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Kúpna zmluva č.04412011

uzavretá pod|'a zákona č513/91 Zb. v platnom znení

článot l.

Zmluvné strany

Kupujúci:
Sídlo
organizace:
Zastúpená:
Bankové spoj.:
Císlo účtu:
IČ opH:
lČo:
Telefón:
Kontaktná
osoba:
Zapísaná:

VÚToH. GHEM|TEX, spol. s

Predávajúci:
Sídlo
organizace:
Zastúpený:
Bankové spoj.:

LABOR machine s.r.o.
otáha|ova č'1
C2746 0l Opava
Vác|av Minařík, konate|'
Bankové spojenie: KB opava

lčo:
lČ DPH
Telefón:

Te|efón: +420 602 740 241

Fax:
Zapisaný:

Rybníky 954, 01 168 Ži|ina
|ng.

r.o.

JozefŠesták' CSc.

Tatra banka' a.s.
262982212311100

sK2o2o443843
8'l4
+421 41-50 01754
lng. Jozef Šesták
3'1 583

obchodný register okresného súdu Žilina, oddie|: Sro v|oŽka čís|o'1088/L

č. účtu.35-96991 30247 10100
|Čo.' 27819 574

lČ opH: CZ27B19574

+420 553 610 718

Pod|'a výpisu z obchodného registra okresného sÚdu v ostravě,
oddí| C, v|oŽka č.42055

ČIánok ll.

Predmet zmluvy

1'

Predmetom tejto zm|uvy je dodávka meracieho zariadenia na skúŠaniefyziká|no-mechanických
v|astností textí|iía papiera TEsToMETR|c M350-1OCT vrátane dopravy, jeho uvedenia do
prevádzky, inŠta|ácie, ka|ibrácia, zabezpečenia úradnéhooverenia stroja pod|'a STN a zaško|enia
obs|uhy na pracovisku vÚtcH - cHEM|TEX, spo|. s r.o. Rybníky 954, o1168 Ži|ina

2. Ďa|ej sÚ predmetom, zmluvy dok|ady na tovar, ktoré sú potrebné na prevzatie a uŽívanie tovaru,
prípadne d'alšie, ktoré sú dohodnuté v tejto zmIuve.

Článok lll.
Termín a miesto plnenia
Dodacia |ehota predmetu zm|uvy je stanovená do 5 týždňov od nadobudnutia účinnostikúpnej
zmluvy' Miestom p|nenia je adresa kupujúceho: VUTCH - CHEM|TEX, spo|. s r'o. Rybníky 954,
01168 Ži|ina.

1

.

clánok lV.
cena a platobné podmienky
Ce|ková cena za dodávku predmetu zm|uvy v rozsahu článku ||' kúpnej zm|uvy bola dohodnutá
z' z. o cenách v znenÍ neskorŠíchpredpisov takto:
39.500'- EUR
Cena dodávky trhacieho stroja s prís|ušenstvom TESToMETR|c M350-1OcT
bez DPH ( s|ovom : tridsat'devát'pet'sto tisíc )
v zmys|e zákona č. 18|1996

1'

-

Zá|oha20% z ce|kovej ceny stroja t.j. 7.900'- EUR na zák|ade zá|ohovej faktúry
sp|atnej do 7 dnÍ od dátumu jej vystavenia (s|ovom: sedemtisícdevát'sto)
.

2'

80% zostávajúcich t'j. 31.600'- EUR po protoko|árnom prevzatísp|atnej 60 dnípo
doručení(s|ovom : tridsat]eden tisícšest'sto)

V cene sÚ zahrnuté vŠetky nák|ady na dopravu, dovoz na miesto určenézákazníkom, inšta|áciu,
uvedenie do prevádzky, odskúšanie predmetu pInenia, zaško|enie obs|uhy.

Článok V.

Záruka a servis
Predávajúci poskytne kupujúcemu na predmet p|nenia záruku v trvanÍ 24 mesiacov na ce|Ú

dodávku.

