zařízení je řádně a včas splněn předáním celé Dodávky 

bez vad Objednateli v místě plnění dle čl. 4.1. této smlouvy v termínu stanoveném 
dle čl. 4.2. této smlouvy.  

 
7.2. Objednatel převezme od Dodavatele pouze Dodávku, která je bez zjevných 

věcných a právních vad. Za věcné vady Dodávky je mimo jiné považován stav, 
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kdy Dodávka nebo její část neodpovídá technickým vlastnostem a součástem 
Dodávky uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy anebo technické specifikaci a 
požadavkům uvedeným v Oznámení.  

 
7.3. O řádném předání a převzetí Dodávky sepíší smluvní strany předávací protokol 

potvrzující, že Dodávka je bez zjevných věcných nebo právních vad a odpovídá 
specifikaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy i specifikaci a požadavkům 
uvedeným v Oznámení, byla dodána včetně návodu a včetně ostatní technické 
dokumentace k Dodávce v českém jazyce, slovenském jazyce nebo anglickém 
jazyce na CD či DVD a případně také v listinné podobě. Dodávka je 
Objednatelem převzata, poté, co Objednatel podepíše předávací protokol.  

 
7.4. Vlastnické právo k Dodávce přechází z Dodavatele na Objednatele v okamžiku 

převzetí Dodávky a zaplacením Ceny na základě první faktury dle čl. 6.2. této 
smlouvy. Nebezpečí škody na Dodávce přechází z Dodavatele na Objednatele 
v okamžiku jejího převzetí jako celku Objednatelem. 

 
8. Smluvní pokuty 

 
8.1. Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 

1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s dodáním Dodávky či jen její části.   
  

8.2. Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 
1.000,-Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady po termínu 
k odstranění vady stanoveném touto smlouvou nebo způsobem v této smlouvě 
uvedeným. 
 

8.3. Ustanovení o smluvní pokutě se nikterak nedotýká práva Objednatele požadovat 
po Dodavateli současně náhradu vzniklé škody v plné výši. 

 
9. Záruka, záruční servis a odpovědnost za vady 

 
9.1. Dodavatel poskytuje na předmět Dodávky včetně všech součástí a příslušenství 

záruku v délce trvání 24 měsíců (na přístroje) a 12 měsíců (na kabeláž) ode dne 
předání a převzetí Předmětu plnění jako celku. Záruka se prodlužuje o dobu, která 
uplyne ode dne uplatnění reklamace do odstranění vady, na kterou se vztahuje 
záruka dle této smlouvy.  

 
9.2. Poskytnutá záruka znamená, že Dodávka bude mít po dobu trvání záruky dle této 

smlouvy vlastnosti odpovídající technické specifikaci, která je uvedena v příloze 
č. 1 této smlouvy, a bude bez jakýchkoliv omezení způsobilá k užívání ke 
sjednanému účelu.  

 
9.3. Dodavatel se zavazuje přijímat písemná oznámení o vadách, na které se vztahuje 

záruka dle této smlouvy, přičemž za písemná oznámení o vadách bude považováno 
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též oznámení na e-mail Dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy. I oznámení 
o vadách odeslané Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas 
odeslané.  

 
9.4. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, činí maximální termín pro odstranění vady 

malého rozsahu, tedy vady, která neznemožňuje provozování Dodávky, za 
předpokladu, že není pro odstranění vady zapotřebí zajistit náhradní díl Dodávky, 
20 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení vady. V případě, že 
bude k odstranění vady malého rozsahu nutné zajistit náhradní díl Dodávky, 
prodlužuje se lhůta na 30 pracovních dnů.   

 
9.5. V případě vady Dodávky, která činí Dodávku nezpůsobilou k řádnému 

a bezproblémovému provozu, pak lhůta pro odstranění takovéto vady činí 20 
pracovních dnů, nedohodnou-li se strany jinak ode dne následujícího po dni 
oznámení vady.  

