Veřejná zakázka „VR 93— Dodávka 2 ks přístrojové psychodiagnostiky pro Dopravní VaV centrum“ bude spolufinancována
z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

„VR 93—Dodávka 2 ks přístrojové psychodiagnostiky pro Dopravní VaV centrum“

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávanou v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů
v rámci OP VaVpI

Název zadavatele
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 2657133a, Brno 636 00

íČ: 44994575

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto
poskytuje níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky.
Dodatečné informace č. 1:
Zadavatel se rozhodl upravit znění Přílohy 3 výzvy Návrhu kupní smlouvy a Přílohy 1 Technické
specif~kace. Vzhledem k tornu rozhodl zadavatel o posunutí termínu pro podání nabídek a termínu
otevírání obálek na 4. 12. 2013 v 10,00 hodin.
-
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prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
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Elektronicky podepsal(a) Mgr.
František Doleček
Datum: 2013.11.20 14:51:35 CET

„VR 93—Dodávka 2 ks přístrojové psychodiagnostiky pro Dopravní vaV centrum“

Příloha č. 1— Technická specifikace
V rámci realizace veřejné zakázky požadujeme dodat 2 ks psychodiagnostické stanice splňující níže
uvedenou minimální technickou specifikaci.
1 ks psychodiagnostická stanice

-

základní (HW i SW), která bude obsahovat:

a) výkonové testy (determinační test, reakční test, test pozornosti, orientace v prostoru
zaměřená na dopravní situaci, test intelektu),
b) min. 2 dotazníky zaměřené přímo na dopravu, osobnost a chování specifické skupiny řidičů
dotazník na agresivní řidičské chování, a na osobnostní charakteristiky související s řízením,
c) neomezená licence na 1 rok (pokud nejsou součástí stanice),
d) ovládací panel.
-

—

1 ks psychodiagnostická stanice včetně systému pro diagnostiku periferního vnímání (HW i SW),
která bude obsahovat:
a) výkonové testy (determinační test, reakční test test pozornosti, orientace v prostoru
zaměřená na dopravní situaci, test intelektu),
b) min. 2 dotazníky zaměřené přímo na dopravu, osobnost a chování specifické skupiny řidičů
dotazník na agresivní řidičské chování, a na osobnostní charakteristiky související s řízením,
c) HW a SW systém na diagnostiku periferního vnímání,
d) neomezená licence na 1 rok (pokud nejsou součástí stanice),
e) ovládací panel.
-

—

Obecné požadavky:
.

•
.

•

.

Veškeré testy a manuál v českém jazyce
Testy musí splňovat požadavky na adaptivní testování
Vyhodnocení na bázi neuronových síti
Výstupni zpráva z testování, která zahrnuje vyhodnoceni testů jak celkově, tak na úrovni
položek, grafické znázornění výsledků, srovnání s normami a slovní zhodnocení výkonu
testované osoby
Servisní a odborná podpora pro psychodiagnostické stanice
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“yR 93—Supply of 2 Psychodiagnostic Stations for Transport R&D Centre“
Annex 4—Technical Specification
Within the performance of the public order, we require supply of 2 psychodiagnostic stations
meeting the below mentioned minimum technical specification.
1 psychodiagnostic station basic (HW and SW), which includes:
-

a)

performance tests (determination test, reaction test attention test, spatial orientation
based on traffic situation, intelligence test),
b) min. 2 questionnaires directly focused on transport, personality and behaviour of a specific
group drivers questionnaire to aggressive driving behaviour, and to personality
characteristics related to driving,
c) unlimited license for 1 year (unless they are included in the station),
d) control panel.
-

—

1 psychodiagnostic station including the system for diagnostics of peripheral vision (HW and SW),

which shall include:
a)

performance tests (determination test, reaction test, attention test, spatial orientation
based on traffic situation, intelligence test),
b) min. 2 questionnaires directly focused on transport, personality and behaviour of a specific
group drivers questionnaire to aggressive driving behaviour, and to personality
characteristics related to driving,
c) HW and SW system for diagnostics of peripheral vision,
d) unlimited license for 1 year,
e) control panel.
-

—

General requirements:
o

•
•
•

•

All tests and manual in Czech language
Tests must meet the requirements for adaptive testing
Evaluation on the basis of neural networks
Output report from testing containing the evaluation of tests, in general and as items,
graphic display of results, comparison with standards and verbal assessment of tested
person performance
Servicing and professional support for psychodiagnostic station
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KUPNÍ SMLOUVA

.

