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KuPNí SMLOuvA
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Prodávající:

Kupující:

předpisů

I.
Smluvní strany

GEOTRONICS Praha, S.r.o.
se sídlem Pikovická 206/11 147 00 Praha 4
ıčoz 48027014
DIČ: CZ48027014
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS soudu v Praze, oddíl C, vložka 14315
zastoupen Ing. Tomáš Honč -jednatel společnosti
číslo smlouvy prodávajícího: 1924/2020

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčo: 50733098
Dıčz CZ60733098
bankovní spojení:
účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u krajského Soudu V Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

3200 - středisko pasportu
číslo smlouvy kupujícího: Z 000 O LI é 8)

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této kupní smlouvy (dále jen „smlouva”) je dodávka totální stanice (dálkoměr) pro
geodetické práce, a to na základě podmínek uvedených vtéto smlouvě a rovněž vsouladu se
Zadávacími podmínkami veřejné Zakázky Snázvem „Totální stanice (dálkoměr) pro geodetické
práce“ (dále jen „předmět koupě”) a S technickou specifikací.

(2) Podrobná specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 -Technická specifikace.
(3) Prodávající se zavazuje, že součástí předmětu koupě bude kompletní průvodní dokumentace

knabízenému stroji včeském jazyce (veškeré návody kobsluze a údržbě, Záruční listy) vč.
příslušenství.

(4) Prodávající se zavazuje popsaný předmět koupě dodat kupujícímu řádně a včas a kupující se zavazuje
za dodaný předmět koupě zaplatit dohodnutou kupní cenu.

(5) Prodávající se zavazuje dodat nový a nepoužitý předmět koupě (dále také „Zboží”) v takové jakosti
a provedení, jak odpovídá technickým standardům a normám a technické specifikaci uvedené
v Zadávací dokumentaci.
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Ill.
Kupní cena

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodanýˇpředmět koupě, podrobně Specifikovaný
v příloze č.1, dohodnutou kupní cenu:

Celková cena bez DPH: 679.000,- Kč

DPH 21%: 142.590,- KČ

Celková cena včetně DPH: 821.590,- Kč

Celková kupní cena zahrnuje i veškeré Ostatní náklady prodávajícího včetně nákladů na dopravu
předmětu koupě do místa plnění.

IV.
Platební podmínky

Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím po fyzickém převzetí předmětu
koupě V místě plnění.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 Zákona č. 235/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající se zavazuje dodat fakturu kupujícímu na
adresu Sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice.
Prodávající se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny předmětu koupě uvádět pouze bankovní
účet, který určil správci daně ke zveřejnění vregístru plátců a identífikovaných osob. Prodávající
a kupující se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který
je zveřejněn správcem daně v registru plátců a ídentifikovaných osob, kupující je oprávněn provést
úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., O dani Z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny předmětu koupě.
Pokud by kupujícímu vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti prodávajícího vyplývajících
ze zákona č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má kupující nárok
na náhradu všeho, co za prodávajícího v souvislosti S tímto ručením plnil.
Kupujícíje oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není kupující
v prodlení se Zaplacením. Prodávajícíje povinen fakturu řádně opravit a doručitji kupujícímu s novou
lhůtou splatnosti.
Faktura bude obsahovat zejména:
- Označení a sídlo prodávajícího a kupujícího
- Název Zakázky
- Označení předmětu koupě
- Číslo faktury
- Den vystavení a den splatnosti faktury
- Označení banky a číslo účtu, na který má být hrazeno
- Fakturovanou částku
- Razítko a podpis oprávněné osoby
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení kupujícímu.
Prodávající se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy kupujícího.
Zálohové platby se nesjednávají.
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V.
Dodací podmínky a místo plnění

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy nejpozději do 2 měsíců
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
Předmět koupě se považuje za dodaný okamžikem převzetí kupujícím.
Za místo plnění se pro účely této smlouvy považuje sídlo společnosti Brněnské komunikace a.s.,
Renneská třída 1a, statutární město Brno.
Předmět koupě je jménem kupujícího oprávněn odebrat (převzít)

Předmět koupě bude v místě plnění předáno na základě předávacího protokolu podepsaného
oprávněnými Zástupci smluvních stran. Předávací protokol bude sepsán v případě, že prodávající
předá kupujícímu zboží v řádném stavu, bez vad bránících používání zboží. Drobné vady zboží, které
nebrání řádnému užívání Zbožíjednotlivě iv celé souhrnu a které prodávající písemně uzná a Zaváže
se je vdohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem kodmítnutí převzetí
zboží. Soupis drobných vad s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí
předávacího protokolu.
V rámci předávajícího a přejímacího řízení bude kontrolována zejména kompletnost dodaného zboží,
vizuální kvalita s tím, že kritéria úspěšnosti převzetí předmětu koupě jsou:
a) kompletnost dodaného zboží dle této smlouvy a zadávací dokumentace,
b) vizuální kontrola předmětu koupě,
c) provedení kontroly funkčnosti předmětu koupě ze strany kupujícího,
d) kontrola kvality dodaného zboží.
Kupující podpisem potvrdí převzetí, úplnost a správnost dodávky zboží na předávacím protokolu.
Zjevné vady zbožíje kupující povinen reklamovat u prodávajícího ve lhůtě 5 dnů od převzetí Zboží.
vlastnické právo i nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí věci.