 
9.6. Objednatel je také v rámci reklamace oprávněn požadovat – (i) odstranění vady 

opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná a nepotrvá-li její odstranění déle 
než jeden měsíc nebo (ii) dodání nového zařízení v případě, že již po první analýze 
vady bude zjištěno, že vada je neodstranitelná. V případě, že stejná vada vznikne 
v průběhu záruční doby již opakovaně, má Objednatel v případě dalšího, tedy 
minimálně druhého v pořadí, výskytu stejné vady právo na výměnu takové 
poruchové části Dodávky, i kdyby byla vada odstranitelná opravou. Vyskytnou-li 
se v záruční době na předmětu Dodávky tři anebo více vad, kdy celková doba pro 
jejich odstranění bude delší než dva měsíce, má Objednatel právo od této smlouvy 
odstoupit. 

 
9.7. Za odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka dle této smlouvy, se považuje 

stav, kdy je příslušná součást Dodávky bez reklamovaných vad předána 
Objednateli a způsobilá k užívání ke sjednanému účelu bez omezení. 

 
9.8. Dodavatel se zavazuje udělit Objednateli souhlas s případným postoupením práv 

a povinností z této smlouvy vztahujícím se k zárukám nabyvateli Dodávky 
v případě, že Objednatel v průběhu trvání záruk dle této smlouvy převede 
vlastnické právo k Dodávce třetí osobě.  

 
10. Servisní služby a komplexní technologická podpora 

 
10.1. Dodavatel se zavazuje v rámci sjednané Ceny poskytovat Objednateli 

technologickou podporu k Dodávce včetně aktualizace příslušného softwaru 
k Dodávce a k ní příslušné technické podpory v rozsahu záruční doby uvedené v 
čl. 9.1. této smlouvy. 
 

10.2. Dodavatel se dále za účelem zajištění záručního a pozáručního servisu Dodávky 
zavazuje provozovat své zastoupení v České republice, jehož součástí bude 
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kvalifikovaný servisní pracovník Dodavatele s místem výkonu práce sjednaným 
v České republice.   

 
11. Pozáruční servis 

 
11.1. Dodavatel se zavazuje, že bude i po skončení záruční doby dle čl. 9.1. této 

smlouvy pro Objednatele zajišťovat pozáruční servis spočívající v opravě již 
vyskytnuvší se vady, jestliže si jej Objednatel objedná, a to za cenu jedné hodiny 
práce certifikovaného technika na odstranění vady na Dodávce po skončení 
záruční doby, která je sjednána na částku ve výši 600,-Kč: slovy šest set korun 
českých bez DPH, k ceně jedné hodiny práce bude připočteno a Objednatelem 
uhrazeno DPH ve výši 21% v částce 126,- Kč. Celková cena jedné hodiny práce 
činí 726,- Kč, slovy: sedm set dvacet šest korun českých včetně DPH s tím, že 
náklady na dopravu, promeškaný čas a náklady na ubytování nepřesáhnou více 
než 25% celkové ceny za práci na odstranění vady Dodávky, maximálně však 
19.500,- Kč. 
 

11.2. Překročení nebo změna cen uvedených v tomto článku je možná pouze za 
předpokladu, (i) že v mezidobí dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 
V takovém případě bude cena upravena podle změny sazeb daně z přidané 
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající 
změně sazby daně z přidané hodnoty, (ii) zvýšení odpovídající roční míře inflace 
za předchozí rok vyhlášené Českým statistickým úřadem. Úprava výše cen bude 
provedena vždy k 1. červnu daného roku podle vyhlášené míry inflace za 
předchozí kalendářní rok Českým statistickým úřadem nebo jinou k tomuto 
pověřenou státní institucí na základě písemného oznámení Dodavatele, jež bude 
obsahovat výši inflace a nově stanovenou výši cen.  

 
12. Odstoupení od smlouvy 

 
12.1. Dodavatel má právo odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 

Objednatel je v prodlení více než 30 dnů s úhradou Ceny Dodávky. 
 

12.2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc v případě, že: 
 

- Dodavatel nedodá Zařízení ve stanovené lhůtě,  
- Dodávka nebude odpovídat požadované technické specifikaci Objednatele, 

a to i jen z části, 
- v případě, že se během prvních 30 dnů od podpisu předávacího protokolu 

vyskytnou na předmětu Dodávky vady, které nebudou v této době řádně 
odstraněny, 

- Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud byl podán 
návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo učiněny úkony k zahájení 
likvidačního řízení ohledně Dodavatele, neprokáže-li Dodavatel Objednateli, 
že je takový návrh nebo úkon svévolný a neodůvodněný. 
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12.3. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo na 
uhrazení smluvní pokuty a škody. 

