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Č. SMLí405512013
uzavřená podle 5409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zněni
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, vyj.
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:
Fax:
Email:

TECHNOLOGY-GARAGE spol. s r.o.
Liberecká 102,46601 Jablonec nad Nisou
63149958
CZ63149958
ČSOB Jablonec nad Nisou, č.ú: 206087033/0300
Ing. Václav Lhoták
Stanislav Drábek
Krajský soud v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 9554
602 119 767
483 360 146
drabek~technology-garage.cz

-

(dále jen prodávající)
Preambule
Kupující realizoval podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném
podlimitním řízeni „VR 103A Dodávka vybavení dílny pro HADN“ spočívající v dodávce
nového vybavení dílny pro HADN (Hloubková analýza dopravních nehod) pro Dopravní VaV
centrum dle blíže specifikovaných parametrů uvedených v Příloze č. 1. Na základě
posouzení a hodnocení nabídek v rámci výše uvedeného výběrového řízení byla kupujícím
nabídka prodávajícího vybrána jako nejvhodnější.
Kupující má zájem na dodávce vybavení dílny pro I-IADN pro Dopravní VaV centrum v
rozsahu uvedeném v Clánku II a v Příloze 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.

‚
Elektronicky podepsal(a) Mgr.
František Doleček
Datum: 2014.01.20 16:16:10 CET
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II. Předmět smlouvy
1. Prodávající se zavazuje dodat a instalovat kupujícímu, za podmínek stanovených touto kupní
smlouvou, vybavení dílny pro HADN dle technické specifikace plnění, která tvoří přílohu
Č. 1 této smlouvy, a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Prodávající se
zavazuje k řádnému dodáni zboží, včetně dopravy a instalace do místa plněni, jeho uvedení
do provozu a k technickému a aplikačnímu zaškoleni v ovládání zařízení (dále jen ‚předmět
plnění“).
2. Současně s dodávkou celého předmětu plnění předá prodávajicí 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 průvodnich 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 dodání zboží dle podmínek stanovených touto kupní smlouvou bude vždy
vyhotoven zápis o předáni a převzetí zboží.
3. Zápis o předání a převzetí zboží podepíši oprávněni zástupci obou smluvních stran, přičemž
podpisem obou smluvních dochází k převzetí a předáni předmětu smlouvy a ke splněni
předmětu dodávky.
4. Nedílnou součástí zápisu o předáni a převzetí bude dodací list, který bude obsahovat
minimálně seznam všech jednotlivých částí dodávky.
5. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o terminu dodání zboží písemně nejpozději 14
kalendářních dní před dodáním, prostřednictvím odpovědného pracovnika kupujícího (osoby
odpovědné za realizaci), který je uveden v či. I. této smlouvy.
6. Misto plněni: sídlo Centra dopravního výzkumu, v.v.i., Lišeňská 33a, Brno 602 00.
IV. Cena a platební podmínky
1. Kupujici se zavazuje zaplatit prodávajícímu vzájemně dohodnutou kupní cenu:
Celková cena za Autodiagnostiku bez DPH: 50 520,- Kč
Sazba (v %) a výše DPH: 10 609r Kč (DPH 21 %)
Cena celkem včetně DPH: 61 129,- Kč
(slovy: šedesátjednatisícstodvacetdevět korun českých).
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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 „VR 103A Dodávka vybavení dílny pro HADN“ a číslo smlouvy
objednatele: SML1405512013
3. Fakturace bude uskutečněna na základě faktury vystavené prodávajícím po dodáni zboží
včetně zaškolení a jeho protokolárním převzetí. Přílohou faktury budou protokoly o předáni
zboží a o prezenční listina o zaškolenL
4. 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.
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 překročeni nabídkové ceny vyjma:
-

