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Kupní smlouva
Č. SML13959/2013

.

uzavřená podle 5409 a násl. zákona Č. 513/1 991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník)
I. Smluvní strany
Kupující:
Sídlo/místo podnikání:
IC:
DIČ:
Bankovní spojení:
Jednající osoba:
Osoba odpovědná za realizaci:
Telefon:
Email:
(dále jen kupující)

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno Líšeň
44994575
CZ44994575
KB Brno město, č. účtu: 100736621 /0100
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA, ředitel
Mgr. Ing. Petr Polanský
548 423 725
petr.polansky@cdv.cz

Prodávající:
Sídlo/místo podnikání:
IC:
DIČ:
Bankovní spojení:
Jednající osoba:
Osoba odpovědná za realizaci:
Zapsaný v OR:
Telefon:
Email:

TOPGEOSYS s.r.o.
Hněvkovského 30/65, 61700 Brno Komárov
01660225
CZ01660225
Fio banka, a.s. č. účtu: 2600422978/2010
Radek Kaláb
Radek Kaláb
Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 78946
724 013 045
kalab~topgeosys.cz

-

—

-

—

(dále jen prodávající)
Preambule
Kupující realizoval podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném
podlimitním řízeni „VR 104 Dodávka skenovacího zařízení pro Dopravní VaV Centrum“
spočívající v dodávce skenovacího zařízení pro HADN (Hloubková analýza dopravních
nehod) v rámci projektu Dopravní VaV centrum dle blíže specifikovaných parametrů
uvedených v Příloze č. 1. Na základě posouzení a hodnoceni nabídek v rámci výše
uvedeného výběrového řízení byla kupujícím nabídka prodávajícího vybrána jako
nejvhodnější.
Kupující má zájem na dodávce skenovacího zařízeni pro HADN (Hloubková analýza
dopravních nehod)‘a Dopravní VaV centrum v rozsahu uvedeném v Clánku II a v Přiloze 1
této smlouvy‘ přičemž prodávající si je tohoto zájmu kupujícího plně vědom a je připraven
provádět svoji činnost takovým způsobem, aby tento zájem kupujícího byl náležitě
uspokojen.

1
Elektronicky podepsal(a) Mgr.
František Doleček
Datum: 2013.12.13 13:59:02 CET
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II. Předmět smlouvy
1. Prodávající se zavazuje dodat a instalovat kupujícímu, za podmínek stanovených touto kupní
smlouvou, skenovací zařízení pro HADN (Hloubková analýza dopravních nehod) pro
Dopravní VaV centrum dle technické specifikace plnění, která tvoři 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 uvedení do
provozu a k technickému a aplikačnímu zaškolení v ovládáni zařízeni (dále jen „předmět
plnění‘).
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 českém jazyce. Kupující se zavazuje za podmínek stanovených touto kupní
smlouvou řádně splněný předmět plnění, včetně průvodních dokladů, převzít a zaplatit za něj
prodávajícímu kupní cenu dle článku IV. této kupní smlouvy a způsobem podle článku IV.
této kupní smlouvy.
Ill. Doba a místo plnění
1. Prodávající se zavazuje řádně dodat předmět plnění nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu
této smlouvy.
2. Po řádném dodáni zboží dle podmínek stanovených touto kupní smlouvou bude vždy
vyhotoven zápis o předání a převzetí zboží.
3. Zápis o předání a převzetí zboží podepíší oprávněni zástupci obou smluvních stran, přičemž
podpisem obou smluvních dochází k převzetí a předání předmětu smlouvy a ke splnění
předmětu dodávky.
4. Nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí bude dodací list, který bude obsahovat
minimálně seznam všech jednotlivých části dodávky.
5. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího otermínu dodání zboží písemně nejpozději 14
kalendářních dni před dodáním, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího (osoby
odpovědné za realizaci), který je uveden v či. I. této smlouvy.
6. Místo plnění: sídlo Centra dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, Brno 602 00.