 
 
 
 

13. Rozhodné právo a volba soudu 
 

13.1. Celá tato smlouva se řídí a je vykládána v souladu s platným právem České 
republiky, zejména ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku (ve znění pozdějších změn). 

 
13.2. Smluvní strany mají zájem vyřešit vzájemně každý spor nebo neshodu smírně, 

neprodleně a co nejefektivněji z hlediska nákladů za daných okolností. 
 

13.3. Smluvní strany se dohodly na volbě místní příslušnosti soudu v souladu s § 89a 
z.č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, tak že případné spory z této smlouvy 
budou rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 1 v případě, že bude v prvním 
stupni věcně příslušný okresní soud, a Městským soudem v Praze v případě, že 
v prvním stupni má věcnou příslušnost krajský soud. 

 
14. Ostatní závazky Dodavatele 

 
14.1. Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Dodavatel bere na vědomí, že je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat 
také své subdodavatele, které bude využívat k zajištění Dodávky dle této smlouvy.  
 

14.2. Dodavatel je v rámci plnění povinnosti dle předchozího odstavce zejména 
povinen: 

 

 vytvořit podmínky pro provedení kontroly, umožnit kontrolující osobě výkon 
jejích oprávnění stanovených příslušnou legislativou a poskytovat k tomu 
potřebnou součinnost osobně se zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které 
by mohly ohrozit její řádný průběh; 

 navrhnout nejbližší možný termín pro provedení kontroly v případě, že si 
Dodavatel vyžádá náhradní termín s tím, že Dodavatel je povinen navrhnout 
náhradní termín tak, aby se kontrola uskutečnila nejpozději do 7 kalendářních 
dnů ode dne navrhovaného kontrolující osobou; 

 seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují 
ke kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu 
kontroly dodržovat; 
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 předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, 
tak finančních, které provedly jiné kontrolní orgány; 

 podepsat zápis o provedení kontroly; 
 umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, 

místnosti a místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup 
k účetním písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu 
nezbytně nutném pro dosažení cíle kontroly; tato povinnost se rovněž týká 
obydlí, které kontrolovaná osoba užívá pro podnikatelskou činnost spojenou 
s plněním této smlouvy; 

 předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a 
poskytnout informace k předmětu kontroly; 

 v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její činnosti a technickému 
vybavení, poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly. 

 
14.3. Dodavatel je povinen uschovat dokumenty, které v souvislosti s plněním této 

smlouvy obdržel od Objednatele či předal Objednateli, pro případnou kontrolu 
nejméně do 31.12.2033. 

 
15. Závěrečná ustanovení 

 
15.1 Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli z údajů uvedených v hlavičce této 

smlouvy, nebo ve věci osob uvedených v tomto článku, je smluvní strana, u které 
daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to 
průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu, nebo elektronicky e-
mailem, jehož přečtení musí potvrdit druhá smluvní strana) a bez zbytečného 
odkladu.  

 
15.2 Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost 

některého z nich nezpůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v 
důsledku vydání obecně závazného právního předpisu kterékoliv ustanovení této 
smlouvy dostalo do rozporu s právním řádem a tento rozpor by způsoboval 
neplatnost této smlouvy jako celku, bude tato smlouva posuzována jako by takové 
ustanovení nikdy neobsahovala a smluvní strany se v této věci budou řídit obecně 
závaznými právními předpisy. 

 
15.3 Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této 

smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání mezi smluvními stranami ústní i 
písemná. 

 
15.4 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, lze tuto smlouvu měnit nebo doplňovat 

pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Adresy, jména pracovníků smluvních stran, telefonní čísla lze měnit 
i jednostranným písemným oznámením; smluvní strany se zavazují neprodleně 
oznamovat změny uvedených údajů druhé smluvní straně a v případě porušení 
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teto povinnosti se zavazuji uhradit veskere skody a J1(iklady, ktere druM smluvnf 
strane z poruseni teto povi1U1osti vznikl y. 