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

1. V případě, že prodávajicí nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,05% kupní ceny za každý den prodleni.
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 prodleni za
nejvýše 90 dnů prodleni, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici.
3. Kupující je však povinen nejpozději 10 dnů po obdržení 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 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.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení jejího vyúčtováni povinné smluvni straně z
této smluvní pokuty.
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VI. Odpovědnost za vady
1. Prodávající se zavazuje, že zboží, 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 poskytnuti 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 záručního 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 pracovních dnů od zjištění
kupující náhradní adekvátní zařízení, 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
K~.ipující je oprávněn odstoupit od této smlouvy mimo jiné v případě; že výdaje, které by
kupujícímu na základě smlouvy měly vzniknout, budou RO OP VaVpl, případně jiným
kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.
VIII. Podmínky dodání předmětu plnění
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, vlastn~né 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.1.05/2.1.00103.0064 v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP
VaVpl).

—

2. Prodávající je dle 5 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 Rídicímu orgánu OP VaVpl v rámci kontroly přistup k veškeré dokumentaci
týkající se této smlouvy a souvisejícího výběrového řízeni, 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. 5 11 písm. c) a
d), 5 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném zněni).
Prodávající se zavazuje, že zajistí, 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, a to po dobu danou právními předpisy CR k jejich 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 vál. 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.
5. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího v okamžiku jeho řádného dodáni,
tj. předáním a převzetím potvrzeném podpisem obou smluvních stran v zápise o předáni a
převzetí.
6. 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.
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 vyhotoveních, 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 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.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou
smluvních stran.
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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 jejich
změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění 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 splněni smlouvy.
U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejni 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, jímž za plněni subdodávky uhradil vice 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 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 předložení seznamu subdodavatelů. Prodávající uveřejni seznam subdodavatelů
nejpozději do 90 dnů od splněni 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 plnění
Za prodávajícího:

Za kupujícího:

~

~
~.

Osoba zastupující dodavatele

centrum dopravního výzkuniu. v, V. i.

ďr%I
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TECHNOLOGY—GARAGE spol. s r.o.
Liberecká 102, 466 01 Jablonec n. N.
tel/fax: 483 364) I3~), 602 422 475
~ 49 958, DIČ: CZ63149958
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Diagnostika řídících jednotek Brain Bee
B-TOUCH CAR +12 START EOBD
Diagnostika řidicich jednotek Brain Bee B-TOUCH pro vozy
CAR + VANs EOBD (značky vozů EVROPA + ASL~
s EOBD), v ceně čtečky aktualizace na 12 měsíců
$ barevným dotykovým displejem, universální
- muhizna~k~~ časově nehn‘itovaná funkce, aktualizace 5x
za rok, software UP+GO, český jazyk atd. - viz Cz prospekt
K dispozici jsou ijiné typy diagnostiky řady B-TOUCH
a jinou výbavou-, viz AKCE Soubory ke staženi. Tato AKCE
-20% platĺ do 28.2.2013 nebo vyprodáni čteček
skladem (speciálně zvýhodněná cena je navicvče~ě
zprovozněni čtečky a zaškoleni obsluhy časově a počty
čteček skladem omezená nabídka).
Cena bez DPH