Obchodní jméno uchazeče:
adresa:
jednající:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
IČ/DIČ:
(dále jen „prodávající“)
a
Centrum dopravního výzkumu v.v.i.
se sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno
IČ:44994575
DIČ :CZ44994575
bankovní spojení: 43-8294540227/OWO
zastoupené: prof Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., MBA
osoba oprávněna jednat ve věcech této smlouvy: Ing. Petr Šenk, Ph.D.
(dále jen „kupující“)
uzavírají ve smyslu ~ 409 a násl. zák.č.513/l99ISb., Obchodní zákoník v platném znění
tuto
kupní smlouvu
L

Předmět smlouvy

I. Předmětem této smlouvy je prodej a koupě 2 ks přístrojové psychodiagnostiky pro Dopravní VaV centrum (dále
jen „předmět smlouvy“). Dodavatel předmětu smlouvy byl vybrán na základě výběrového řízeni na dodávky,
zadaného formou veřejné zakázky malého rozsahu kupujícím.
Předmětem smlouvy je konkrétně: jedna psychodiagnostická stanice
základní (11W 1 SW), a jedna
psychodiagnostická stanice včetně systému pro diagnostiku periferního vnímání (1-lW i SW).
Předmět smlouvy je podrobně speci6kován v Technické specitikaci, která je součástí výběrového řízení
-

2. Součástí předmětu smlouvy je rovněž doprava zboží ke kupujícímu, pojištěni zboží do doby jeho převzetí
kupujícím, instalace zboží a provedení zkoušky funkčnosti, zaškolení personálu kupujícího.

II. Kupní cena
Cena předmětu smlouvy definovaného v či. I. činí
a) psychodiagnostická stanice základní (HW i SW)
bez DPH
-
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včetně DPH (výše 21% DPH je
5)

Kč)

.

psychodiagnostická stanice včetně systému pro diagnostiku periferního vnímání (I-lW i SW)
bez DPH
včetně DPH (výše2l%DPI-lje
Kč).
Celkem za obě stanice:
bez DPH
včetně DPH (výše 21% DPH je

KČ).

Cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné ke splnění povinností dle této smlouvy, to ještě povinností deflnovaných
článek 1. odstavec 2 této smlouvy.
III. Platební podmínky
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7,
S.

Kupní cena je splatná na základě faktury vystavené prodávajícím do 14 dnů od protokolárního předání
předmětu smlouvy dle či. V. této smlouvy, maximálně však do 30 dnů od dodání zboží kupujícímu.
V případě prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povínen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
0,5 promile z dlužné částky za každý započatý den prodleni.
DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plněni.
Cena je nejvýše přípustná a není možné ji překročit za žádných podmínek s výjimkou změny sazeb DPH.
Cena zahrnuje všechny nutné náklady prodávajícího.
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 “VR 107 Zajištění
požadované teploty, vlhkosti a bezprašnosti pro přesné měření“ a číslo smlouvy objednatele: SML/3848/2013
Fakturace bude uskutečněna na základě faktury vystavené prodávajícím po dodání zboží včetně zaškoleni a
jeho protokolárním převzetí. Přílohou faktury budou protokoly o předáni zboží a prezenční listina o zaškolení.
Faktura je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícímu za předpokladu, že bude
vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se
vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat
požadované náležitosti, je kupující oprávněn fakturu dodavateli vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z
účtu kupujícího a poukázána ve prospěch účtu prodávajícího.
Kupující nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma:
změny daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
změny sazby DPH.

IV. Dodací podmínky, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží
1.

2.
3.

Sjednaná lhůta k dodání zboží činí 30 dnů ode dne podpisu této kupní smlouvy. V případě prodlení s dodáním
zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 promile z kupní ceny za každý
započatý den prodlení. O případnou smluvní pokutu, na kterou by kupujícímu dle předchozí věty vznikl nárok,
je prodávající povinen snížit kupní cenu.
Po řádném dodání zboží dle podmínek stanovených touto kupní smlouvou bude vždy vyhotoven zápis o
předání a převzetí zboží.
Zápis o předání a převzetí zboží podepíši oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž podpisem obou
smluvních dochází k převzetí a předání předmětu smlouvy a ke splnění předmětu dodávky.
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4.
5.

6.

Nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí bude dodací list, který bude obsahovat minimálně seznam všech
jednotlivých částí dodávky.
Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží písemně nejpozději 14 kalendářních dní
před dodáním, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího (osoby odpovědné za realizaci), který je
uveden v čI. I. této smlouvy.
Místo plnění: sídlo Centra dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, Bmo 602 00.

V. Smluvní pokuty

I.
2.

3.