IV. Cena a platební podmínky
1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu vzájemně dohodnutou kupní cenu:
Celková cena bez DPH: 1159300,-Kč
Sazba (v %) a výše DPH: 243 453,- Kč (DPH
Cena celkem včetně DPH: 1 402 753,- Kč

21 %)
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DPH bude účtována ve výši určené podle 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

Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných
právních předpisů, tj dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a bude v ní
uveden název akce yR 104 Dodávka skenovacího zařízení pro Dopravní VaV Centrum“
a číslo smlouvy objednatele: SML1395912013

3

Fakturace bude uskutečněna na základě faktury vystavené prodávajícím po dodáni zboží
včetně zaškolení a jeho protokolárním převzetí. Přílohou faktury budou protokoly o předání
zboží a O prezenční listina o zaškolení.

4

Faktura je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů od jejího doručeni kupujícímu za
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktur~‘. Pokud faktura nebude vystavena
v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je
kupující oprávněn fakturu dodavateli vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

5

Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy
byla odepsána z účtu zadavatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele.

6. Kupující nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma:
-

změny daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plněni,
změny sazby DPH.
V. Smluvní pokuty

1. V případě, že prodávajíci nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,05% kupní ceny za každý den prodlení.
2. Je-li úhrada faktury kupujícím vázána na obdrženi finančních prostředků z dotace udělené z
operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, není Kupující povinen úrok z prodlení za
nejvýše 90 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici.
3. Kupující je však povinen nejpozději 10 dnů po obdrženi těchto prostředků poukázat dlužnou
částku na bankovní účet prodávajícího, neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z
prodleni ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodleni ode dne
následujícího Po dni obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. Připadá-li
tento den na den pracovního klidu, je Kupující povinen příslušné finanční prostředky
poukázat na bankovní účet prodávajícího den následující po dni pracovního klidu.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručeni jejího vyúčtováni povinné smluvní straně z
této smluvní pokuty.
3
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VI. Odpovědnost za vady

1. Prodávajici se zavazuje, že zboži, 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 odpovídající jakost a provedení. Za tento závazek
nese prodávající plnou odpovědnost.
2. Prodávající se tak zavazuje k poskytnutí záruky za jakost zboží v trváni 24 měsíců. Záruční
doba počíná běžet ode dne předáni a převzetí zboží potvrzeném zápisem o předání a
převzetí zboží.
3. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.
4. Prodávající se zavazuje přebírat od kupujícího zboží dle této smlouvy do servisu v místě
plnění v rámci záručního servisu zdarma a vyřizovat reklamaci v rámci záručniho servisu
zcela zdarma.
5. Prodávající se zavazuje nejpozději
reklamované vady prověřit a zahájit
nebude prodávající schopen vzniklé
rozsahu reklamovaných závad, dodá
nahradí vadnou část systému, a to do
zboží.

do 48 hodin od uplatnění reklamace kupujícím
práce s odstraněním reklamovaných vad. Jestliže
závady odstranit do 7 pracovnich dnů od zjištění
kupující náhradní adekvátní zařízeni, které funkčně
doby zprovozněni vadné části zboží, případně celého

6. Záruční doba neběží Po dobu, Po kterou kupující nemůže užívat předmět smlouvy pro jeho
vady, za které odpovídá prodávající.
VII. Odstoupení od smlouvy
Kupujici je oprávněn odstoupit od této smlouvy mimo jiné I v připadě, že výdaje, které by
kupujícímu na základě smlouvy měly vzniknout, budou RO OP VaVpl, případně jiným
kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.
Vlil. Podmínky dodání předmětu plněni
1. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem protokolárního převzetí
zboží.
2. Prodávající poskytuje nevýhradní licenci bez licenčních poplatků pro existující SW
technologie, vlastněné Prodávajícím, které jsou zapracovány do zboží dodávaného dle této
smlouvy.

IX. Závěrečná ustanovení
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1. Předmět plněni veřejné zakázky bude financován z projektu Dopravní VaV centrum
CZ.1.05/2.1.00/03.0064 v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP
VaVpl).