Po dobu záruky prÍstrojov sa budú záručné opravy, vrátane dopravy, vykonávať bezp|atne,
predávajÚci vykoná tieŽ í xročne servis prístroja po dobu záruky bezp|atne.
V prípade oznámenia poruchy v záručnej dobe vypIní kupujÚci rek|amačný protoko|,
predávajÚci zabezpečíbezp|atný odvoz tovaru v prípade, Že nebude moŽné odstánit' závadu
namieste. V rek|amačnom protoko|e bude uvedené nasledovné: dátum dodania tovaru' ČÍs|o
dodacieho |istu, kÓd výrobku a popis závady a vŠetky d'a|šie skutočnosti potrebné pre
odstránenie poruchy. PredávajÚci sa zavázuje, že zabezpečíbezp|atný servisný zásah do 3
dní od písomnéhoa|ebo te|efonického nahlásenia poruchy kupujÚcim azavázuje sa, Že
rek|amovaná vada bude odstránená do 4 týŽdňov od servisného zásahu.
4.

Kontaktná osoba pre servisný zásah predávajÚceho podl'a č|. |, p' Minařík Vác|av. Servisné
stredisko predávajúceho LABoR machine s.r'o., otáha|ova č.1,746 01 opava.

Predávajúci neručíza škody spÓsobené neodborným zásahom, alebo manipu|áciou

kupujúceho, a|ebo tretej osoby

azainé škody, ktoré nemajÚ

pÓvod v povahe dodávky.

článot Vl.
Prechod vlastníckeho práva
Medzi zm|uvnými stranami bo|o dohodnuté, Že v|astnícke právo k predmetu zm|uvy prechádza na
kupujúceho dňom zap|atenia kÚpnej ceny, t'j' pripísanímcelej čiastky na účetpredávajúceho.

c|ánok Vl|.
Povinnosti zmluvných strán
Predávajúci je povinný:

1.

2.

Dodat'predmet zm|uvy, inšta|ovať ho aotestovat' jeho funkčnost'v dohodnutých termínoch,

technickej konfigurácii.

Dodat'spo|u s predmetom zm|uvy návod na pouŽitie, dodací |ist a záručný |ist'

3

V

rámci bezp|atného záručného servisu bezp|atne vymenit' chybné komponenty, ak

poškodenie nebolo spÓsobené neodborným zásahom a manipu|áciou.

ich

Pri odovzdanÍ predmetu zmIuvy do uŽívania kupujúcemu predmet nainŠta|ovat', predviest'
funkčnost' a vysvet|it' zák|adné funkcie, potrebné pre ov|ádanie a správnu prevádzku, pred|oŽit'
preberací protoko| (dodací |ist) o prevzatí predmetu zm|uvy do uŽívania.
Kupujúcije povinný:

1.

2'

Prevziat' predmet zm|uvy v dohodnutom termíne.

Zaobchádzat' s prÍstrojom v sú|ade s návodmi na pouŽitie, pokynmi predávajÚceho a zabezpečit'

podmienky pre správnu prevádzku zariadení (v zmys|e podmienok záručného |istu
predávajúceho); neodborné zásahy budú mat'za nás|edok zrušenie záruky'

3.

1.

2.

3.

Vzniknutú poruchu okamŽite oznámit' servisnému oddeleniu predávajúceho

s

nás|ednou

písomnou poŽiadavkou vo forme rek|amácie na reaIizáciu záručnéhoservisného zásahu.

Č|ánok Vlll.
odstúpenie od zmluvy
Kupujúci má právo odstÚpit' od zm|uvy v prípade, Že prístroj v dobe záruky vykazuje závažné
chyby, opakujÚce sa chyby váčšiehorozsahu aIebo neodstránite|'né funkčnénedostatky.

