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c. SML1396212013
uzavřená podle 5409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník)

I. Smluvní strany
Kupující:
Sídlo/místo podnikáni:
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:
Zapsanýv OR:
Telefon:
Fax:
Email:

RAUDO výrobní družstvo invalidů
Uničovská 370/1 9, 78701 Sumperk
26842998
CZ26842998
ČSOB a.s., číslo účtu: 214745227/0300
Zbyněk Ščuglík předseda družstva
Martin Hofman
vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. Zn. Dr 1797
721589301
266315798
m.hofman@raudo.cz

-

—

-

—

(dále jen prodávající)
Preambule
Kupující realizoval podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení „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 HADN 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: 2013.12.13 14:11:01 CET
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II. Předmět smlouvy
Prodávající se zavazuje dodat a instalovat kupujícímu, za podmínek stanovených touto kupní
smlouvou, vybavení dílny pro HADN dle technické specifikace plněni, 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 zaškoleni v ovládání zařízení (dále jen „předmět
plněni“)
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 plněni, 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
Prodávající se zavazuje řádně dodat předmět plněni nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu
této smlouvy.
2

Po řádném dodání zboží dle podmínek stanovených touto kupni smlouvou bude vždy
vyhotoven zápis o předáni a převzetí zboží

3

Zápis o předání a převzetí zboží podepíši oprávnění 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 části dodávky
5

Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o terminu dodání zboží písemně nejpozději 14
kalendářních dní před dodáním, prostřednictvim odpovědného pracovníka kupujícího (osoby
odpovědné za realizaci), který je uveden v či. I. této smlouvy

6. Místo plněni sídlo Centra dopravního výzkumu, v v.i, Líšeňská 33a, Brno 60200
IV. Cena a platební podmínky
1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu vzájemně dohodnutou kupní cenu
Cena za
Cena za
Cena za
Cena za
Cena za

dílenský hydraulický zvedák bez DPH. 124 000,- Kč
mobilní pomocný hydraulický zvedák bez DPH- 8 300,- Kč
hydraulický rozpinák bez DPH. 7 800,- Kč
přistroj pro zkoušení brzdové kapaliny bez DPH: 6 800,- Kč
svářecí zařízení bez DPH 20 500,- Kč

Cena celkem za všechny části bez DPH: 167 400,- Kč
2
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Sazba (v %) a výše DPH: 35 154,- Kč (DPH = 21 %)
Cena celkem za všechny části včetně DPH:202 554,- Kč
(slovy: dvěstědvatisícepětsetpadesátčtyři korun českých).
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: SML1396212013
3. Fakturace bude uskutečněna na základě faktury vystavené prodávajícím po dodání 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 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 překročení nabídkové ceny vyjma:
-

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

1. V případě, že prodávající nedodrží dobu plněni, 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 obdržení 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 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 obdrženi 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.
3
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4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování povinné smluvní straně z
této smluvní pokuty.
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 poskytnutí záruky za jakost zboží v trvání 24 měsíců. Záruční
doba počíná běžet ode dne předání a převzetí zboží potvrzeném zápisem o předáni 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 uplatněni reklamace kupujícím
práce s odstraněním reklamovaných vad. Jestliže
závady odstranit do 7 pracovních dnů od zjištění
kupující náhradní adekvátní zařízení, které funkčně
doby zprovoznění 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
Kupující 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.
VlIl. Podmínky dodání předmětu plnění
1. Nebezpečí vzniku š,kody 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.
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IX. Závěrečná ustanoveni

.

1. Předmět plnění 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.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
v platném zněni, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je
povinen umožnit Ridicimu 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. 5 11 písm. c) a
d), 5 12 odst. 2 pism. O zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném zněni).
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. Prodávajici je povinen dodržet požadavky na povinnou publicitu v rámci programů
strukturálních fondů stanovené v ČL 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 zajisti dodržování výše uvedených pravidel i svými
subdodavateli.
5. 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 předáni 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 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 prohlašuji, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a
srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem
souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
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11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ‘dnem podpisu oprávněných zástupců obou
smluvních stran.
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 připojuji podpisy
svých oprávněných zástupců.
13. V souladu s ~ 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 splnění smlouvy.
U smlouvy, jejíž doba plnění 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. ~ 147a zákona o veřejných zakázkách předložit kupujícímu seznam
subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění 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 vjednom 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 I 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 plněni smlouvy přesahuje 1 rok.
14. Ukončit Smlouvu lze dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnáni prokazatelných
nákladů ke dni zániku smluvního vztahu.
Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č. 1: Technická specifikace plnění

(J
V[)

Za prodávajícího:
V Šumperku dne

64Z10~f‘~

Za kupujícího:
VBrnědne

Zbyněk Ščuglik
předseda družstva II

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D. MBA
ředitel
Centrum dopraVnÍho výzkumu, v. v.
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TETAN X2036T