15.5 Dodavatel poskytuje souhlas s uverejnenim smlouvy v registru smluv zfizenem 
zakonem c. 340/2015 Sb., 0 zvlastnich podminkach uCinnosti nekterych smluv, 
uverejnovani techto smluv a 0 registru smluv, ve zneni pozdejsich predpisu. 
Dodavatel bere na vedomi, ze uverejneni smlouvy v registru smluv zajisti 
Objednatel. Do registru smluv bude vlozen elektronicky obraz textoveho obsahu 
Smlouvy v otevrenem a strojove Citelnem fonnatu a rovnez metadata smlouvy. 

15.6 	 Tato smlouva byla vyhotovena ve Ctyfech (4) stejnopisech s platnosti originalu, 
pficemz Dodavatel obdrzi jedno (l) a Objednatel tti (3) vyhotoveni. 

15.7 	 Tato smlouva nab)'va platnosti a uCinnosti okamzikem jejiho podpisu obema 
smluvnimi stranami . 

15.8 	 Smluvni strany timto prohlasuji , ie se s obsahem teto smlouvy radne seznamily, 
ze tato smlouva je projevem jejich vi zne, svobodne a urCite \rUle proste omylu, 
neni uzavrena v tisni alnebo za napadne nevyhodnych podminek, na dilkaz cehoz 
pripojuji sve nize uvedene podpisy. 

Pfiloha: 
Priloha c. 1: Technicke vlastnosti a soucasti Dodavky (doplni uchazec); 
Pfiloha c. 2: PoloZkovy rozpocet. 

VPraze dne . 1(~!. .. .2017 

Ustav struktur{a mechaniky homin AV CR, v. v. i. 
RNDr. Josef Stemberk esc., reditel 

I~ 
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Priloha c. 1: Technicke vlastnosti a soucasti Dodavky 

AUTOMATICKY GEOELEKTRICKY SYSTEM ARES IIll 

850 W - 2000 v.... - 5 A vysiuc 
PRO YSeCHNA HULTIELEKTRODOYA A MANUALNi MERENi 

JEONO KANALOVY pRoiMAC S Ai 20-TI NASTAVITELNYMI 
IP OKNY 

20/30 OOPOROVA A IP TO..,OGRAFIE 
VES, RP, SP MERENt, CASOYE PROGRAMOVANE MERENi 

AKTIVNI MNOHAELEKTRODOVi: KABE1.Y 
PASIVNf KABELY S PREPlNAciM 80XEM 
MOZNDST ROLOVANi 

SNADNA oeSLUHA 5 GRAFICKYM OISPLEJEM 
STAiENi OAT PRES USB PORT NEBO NA FLASH DISK 
NAPAlENi Z 12 V BATERIE NEBO AC/OC MENICEM 
MoiNOST PRxP01ENi GPS 

PouZlti: 

pruzkum na podzemnl vodu, geotechnlcky prilzkum, kontrola hrazi, ekologlcke monltorovani, geologicky pr~zkum , 
arche{)logle , detekce dutin, meren! na vodnl hladll1E!, ve vrtu a mezl vrty. 

ARES lI/1 pl'edstavuje dobre vybavenou aparaturu pro meren! a zobrazeni memeho odporu a II'. Jeji vyhody se uplatnl 
zejmena pn rozsah lejsim 20 a 30 pr~zkumu (p"ke 5 pO!i a~ 6 5 tJsic eJektrod), prj mereni z vodnr hladlny a pri monltort)vanl 
casovych zmen struktur. Snadna obsluha v terenu (bez PC), napajeni 2 12 V akumulatoru nebo z generatoru, bohata podpora 
stalTdilrdnich a specialnich konfiguraci elektrod a kompatlb ilita 5 roz§renym l druhy interpretaenlho software z ni cini uZilecny 
prostredek pro geofyzlkaln! pracovnl skuplny a vyzkumne tymy. 

Technicke parametry: 

Jedlna robustn i a vodotesna Jednotka sdruhl1e vykonny vysitac 5 cltllvym piijimacem a Fidler castl, bohate systemove 
vybavenou pro resen! slroke 5kaly mi?i'icich metod. 