PredávajÚcije povinný zaplatit'kupujÚcemu vŠetkyvýdavky spojené s odstúpením.
Predávajúci má právo od zm|uvy odstÚpit', ak nebo| tovar zap|atený ani po druhej písomnej
upomienke predávajúceho. V tomto prípade má kupujúci povinnost'zap|atit' predávajúcemu vŠetky
výdavky spojené s odstÚpením.
Právne účinkyodstÚpenia nastávajÚ dňom doručenia jeho písomného vyhotovenia niektorej zo
zmIuvných strán.

Článok |X.
ZmIuvné pokuty
Zm|uvné strany sa vzájomne dohod|i na vzniku nároku na nas|edujúce zmluvné pokuty'
- predávajúci za oneskorenie dodávky vzmys|e tejto zm|uvy uhradÍ pop|atok z omeškania vo
výške 0,02% ceny za kaŽdý deň omeškania,
- kupujúci uhradí predávajúcemu za kaŽdý deň omeŠkania Úhrady faktÚry pop|atok z omeškania
vo výške 0,02% z d|Žnej čiastky.

článok X.
Závereěné ustanovenia

1'

Táto zm|uva nadobúda p|atnost' dňom jej podpisu obidvoma zm|uvnými stranami a účinnost'

2.

Zmeny a dodatky k tejto zm|uve je moŽné vykonat' |en formou písomných čís|ovanýchdodatkov
k tejto zmIuve, podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmIuvných strán'

nas|edujúci deň po dnijej zverejnenia na webovom síd|e kupujúceho.

Právne vzt'ahy medzi predávajÚcim a kupujúcim touto zm|uvou neupravené sa riadia prís|ušnými
ustanoveniami obchodného zákonnÍka SR a predpismi s ním sÚvisiacimi.
4.

Zm|uvné strany sa dohod|i, Že budú os|obodené od zodpovednosti za nesp|nenie predmetu
dodávky tejto zm|uvy, pokia|'takéto nesp|nenie bude zavinené pÓsobením ,, VyšŠejmoci.., pričom
za takúto sa povaŽuje poŽiar, zemetrasenie, povodeň, havária, štrajk, embargo, administratívne
opatrenie štátu a iné také uda|osti, ktoré zm|uvné strany nemoh|i za normá|nych oko|ností
predvídat' a ktor1ým nemohli pri pouŽití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť. o zaÓatí
i pominutí pÓsobenia ,,Vyššej moci. sú zm|uvné strany povinné sa vzájomne a bezodk|adne
písomne informovať. os|obodenie od zodpovednosti za nesp|nenie predmetu dodávky trvá po

5'

6.
7.

V

dobu pÓsobenia ,,VyŠšejmoci.. , najviac však jeden ka|endárny mesiac. Po up|ynutÍ tejto doby sa
zm|uvné strany dohodnÚ na d'a|Šompostupe a prípadne na vzájomnom odstÚpení od tejto zm|uvy.
Dodávate|' je povinný strpiet' výkon kontro|y/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom,
prácami a sluŽbami kedyko|'vek počas p|atnosti a Účinnosti zmluvy a to oprávnenými osobami,
ktoými sú najmá poskytovate|' a ním poverené osoby, NajvyšŠíkontro|ný úrad SR, prís|uŠná
správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho
spo|upracujÚce orgány a nimi poverené osoby' sp|nomocnení zástupcovia EurÓpskej Komisie
a EurÓpskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby
v sú|ade s prís|uŠnýmiprávnymi predpismi SR a ES, a poskytnÚt'im všetku potrebnÚ súčinnost'.

Neodde|ite|'nou sÚčasťou tejto zm|uvy

je

dodávaného zariadenia.

Táto zm|uva

a všetky prí|ohy' ktoré sÚ

Prí|oha č'1, ktorá obsahuje podrobnú Špecifikáciu

sÚčast'ou tejto zm|uvy' prípadné doplnky

k nej

sa

vyhotovujÚ vo dvoch exemp|ároch' z ktoých kupujÚci obdrŽíjeden exemplár a predávajúci jeden
exemp|ár'

Ži|ine dňa

'?-Z

4 {{-'/<

Kupujúci:

|ng' JozeýSesták, CSc.