—

2. Prodávající je dle 5 2 písm. e) zákona č.32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je
povinen umožnit Rídicimu orgánu OP VaVpl v rámci kontroly přístup k veškeré dokumentaci
týkající se této smlouvy a souvisejícího výběrového řízení, a to alespoň do roku 2021.
Dokumentací se míní též případné smlouvy a související dokumenty, které podléhají ochraně
podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. 511 písm. c) a
d), 5 12 odst. 2 písm. V zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění).
Prodávající se zavazuje, že zajisti, aby povinnosti dle tohoto článku vázaly i všechny jeho
subdodavatele.
3. Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z
jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících splněním
zakázky, ato Po dobu danou právními předpisy CR kjejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
4. Prodávající je povinen dodržet požadavky na povinnou publicitu v rámci programů

strukturálních fondů stanovené v čI. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a v Pravidlech pro
publicitu v rámci OP VaVpl, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného
výběrového řízeni či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech
vztahující se k zakázce. Prodávající zajistí dodržování výše uvedených pravidel i svými
subdodavateli.
5. Vlastnické právo k předmětu plněni přechází na kupujícího v okamžiku jeho řádného dodání,
tj. předáním a převzetím potvrzeném podpisem obou smluvních stran v zápise o předání a
převzetí.
6. Prodávající se zavazuje během plněni smlouvy i Po jejím ukončeni zachovávat mlčenlivost o
všech skutečnostech, o kterých se dozví od kupujícího v souvislosti s plněním smlouvy.
7. Smluvní strany se podle 5 262 obchodního zákoníku dohodly, že právní vztahy založené
touto smlouvou se řídí ustanovením obchodního zákoníku.
8. Smlouva je sepsána v čtyřech vyhotovenich, z nichž každá smluvní strana si ponechá dvě
vyhotovení.
9. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory prvotně dohodou. Pro případné soudní spory
se zakládá příslušnost soudů CR-, rozhodným právem je právo CR.
10. Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a
srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem
souhlasí, což stvrzuji vlastnoručními podpisy.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou
smluvních stran.
5
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12. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit Jen vzájemnou dohodou smluvních stran a to pouze
formou písemných vzestupně očíslovaných dodatků podepsaných zplnomocněnými
představiteli prodávajícího a kupujícího. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že jsou
seznámeny s obsahem smlouvy a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné
vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy
svých oprávněných zástupců.
13. V souladu s 5 147a zákona o veřejných zakázkách kupující jako zadavatel veřejné zakázky
uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích
změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plněni veřejné zakázky a seznam
subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky (prodávajícího). Výši skutečně uhrazené ceny za
plněni veřejné zakázky uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 90 dnů od splněni smlouvy.
U smlouvy, jejíž doba plněni přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31.
března následujícího kalendářního roku cenu uhrazenou za plněni veřejné zakázky
v předchozím kalendářním roce. Prodávající jako dodavatel veřejné zakázky je povinen
v souladu s ust. 5 147a zákona o veřejných zakázkách předložit kupujícímu seznam
subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než
10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné
zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené kupujícím v jednom kalendářním roce,
pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Prodávající předloží seznam
subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo 28. února následujícího
kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu
akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcii, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před
dnem předloženi seznamu subdodavatelů. Prodávající uveřejní seznam subdodavatelů
nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy, nebo 31. března následujícího kalendářního roku
v případě, že plnění smlouvy přesahuje I rok.
14. Ukončit Smlouvu lze dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání prokazatelných
nákladů ke dni zániku smluvního vztahu.
Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č. 1: Technická specifikace plněni
Za prodávajícího:

Za kupujícího:

VBrnědne

VBmě dne “-iZ. ZCIĎ‘

lO.117n73

Radek Kalá
jednatel

prof. Ing. Kare}P‘6~íšil, Ph.D., MBA
ĺ řecl1tél
Centnjm~WaVnIho V~ÍZkUmU, V. V. I.

‘

.

Ľ ľ‘ D
‚J10

Lĺ~cňská 33o, 63600 Brnt

‘~

cdv~cdvc;

Č: 449945 7~
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Zakázka „VR 104 Dodávka skenovacího zařízení pro Dopravní VaV Centrum“ bude
spolufinancována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Příloha č. 1 Technická specifikace
-

.