Vysllac: 

Vykon do 850 w 
Proud do 5.0 A 

ProUdove rozliseni 24 bltll 

Napeti 2000 VP-9 (aktualni napeti vysilace sleduj e optlmalni uroveii m/!i'eneho potenclci lu) 

O<:hrana pin/! elektronicka 

Prljlmat : 

Potet kanalu 1, moznost upgrade na 10 

Rozsah napeti ±20 Vp-p 

Napetove rozllsenl 24 blt~ 

Vslupni impedan ce 20 Mn 

Flltrace sifoveho kmitoCtu SO nebo 60 Hz prepfnatelny z:ai'ez.ovy flltr 

Mend metody: 

• 20/3D/40 multlelektrodova o.dporova alP tomografle 

• VES - vertlkalmi elektrlcke sondovanl ( memy odpor a rp) 

• RP - odparove a IP proRiovanl 
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• 	 SP - spontann! polartzace 

• 	 Prozarovanl mezi vrty 

• 	 SpoJlte merenl s GPS 

Podporovana usporadani: 

• 	 Wenner alpha / beta / gama, Wenner-Schlumberger, dfp61-dlp61, pol-dip61, reverzn i pol-dlpol, po l-p61, ekvatorialni 
dipol -dlpol, MGM (metoda nasobneho gradlentu), prozarovani mezl vrty a mez i vrtem a povrchem, uZlvatelsky 
definovana usporadim! 

Meren! - vlastnostl: 

• 	 Kontrola uzemnenl 

• 	 AutomaticKa kallbrace 

• 	 Automaticka volba poCtu cyklu a kontro la merenych hodnot 

• 	 Snadne preruSenl a ZI1ovuspu~tenl mereni 

• 	 Moinost prodlouzenl profi lu 5 pomoci rolovan! kabelovych sekci 

• 	 Celkova pi'esnost: 

Jepsl nei 1 % (tYPICky) 


• 	 fP - indukovana polarlzace: 

az 20 nasl:avltelnych IP oken - kazde max . 30 s, 5 krokem 20 I 16.66 ms 


• 	 Puis : 
0 .2 5 - 30 s, krok 0.15 

• 	 Kompenzace SP: 

odstraneni konstantniho a IIneame se menla SP 


• 	 Stacking (pr1Jmer z vice m~Henl) : 

manualn! nebo automatlcky (adaptivnl nastavenl urovne) 

nastavltelny optimalni mereny potencia l a maxima In I pr ipustna chyba mei'e.ni 


• 	 Ukladane hodnoty: 

paloha mei'eneho bodu, vystupni proud, SP, zdanlivy odpor, smerodatna odchylka, Indukovana polar i"Zace se 

smerodatnou odchylkou az pro 20 oken TP 


• 	 Potet el~ktrod: 

max. 65000 v j ednom merlcim usporadani 


Ridid Jednotka 

• 	 Jednoducha obsluha 5 alfanumeri ckou klavesnlc i a graf1ckym 4,7" LCD dlspleJem 5 vysokym roz li5en(m 

• 	 JednoducM hortzontalni a vertlkalni kontrola konzlstence dat v realnem c.ase s moinostl pFemerenl dat 

• 	 Zobnazeni vybljeci kfivky na dlsplej i v realnem tase 

• 	 Mimci system muie byt aktuallzovan 5 pomoci l ntemetu 

• 	 Bezpeenost ni spina~ 

• 	 Pamei; 

256 MB, 100 50uboru, vice nez 5 mil. bodu 


• 	 PC interface : 

USB 


• 	 PC software: 

zabezpeeuJe prenos dat a j ejich export pro Interpretacni programy (RE52.DINV / RES3DINV, Surfer, IPI2WIN a 

dais!) a zavedeni mei'lcich procedur do i'rdid j ednotky 


• 	 Napajeni: 

12 vautobater1e, 12 V bateriovy zasobnlk (pi'lpevnltelny k i'idki jednotce) nebo 12 V menlc 