Kona

q.il

V opave dňa

,?n//

Predávajúci:

Vác|av Minařík

Konatel'

f',tr2t',
r

ň
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}
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Príloha č.,1 zmIuvy - podrobná Špecifikácia dodávaného zariadenia
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Meracie zariadenie na skúšaniefvziká|no.mechanickÝch
vlastností textí|iía papiera

Labor machine
otáha|ova 1
74601 Opava
Czech Republic

s.r.o.

ICO / ld No:27819574

DlČ / VAT No: cz27a19574

Banka / Bank: Komerčni banka a.s'
Č'ú'/ a'n': 35.9699,t30247 / 0100
IBAN: C28401 000000356991 30247

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Email: info@labormachine.cz
Mobil: +420 602 7 40 241
Tel / Phone: +42O 553 719 4O2
Fax: +42o 553 610 718
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Meracie zariadenie na skÚšanie fvziká|no-mechanickÝch vlastností textíliía
PaPiera
TEsToMETRIc M350.í OcT univerzá|ní zkuŠebnítrhací stroi
H|avní znaky stroje

-

cT

p|ně digitá|nízkušební systém s vysokou přesností ov|ádání, díky automatizovanému řízení
zkušebnÍch metod je dosaŽeno jednoduchého ovládání
samo-nastavite|né si|ové č|ánky s vysokým roz|išením |epšíneŽ +l-0,5% do|ů aŽ k í/1000 kapacity

.
-

článku
automatické rozlišenía kaIibrace si|ových článkůa extenzometrů, s okamŽitou moŽností ka|ibrace
800% ochrana přetíŽení si|ového č|ánku bez jeho zničení
ma|á potřebná p|ocha na sto|e nebo na zemi
Vysoce efektivní' před-zatíŽená samo-čistícíku|ová loŽiska pro rych|é a tiché zkoušení
vodícísystém příčníkuzajišťuje precisnÍ rovnoběŽnost a h|adký chod
přesné řÍzení příčníkupomocí AC servo pohonem, bez-kartáčkový motor nevyŽaduje údrŽbu.
ov|ádání po|ohy řízením příčníkupozice 4 mi|. x za obrátku
Vysoce rych|ostní sběr dat až ze 4 kaná|ů
6 |/o kaná|ů pro da|šívybavení jako extenzometry, mikrometry, posuvná měřítka, váhy, t|oušt'koměry

.
-

zatéŽovanérámy s vysokou tuhostí s příčníkems p|ným profi|em a tuhým podpůrným taŽeným
s|oupem s T štěrbinami pro upevnění přís|ušenství
zabudovaná ochrana proti přetíŽení, posunu a nárazu
te|eskopické kryty dávající da|šíochranu ku|ových loŽisek proti prachu a odštěpkům při zkoušení
velký rozsah če|istía přípravků pro zkoušení v tahu, t|aku, průhybu, |pění, ce|ých výrobků atd.
široký výběr dotykových a bezdotykových extenzometrů včetně |aserových a video

ap.

Měření sí|y (prostřednictvím software)
je univerzálně ka|ibrováno, úroveň |epšíneŽ 0'5' EN 7500-1 D|N 5'l221 , ASTM E-4, AFNOR A03-501'
'
Rozsah od 0,4% do 100% minimá|ně. Roz|išení 1 dí| v 500000 s automatickým nastavením.
Automatické roz|išenÍ v|oŽeného si|ového č|ánku, e|ektronická ochrana proti přetíŽení. Maximá|ně |ze
oouŽívat 4'

Měřen í p rod oužen í (prostředn ictvím software)
I

V p|né délce rámu s přesností na 0,001 mm. Měření dé|ky mohou být nastavena v abso|utních mírách
(mm)' v relativních (%) a pomocí času (ú.). Programovate|né |imity prod|ouŽení.