V rámci předmětu plnění této veřejné zakázky zadavatel požaduje dodáni nového, nepoužitého
skenovacího zařízení dle níže specifikovaných požadavků.
Zadavatel níže specifikuje minimální požadavky na poptávané zařízeni,

Části- Skenovací zařízení (laser)
Bude sloužit ke skenováni místa dopravní nehody a havarovaného vozidla ve 3D.
+ kompletní dodávka včetně stativu s ustavením, baterii, nabíječky, kabeláže, 6 ks
referenčních terčů
•• software k převodu bodů do programu AutoCAD
+ 3D zobrazení
+ kruhový úhel zobrazení 3600
+ kruhový dosah nejméně lOOm při 90% odrazivosti
•) provozní teplota okolí v rozsahu nejméně ±5°C +40°C
+ rychlost snímání min. 9*105 bodů za vteřinu
+ vnitřní záznam dat min. 32 GB
+ možnost provozu na baterie s výdrži nejméně 4 hodiny
• součástí dodávky bude seznámení s přístrojem, poté zaškolení

V‘ijácřraií LIc~.a~e~e

z~ClE!aĹ3ien1 sL)ec íi ova;.
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Kompletní dodávka včetně stativu s ustavením, baterií, nabíječky, kabeláže, 6 ks referenčních terče
Software k převodu bodů do programu AutoCAD
3D zobrazeni

Kruhový úhel zobrazení 360°
Kruhový dosah nejméně 100 m při 90% odrazivosti
Provozní teplota okolí v rozsahu nejméně +5°C +40°C
Rychlost snímání min. 9*105 bodů za vteřinu
Vnitřní záznam dat min. 32 GB
Možnost provozu na baterie s výdrží nejméně 4 hodiny
Součásti dodávky bude seznámení s přístrojem, poté zaškolení
Osoba oprá‘:něn‘i za uchazeče JQdnz2L

ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

‘

Titul, jméno, příjmení, funkce:

Radek Kaláb, jednatel
fl

W TOPSEOSYS

Podpis oprávněné osoby, razítko:

u~

fl

TOPGEOSYS s.r.o.
Hněvkovského 30/65
C~- 61700 Brno- Kom~rov
e-mail: info@topgcosvsxz

~#

~ PLUS

DOPRAvNÍ VAV CENTRUM

~13

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONALNI nomo,
INVESrICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

OP Výzkum a vývoj
pro inovace

~≤j 7c~sL~sns
(CE~OVi3,

~Dľ2:~

Oslo:

(

49/2013 ~

SPOLEČNOST:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. I.

KONTAKTY:

Líšeňská 2657/33a, 63600 Brno, česká Republika

lČ 44994575~ T +420 548 423 725 petr.polansky@cdv.cz
do 5.1.2014

PLATNOST NABíDKY:

CHARAKTER~ST~KA PRODUKTU
MODELY:

FARO Focus 3D

PŮVOD VÝROBKU:

Německo

CENOVÁ NABÍDKA
Focus 3D-S120

cENÍKOVÁCENA:
STANDARDNĺVYOAVENÍ:

FARO FOCUS 3D
Nabíječka baterie
Ochranné laserové brýle
32GB SD karta
Čtečka SD karty
KrytSDkarty
Robustní transportni pouzdro
I licence programu SCENE
Stativ hliníkový elevačni s podložkou pro FARO
~ Sada šesti vlicovacich kouli v kufru
do 30 dnů
~
~
~
~
~
~
~

Sa
~n
re ‚a~

PŘ[SLU~ENSTVÍ:

TERMÍN DODÁNĺ:

CENA CELKEM

1 1593 0Kč

BEZDPH:

V Brně dne 2.10.2013
Na přístroj se Vztahuje 2 letá záruka
Návod pro FARO Focus 30v českém jazyce
Školení a doprava ZDARMA

O TOPGEOSYS
TOPSEOSYS s.r.o.

Hněvkovského 30/65
CZ -61700 Brno Komárov
e-mail: info@topgeosys.cz
‘wJORGEO5YS~cz

RADEK

mobil: +420 724 013 045
kalab@topgeosys.cz
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