—

X2040T

Zvedáky TITAN série X2035T jsou určeny pro
mechanickou údržbu osobních vozidel. Byly
vyvinuty podle nejmodernějších funkčních a
bezpečnostních kritérii a tak zjednodušuji a
urychlují práci specialistů.
TITAN X20~xT je nůžkový elektro-hydraulický
zvedák určený pro zabudováni do podlahy.
Pohodlné ovládání zaručuje ergonomická
ovládací jednotka. Ližiny lze délkově nastavit i
pro vozidla s dlouhým rozvorem. Bezpečnost je
zaručena
mechanickými
a
hydraulickými
pojistkami na zvedacích válcích a elektrickými
pojistkami proti nesprávnému použiti. Na všech
pohyblivých částech jsou samomazná ložiska,
které tak snižují údržbu na minimum.
Technické údaie:
Nosnost
Min. zdvih
Max. zdvih
Siře zvedáku
Délka zvedáku
Nap~ení
Příkon

2035T

2040T

3500 kg

4000 kg

250 mm

290 mm
1900mm

ĺ

‘--7
ř_a

/

ľ

1880mm
1540—2110 mm

CONTROL BOX

3 Ph 400V 50 Hz
3 kW

Standardní příslušenství:
1 x sada pryžových kostek
Příslušenstvi na obiednávku:
8-42300026 pomocný rám pro Off-road vozidla
—
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Zvedák mobflní pomocný

—

jeřáb DJ 0607
-

2000 kg
2800 mm
930 mm
105 kg
mechanická
skládací

Max. nosnost
Max. zdvih
Vzdálenost podp&
Hmotnost
Hydr. pumpa
Typ

~ar

(3
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iČ: 26342g2s

DIČ: CZ26862998
saudO®rOUdO-0Z
: ±420563205016

Roznínák hvdrauUckÝ 10 t
Ruční hydraulický rozpínák
Rozpínací síla
Počet dílů
Obal
Rozměry
Hmotnost

lot
14
pojízdný kufr
90 x 40 x 20 cm
32 kg

Cena: 7.800,-- bez DPH
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MAWEK EBT 03
Elektronický tester pro rychlou kontrolu stavu
brzdových kapalin specifikace DOT 3, DOT4,
DOT4 a DOT 5.1 Plus. Na dvouřädkovém displeji
přístroj zobrazuje přítomnost vlh kosti v brzdové
kapalině (%) a bod varu (° C) brzdové kapaliny.
Automatické vypnutí po 2 minut&h bez měření,
Napájení 9V baterii.

Cena: 6.600,-- bez DPH
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KIT 2400 + hořák4m + RV+ ADF72Ss
Popis:

Je profesionální svařovací stroj. Hlavní předností stojů KIT
jsou vynikající svařovací vlastnosti, jednoduché ovládání,
10-ti stupňová regulace napětí a spolehlivost. Svařovací
stroj KIT 2400 je představitel malých svařovacích strojů
určených do karosářských dílen, středních zámečnictví a
údržbářských dílen. Stroj je vybaven měděným primárním
a sekundárním vinutím transformátoru, ventilátorem
chlazení, tlumivkou, masivním 4-kladkovým posuvem drátu
(kovové provedení), výkonným motorem posuvu drátu a
EURO konektorem. 4-kladkový podavač zlepší vlastnosti (
plynulost) podávání svářecího drátu při použití svářecích
hořáků 4až5 m.
Technická data
Napájeď napětí 50/60 Hz
Jištění-pomalé
Rozsah svařovacího proudu
Napětí na prázdno
Zatěžovatel 100%
Zatěžovatel 60%
Zatěžovatel 40%
Síťový proud/příkon 60%
Vinutí
Počet reg. stupňů
Posuv drátu

______

______

_____

________

Rychlost podávání
jPr~měr drátu ocel,nerez
hliník
trubička

_____

1-25m/min
F0,6.i,0 mm
0,8-1,0 mm
0,9 mm
IP21S
IISO/IEC 60974-1, EN 199
í870x500x670mm
[62 kg

-

-

Krytí

Normy
Rozměry
Hmotnost

3x400 V
16A
30-215 A
20-36,5V
1170 (při 40°C)
[190 A
215 A
8,2A/GkVA
cu/Al
10
4-kladka CWF 401

_____

______

S

_____

Příslušenství:
Svářecí hořák BINZEL MB 1SAK4m
Redukční ventil AR micro MET
Samostmívací maska ADF 725S

~Ó:
+

Dodavatel: REMA TIP TOP INCO CZ spol. s r.o., Vídeňská 110, Brno 619 00
tel.: +420-547 212 666, fax: +420-547 212 669, e-mail: rematiytoo@rematiptoo.cz
www.rematiptop.yz
—

INVAL!0(
~
cZ26542~9B

t

620 503 285 Ob