ov|ádání rychIosti

Zabudovaná tepe|ná a síťová ochrana. Pozičníkroková rychlost od 0,001 mm/min do maxima 1000
mm/min s moŽností nastavení rvchlosti po 0'001 mm/min.
Rám strojů
Tuhý rám, pouŽívajícídvojité vedenÍ přÍčnÍkuz tuhých podpůrných s|oupů. Tuhost rámu 50kN/mm +
zabudovaný výpočet K faktoru. Ku|ičkový šroub ov|ádá příčníkpomocí ku|ové matky za harmonikovým

krytem. E|ektronicky nastavené |imity do|ní a horní limity posuvu příčníkua moŽnost nastavení zastavenÍ
zákazníkem. ochranná gumová podloŽka na skřÍni přístroje.

Software

Univerzá|ní zkušební program WinTest Ana|ysis je více-funkčnía p|ně přizpůsobite|ný software, kteý
podporuje specifikace mezinárodních norem včetně |So, EN' ASTM, BS a národních včetně českých a
s|ovenských. Podporované speciÍikace zkoušek zahrnují pevnost v tahu, v t|aku, průhyb, |pěnÍ, trhání,

prŮraz, adhezi, střih, cyk|ování a tvrdost. Dá|e program zahrnuje uŽivatelem definované zkoušenÍ

v krocích pro Vysoce specia|izované poŽadavky na zkouŠenÍ.Automatizované uk|ádání všech dat
jednot|ivých testů, snadný export do Wordu, Exce|u, Accessu a SPC systému pro z|epšení prezentace'
Významnou výhodou pro exportujícívýrobce je snadná a rych|á změna jazykového prostředí - zkoušení
můŽe probíhat v českémjazyce, výs|edný protoko| v poŽadované verzi (např. angIičtina, němčina,
francouzština, ita|ština, mad'arština, ruština atd.)

MoŽnosti

Mimo běŽně dodávané če|isti a zkušební přÍpravky můŽeme připravit pro Vás zcela unikátní provedení
d|e potřeb Vašich materiá|ů nebo hotových výrobků. Naše stroje jsou téŽ dodávané v prod|ouŽeném
provedení.

ZnačeníCE

Stroje odpovídajívšem odpovídajícÍmEN a jsou dodávány s Certifikačním protokolem UKAS.

Životní prostředí

Stroje jsou energeticky efektivnÍ, vybavení bez o|ovnatých materiá|ů, p|ně
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Technická specifikace zařízeníM350.íOcT
Maximá|ní zkušební sí|a
Přesnost měření:
Výška pracovního prostoru (svis|e):
Dráha příčníku/rozIišení
Pracovní šířka:

1 okN
0'5 - 1/1000 jmenovité hodnoty snímače
1275 mm
1 100 x 0,001
295mm (a50mm)
50kN/mm
min.0,001 - max. 1000 mm/min
0,001 mm
lineární vedení příčníku
I okN
1000 mm/min.
Max. 12 kHz do 2O0Hz
590 x 450 x 1575 mm

Tuhost rámu:
Rozsah zkušební rych|osti:
Přesnost dráhy traverzy:

Vedenípříčníku:

Maximální sí|a v p|né rych|osti:
Maximá|ní rych|ost při nejvyššísíle:
Rych|ost snímání dat:

Rozměryšxhxv:

230Y150160 Hz

Napájení:
Příkon:
Tep|ota pracovního prostředí:
V|hkost pracovn ího prostředí:
Hmotnost zkušebního stroie:

Konfigurace stroje:
Počet sIoupů:
Připojeník PC:
Dodávané tenzometrické snímače:

0,45 kw
od -10 do + 40 oC
+10 aŽ + 90% r.v.
178 kg

stolní provedení

z

RS 232

5,'10,20, 100, 250, 500N,1kN, 2,skN,

3kN,5kN,10kN

g20mmlko|íkg8mm

PracovnÍ čep/1OkN

800% ochrana přetÍŽení si|ového č|ánku bez jeho zničení.

Automatické rozlišenía ka|ibrace si|ového č|ánku a extenzometrů s okamŽitou moŽností
kalibrace.