53520Kč

Cena a DPH

54 759 Kč

Cena cene
UtetMe bez DPH: 13380Kč

Detailní popis Diagnostika řidicích jednotek Brain Bee 8-TOUCH CAR ~12 START EOBD
Universální sedová autodiagnostika řidicich jednotek Brain Bee B-TOUCH a barevným dotykovým displejem
a bluetooth nabizi nové funkce a komfortnéjši obsluhu, vyšší technickou podporu a pro praxi v provozu autoservisu
důležité kompaktni, odolné provedeni.
Tato verze diagnostiky 8-TOUCH CAR +12 START EOBD ve standardní výbavě obsahuje:
n časově neomezenou funkci (pro uživatele čtečky nepovinná aktualizace)
s předplacené aktualizace dat na 1 rok dopředu (obvykle 5 aktualizaci)
a B-TOUCH ST 9000 universální diagnosti~ řidicich jednotek ve standardní výbavě
a CAR CARD TOUCH LINE 12 START databanku vozů CAR + VAN (EVROPA+ ASL4)
a UP+GO komfortní obslužný software na PCI notebook
Diagnostika více jak 80 evropst‘Ľých i asijských značek vozů (platnost dle verze a výbavy):
osobní a dodávkové vozy: PJfa Romeo, Audi, Autobianchi, Bentley, Bmw, Catheram Chevrolet Chrysler Citroen, Dacia
Daewoo Dahiatsu, De Tomaso, Ferrari, Fiat, Ford Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lamborghini Lancia, Land
Rovefl Lexus, Lombardini Lotus, Marcos, Maserati, Mazda, Mercedes Benz, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot,
Porsche Renault, Rolls-Royce, Rover, Saab, Saipa, Seat, Škoda, Smart, Ssangyong Subaru Suzuki, Tofaz, Toyota Vaz
~W, Volvo...
nákladni vozy: Astra. Bremach, Daf, Iveco, Man, Mercedes Benz, Nissan, Renault, Scania, Volvo,
autobusy: Bredamenaňnibus Cacciamali Evobus/Mercedes Benz, lrisbus, Iveco, Man, Neoplan, Renault, Scania,
SetrajMercedes Benz, Volvo...
přívesy: Adamoli, Adige, Cardi, Chiavetta Krone, Mend, Schmi~, Schwartz, Schwar[muller Tecnokar Zorsi,,,
Multiznačková diagnostika řidicích jednotek pro benzinové a dieselové motory s EOBD bez EDBD, ABS, airbagy,
senzory, převodovky klimatizace
Důležité výhody diagnostiky Brain Bee řady B-TOUCH proti konkurenci:
a pro zákazniky zvažujicí koupi diagnostiky na www importéra vždy aktuálni databanka vozu ajeji předvedeni zdarma
fl pro majitele diagnosljl<y na www importéra vždy aktuální informace o nových aktualizacích (nové přidané vozy, funkce,‘.)
a ve standardu diagnostiky komfortni obslužný program UP & GO
Bluetooth (bezkabelová) komunikace mezi čtečkou a PC inotebook
a pravidelná nepovinná aktualizace dat od výrobce t5x za rok, Wndows
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Přisluěenstvl k Diagnostika řidicích jednotek Brain Bee B-TOUCH CAR ÷12 START E000
Multifunkční držák djpanostíkyJj~l ich jednotek Brain Bee B - TOUCH B-TOUCH SUPPORT
BRAIN BEE

I 760 Kč
Cena bez
DPH

;Multifunkčni držák diagnostiky řidicich jednotek řady B-TOUCH (polstrováni pro ochranu čtečky,
-možnost zavěšení čtečky na volant, popruh pro nošeni čtečky atd.). Tato AKCE -20% platí do
~28.2.2013 nebo vyprodáni multifukčního držáku skladem (časově a počty držáku skladem
omezená nabidko).

Ke staženi Diagnostika řidicích jednotek Brain Bee B-TOUCH CAR +12 START EOBD
E..~huQoth~ C~E do 15 1.2Wj31
Velikost 433 lB KB,
Typ Nf, Datum poslední změny: 16.12.2012
~Jflni-r
Velikost 884 035 KB, ‘ Typ: ndf, Datum poslední změny. 10.12.2012
r-r~p.~tG~

Velikost 358.604 KB,
Typ: Nf Datum poslední změny 10.12.2012
0-SCOPE, DMO-850 O c oj
Velikost 136.411 KB,
Typ: Pdf Datum poslední změny. 10.12.2012
CHinoika-fl~
Velikost 332.15 KB, ~Typ: Nf, Datum p“dnl ~‚ ~[ ‘tO 122012
~nBeelNEuJjagno‘-o~j
Velikost 2.277 MB, 1Typ: pdt Datu
Pg
d a no st,kv B wn
Velikost 1.007MB,
Typ: pdt, DC
Související produkty k DiagnostiP
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82 640 Kč

~stikařídícícj~
j~4flQtek Brain Bee

66 320 Kč
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