Je-li úhrada faktury kupujícím vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z Operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace, není Kupující povinen úrok z prodleni za nejvýše 90 dnů prodlení,
pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici.
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 prodlení ve výši 0,05 % z
dlužné částky za každý započatý den prodlení 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.
Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručeni jejího vyúčtováni povinné smluvní straně z této smluvní
pokuty.

VI. Odpovědnost za vady
L

2.
3.
4.
5.

6.

Prodávající se zavazuje, že zboží, dodané a předané podle této smlouvy, je ke dni podpisu zápisu o předáni a
převzetí zboží plně funkční, bezvadné, splňuje technické parametry uvedené v příloze č. I této smlouvy a má
odpovídající jakost a provedení. Za tento závazek nese prodávající plnou odpovědnost.
Prodávající se tak zavazuje k poskytnutí záruky za jakost zboží v trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet
ode dne předání a převzetí zboží potvrzeném zápisem o předání a převzetí zboží.
Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.
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 záručního servisu zcela zdarma.
Prodávající se zavazuje nejpozději do 24 hodin od uplatněni reklamace kupujícím reklamované vady prověřit
a zahájit práce s odstraněním reklamovaných vad. Jestliže nebude prodávající schopen vzniklé závady
odstranit do 4 pracovních dnů od zjištění rozsahu reklamovaných závad, dodá kupující náhradní adekvátní
zařízení, které funkčně nahradí vadnou část systému, a to do doby zprovoznění vadné části zboží, případně
celého zboží.
Záruční doba neběží po dobu, Po kterou kupující nemůže užívat předmět smlouvy pro jeho vady, za které
odpovídá prodávající.
VII. Odstoupení od smlouvy
Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy mimo jiné iv případě, že výdaje, které by kupujícímu na
základě smlouvy měly vzniknout, budou RO OP VaVpl, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za
nezpůsobilé.

Vlil. Podmínky dodáni předmětu plněni
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1.
2.

Nebezpečí vzniku Škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem protokolárního převzetí zboží.
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
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

Předmět plnění veřejné zakázky bude financován z projektu Dopravní VaV centrum CZ.1.05/2.l.00/03.0064
v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpl).
Prodávajicije dle ~ 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění,
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je povinen umožnit Řídicímu orgánu
OP VaVpl v rámci kontroly přistup 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,
utajovaně skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. ~ II
písm. c) a d), ~ 12 odst. 2 písm. O zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Prodávající se
zavazuje, že zajistí, aby povinnosti dle tohoto článku vázaly i všechny jeho subdodavatele.
Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, zjehož prostředků
je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících splněním zakázky, a to po dobu danou právními
předpisy CR kjejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákoně. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty).
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 řízení Či postupu, tj. zejména v zadávací
dokumentaci a dalších dokumentech vztahující se k zakázce. Prodávající zajistí dodržování výše uvedených
pravidel i svými subdodavateli.
Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího v okamžiku jeho řádného dodání, tj. předáním a
převzetím potvrzeném podpisem obou smluvních stran v zápise o předání a převzetí.
Prodávající se zavazuje během plnění smlouvy i Po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o kterých se dozví od kupujícího v souvislosti s plněním smlouvy.
Smluvní strany se podle ~ 262 obchodního zákoníku dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se
řídí ustanovením obchodního zákoníku.
Smlouvaje sepsána v čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana si ponechá dvě vyhotovení.
Smluvní strany se zavazují řešit případné spory prvotně dohodou. Pro případné soudní spory se zakládá
příslušnost soudů ČR, rozhodným právem je právo ČR.
Smluvní strany prohlašují, 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.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
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 stvrzuji, 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.
V souladu s ~ 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 plnění veřejné zakázky uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 90 dnů od
splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje I rok, uveřejni veřejný zadavatel nejpozději do 31.
března následujícího kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním
roce. Prodávající jako dodavatel veřejné zakázky je povinen v souladu s ust. ~ 147a zákona o veřejných
-
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zakázkách předložit kupujícímu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž 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 I rok. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů
od splnění smlouvy, nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plněni smlouvy přesahuje I
rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem
předložení seznamu subdodavatelů. Prodávající uveřejní seznam subdodavatelů nejpozději do 90 dnů od
splněni smlouvy, nebo 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plněni smlouvy přesahuje I
rok.
14. Ukončit Smlouvu lze dohodou smluvnich stran při vzájemném vyrovnáni prokazatelných nákladů ke dni
zániku smluvního vztahu.
Nedílnou součást této smlouvy tvoři přílohy:
Příloha č. I: Technická specilikace plnění

Za prodávajícího:
V

Za kupujícího:
dne

VBrnědne

prof Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
ředitel
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