E|ektronicky nastavite|né |imity posuvu příčnÍku.

Zabudovaná tepe|ná a síťová ochrana'
6 |/o kaná|u pro připojení jako extenzometry, mikrometry, posuvná měřítka, váhy, t|oušt'koměry a
jiné.
S|oupy s T štěrbinou pro upevnění přís|ušenství'

Labor machine
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3.0

cenová nabídka zařízeníM350.íOCT

3.1

M350-1oCT
Sto|ní dvou.s|oupový univerzá|ní stroj pro zkoušky pevnosti materiá|ů
v tahu, t|aku, ohybu řízený počítačemmax. zatížení10kN.
Uroveň přesnosti 0.5 odpovídá všem mezinárodním normám' Seznamte se
s úp|nou při|oŽenou speciÍ'ikací a v|astnostmi přístroje.

3.2

LC1000

Vysoce přesný si|ový článek, stupeň přesnosti
Měřící rozsah 40 N - 10000 N vtahu a t|aku.

0,5.

Roz|išení0'1N. 800% přetíŽení bez poškození. Da|šísi|ové Č|ánky mohou být
vybrány, seznamte se specifikací.

3.3

Wintest A-CT v českéverzi s moŽností vo|by jazyka:
(německy,angIicky, ita|sky,

rusky'francouzsky,španě|sky

)

Univerzá|ní zkušebníprogram na bázi Windows umožňuje p|né ovládání
stroje dává moŽnost vytvořit a u|oŽit |ibovo|ný počet definicí zkušebních
programů. Seznamte se s při|oŽeným popisem softWare.

P|ná verze zkušebníchprogramů pro zkoušeníkovů, p|astů,textilu,papíru,
gumy v tahu, tlaku, ohybu, měření adheze, cyk|ické zkoušení.
Software p|ně umožňuje zkoušenídle norem sTN,ČsN,EN,D|N,ASTM

3'4
3.5

UmoŽňuje export dat do Wordu, Exce|u, PDF' ASc||' XML.
1 sada
Dokumentace v českémjazyce
InstalačnÍCD se software
Proh|ášení o shodě CE proh|ášení, RoHS proh|ášenÍ

Ka|ibraČní|ist Íirmy TESTOMETRlC

3.6

Software dle:
EN tSO 13934-1,2

EN ISO 13937-2,3,4
EN tSO 13936-1,2
EN rSO 2062
ENTSO 1924-2
ENTSO 12625-4
ENTSO 12625-5
EN|SO 12625-9

3.7

Labor machine
otáha|ova 1
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opava
Repub|ic

74601

czech

Kovový pracovní stůl s nosností 300 kg

S pracovní deskou tvrzené |amino
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4.0
4.1

Příslušenstvízařízení M350.í0CT
1

ks

LC250

Vysoce přesný si|ový č|ánek, stupeň přesnosti

0,5.

Měřící rozsah 10N - 2500N v tahu a t|aku.
Úroveň přesnosti 0.5 odpovídá všem mezinárodním
normám. Seznamte se s úp|nou při|oŽenou specifikacÍa

vIastnostm i přístroje.

4.2

'l

ks

LC10

Vysoce přesný si|ový č|ánek, stupeň přesnosti 0,5'

Měřící rozsah 0'4 - 100N v tahu a t|aku.
Úroveň přesnosti 0.5 odpovídá všem mezinárodním
normám. Seznamte se s úp|nou přiloŽenou specifikacía

vIastnostm i přístroje.