AC/DC adapter pro prc:icl v kancelilrl 


• 	 Konektory: 
pro mer/a proudove a napetove svorky. stalen l dat (USB a flash disk), GPS, batenl 

a jeden unlverzaini pro meria pfisluSenstvf 
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• 	 Rozmery: 
15 x 21 x 40 em 

• 	 Hmotnost: 
5.9 kg 

• 	 Pracovni pod mfnky; 

- lOoe ai +600 C, vodotesny 


Standardnl pnsluSenstvi : 

• 	 Transportrli kufr 

• 	 T-ktis (pro pfipOj eni sekci m ultlelektrodoveho Kabelu a kallel(l pro proudove a napefuve elektrody) 

• 	 Kabel pro externi 12 V akumulator (s ochranou prot l prepolovani) 

• 	 AC/DC adapter (pro vSechny zemel 

• 	 USB Kabel 

• 	 PC software ARES IT (pro MS Windows) 

• 	 UZivatelsky manual + pnrucka "Short guide for resistivity and induced polariza tion imaging" 

VOlitelne pffsiusenstvi: 

• 	 Pi'epinad box (48 kanalovy adapter ) pro pasll(ni mult lelektrodove kabely 

• 	 Pasivnl mu lt i-elektrodovy kabel - specialnl set , bel bubnu 

RJofd JEDNOTKA ARES II 

, 
PAEPJNA,d Box PRO PAStIlN! 

MULnEl.EKTRODOV~ KASELY PASIVNi MULnELEKTRODOvY KABEL 
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Pnloha c. 2: Polozkory rozpocet 

POLOZKOvY ROZPOCET - POOROBNA CENOV A NABioKA c.242/1017 

Adresat: 

Ustav struktury a mechaniky homin AV CR, v.v.i. 
V Holesovickach 94/41 
182 09 Praha 8 

Zboii a ceny v Kc (bez DPH): 

Specialni sestava geofyzikalni aparatury pro opakovana mereni merneho elektrickeho 
odporu (rezistivity) prostredi s automatickym ukladanim s prislusenstvim: 

• ARES 1111 266760,
- 1-kanalovy automatieky system 
- se standardnim pfislusenstvim: 

- pfepravni kufr 
- T-kus (pro pfipojeni sekci multi-elektrodoveho kabelu nebo 1 paru proudovych 

a 1 paru napet'ovych elektrod) 
- kabel pro pfipojeni externi 12 V baterie (s ochranou proti pfep61ovani) 
- USB kabel + RS 232 kabel pro pfipojeni GPS 
- sit'ovy adapter (pro vsechny zeme) 
- CD se softwarem ARES /I a demoverzemi interpretacniho softwaru 
- manual + ptirucka "Short guide for resistivity and induced polarization imaging" 

• 3x spinaci adapter SB1 177 840,- I 3 ks 
- 1-kanalovy adapter pro pripojeni pasivniho multi-elektrodoveho kabelu (48 elektrod) 

• Specialni kabelaz s celkovym poctem 144 vyvodu 378 400,
- 2 sady pasivnieh multi-elektrodovyeh kabelu 
- v sade 3 ks kabelu s eelkem 72 vYvody 0 rozteci 80 em 
- jeden konee kabelu vodotesne zaslepeny, druhy konee s konektorem pro pripojeni k SB1 
- kabely nejsou na bubneeh 

Cena celkem bez DPH: 
DPH 21 % 
Cena celkem vC. DPH: 

Pozn. : 

823000,
172 830,
995830,

1) v sestave kabelu nejsou zahrnuty nerezove elektrody a gumove O-krouiky 
2) napajeni systemu bude feseno vysokokapacitnimi olovenymi akumulatory (nejsou soucasti dodavky) 
3) cena je smluvni a konecna 

Datum nabidky: 31.10.2017 Dodaci IhUta: 
Platnost nabidky: do 28.02 .2018 - 8-10 tydnu od podpisu smlouvy a uhrazeni zalohy 

Zarucni doba: Platebni podminky: 
- 24 mesieu na ARES a spinaei adaptery - 30 % zaloha prevodem po podpisu smlouvy 
- 12 mesieu na kabelai - 70 % doplatek prevodem do 30 dnu od predani zboii 
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