4.3

1

ks

WF

Rozšířený rám pro 2 pracovní místa vedle
sebe, rozšířený rám WF na 450 mm

4.4 1oár

ACPN7

4.4a 1 sada

ACPNTF

4.4b

1

oár

Pneumatické upínacíče|istido25kN při 1Obar, 1SkN pří6bar
V|oŽky vy|epené vu|ko|anem' šíře100mm.
Pro zkoušky p|ošného materiá|ů.
V|oŽky do če|istíACPN7 šíře 150mm
EN tSO 13937-4
GT|
V|oŽky do če|istímetoda Grab

EN tSO 13934-2

4.5

4.6

1

ks

TH36T-250
JpÍnacídeska s

r

drážkama

2

ks

včetně šroubů, do max. 10 kN
upínacíšrouby do T dráŽky

1

pár

PsT3

Pneumatické upínacÍ če|isti s opásánÍm do 2500N
ZkouŠenÍd|e EN ISo 2062.

4.7 1pár

PN1-50FFL

4.8 1ks

FWS50

4.9

THS470

1

ks

1

ks

3

ks

4.1O 1 ks

Labor machine s.r.o.
oláha|ovar
74601 opava
czech Repub|ic

Pneumatické če|isti na zkoušenÍpapíru do 500N
Šiřka če|istísomm

Finchuv pohár pro zkoušky dle EN ISo 12625.5
Max. šířevzorku 50mm

Upínací če|ist šroubová25x25 mm do max' 2 kN
THS341
Upínací če|ist šroubová 5x6 mm na řetízku

Upínací přípravky
PRTPN

Pneumatické če|isti pro zkoušení d|e EN lso 12625-9
odo|nost proti prot|ačeníkuličkou (zkouška papíru)
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4.11

1

ks

4.12

1

ks

PF

Dvojitý noŽní ov|adač pneumatických če|istí
T|oušťkoměr pro zkoušenítloušťkymateriá|ů s výstupem na PC
Dle STN EN ISO 5084, STN EN ISO 12625-3, STN EN ISO 534 a
STN EN ISO 4593

4.13

Kalibrace stroje S|ovenskou |egá|nou metro|ogií Ži|ina

4.14

1x ročně servis po dobu záruky stroje

4'15

1

sada

Řiaici pc s přís|ušenstvím

Procesor INTEL PENTIUM Dual-Core E222O 2.4 GHz,800 MHz
RAM 2 GB,HDD 320 GB,,CD-RW
OEM Windows 7

Monitor LCD 22"
Tiskárna HP co|or |aserjet 2605lA4
kabel 3 m

4.16

Exportní ba|ení, pojištění' doprava
Anglie-DDU ŽiIina

4.17

Uvedení do provozu, zaško|ení,předání

Gelková cena zaÍízeníbez DPH

39.500.- EUR

DPH bude účtováno dle platných předpisu slovenské republiky a EU
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6.0
Záruka
Na přístroje a vybavení je poskytována záruka 24 měsícůod data fakturace, při
uváděnÍ do provozu pracovníkem LABOR machine s.r.o. od data uvedení do
provozu' Záruka zahrnuje závady z titu|u materiá|u a práce, nekryje závady
způsobené nesprávnou manipuIací s přístroji nebo pórušením stánovenéhó
pracovního postupu' Záruka se rovněŽ nevztahuje na díiy a materiá|y pod|éhající
běŽnému provoznímu opotřebení.

Prodejní a pozáručníservis
Pro přístroje zajišt'uje servis v Česku a na S|ovensku
firma LABoR machine s.r.o. opava pracovníky vyško|enými u výrobce'
Uvedení do provozu a zaškolení

Uvedení přístrojů do provozu provede LABOR machine s.r.o. opava'
Podmínkou insta|ace je přívod e|ektřiny a t|akového vzduchu. Zaško|ení obs|uhy,
bude provedeno ihned po skončeníinsta|ace.

7.0
Ceny

Uvedené ceny jsou bezDPH 20%.

DPH bude účtováno d|e p|atných předpisů S|ovenské repub|iky a EU.
Platební podmínka

20% po podepsání sm|ouvy
80% po protokolárním předání se sp|atností faktury 60 dnů

Dodací |hůta

dodací |hůta 5 týdnů' po objednánÍ.

Země původu:

Vyrobeno ve Velké Británii spo|ečnostÍThe Testometric Co. Ltd.

Václav Minařík
LABOR machine s.r.o.
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