VI.
Záruční doba a reklamace

Prodávající poskytuje na dodaný předmět koupě záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet
okamžikem převzetí zboží kupujícím.
Kupující zajistí řádné převzetí předmětu koupě a v předávacím protokolu, případně dodacím listu
zaznamená případné vady, které při přejímce zjistil.
Reklamaci vad, jejichž existenci kupující v průběhu záruční doby na předmětu
koupě zjistí, musí kupující vůči prodávajícímu uplatňovat písemně do 5 pracovních dnů od zjištění
závady.
Oznámení vady musí obsahovat:

- datum vzniku závady
- jméno a adresu kupujícího
- jménu a adresu prodávajícího
- název, typ a výrobní číslo poškozeného předmětu koupě
- stručný popis zjištěné závady
- požadovaný termín jejího odstranění

Zástupce prodávajícího je povinen zahájit opravu, případně projednání vady za účelem stanovení
způsobu odstranění, do 3 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace.
Termín odstranění vady bude stanoven písemně vprotokolu o odstranění vady odsouhlaseném
oprávněnými zástupci obou stran.
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Vll.

Další ujednání

Prodávající prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plněníod osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a
vznikne ručení kupujícího ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má kupující nárok na náhradu všeho, co za prodávajícího V souvislosti s tímto ručením plnil.
Prodávající je povinen dodávat Zboří kupujícímì a plnit všechny své povinnosti podle této Smlouvy v
souladu S účinnými právními předpisy České republiky a podle ČSN a EN technických norem
souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy.
Prodávajícíje povinen zajistit, aby veškeré dodávky a související práce byly prováděny kvalifikova nými
pracovníky.
Prodávajícíje povinen provést po dodání Zbožíjeho montáž a úklid místa plnění a odvoz všech obalů,
odpadů a další materiálů používaných při plněníjeho povinností podle této smlouvy, a to v souladu s
ustanoveními Zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech a O změně některých dalších zákonů, ve Znění
pozdějších předpisů.

VIII.
Sankce

Jestliže se kupující bezdůvodně opozdí S platbou kupní ceny, je povinen uhradit prodávajícímu úrok
z prodlení ve výši 0,2% Z dlužné částky za každý den prodlení.
V případě, že prodávající neodstraní vady dle lhůty stanovené v protokolu dle čl. V. této smlouvy, je
povinen uhradit kupujícímu úrok Z prodleníve výši 0,2% Z dlužné částky za každý den prodlení.
V případě prodlení prodávajícího S dodáním zboží bez zavinění kupujícího je prodávající povinen
uhradit kupujícímu úrok Z prodlení ve výši 0,2 % Z kupní ceny za každý den prodlení.
V případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. V. a VII., je povinna Zaplatit
druhé straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové
porušení.
V případě, že prodávající odmítne dodat zboží z důvodu plné vytíženosti vlastních kapacit, je povinen
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý
takový případ.
Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.

IX.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu
§ 2002 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje:

- vadnost dodaného zboží již při jeho dodání, pokud prodávající na písemnou výzvu
kupujícího vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

- předmět koupě v průběhu Záruční doby vykazuje vady bránícíjeho řádnému užívání,
- prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě,
- úpadek kupujícího nebo prodávajícího ve smyslu § 3 Zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Dojde-li kvýše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy
odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení O odstoupení druhé
smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu
bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.
Prodávajícíje oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
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- úpadku kupujícího ve smyslu §3 zákona č. 182/2006 Sb., O úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, prohlášení konkursu nebo
zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;

- prodlení kupujícího s převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více
než kalendářních 60 dnů.

V případě zániku smlouvy Z jakéhokoli důvodu jsou smluvní strany povinny vypořádat si vzájemné
nároky ze smlouvy do 30 kalendářních dnů od zániku smlouvy.

X.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon O registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem o takových změnách.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanýmì dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní Strany.
Smluvní strany se dohodly, že bez souhlasu druhé strany není možné přenést závazky Z této Smlouvy
na třetí subjekt.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). Smlouvu bude zveřejňovat kupující.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

(10)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

(11)Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 -Technická specifikace.

Přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace

V Praze dne: 16.10.2020

Za prodávajícího:

V Brně dne:

na základě plné



Příloha č. 1 - Technická specifikace

Dodání totální stanice (dálkoměr) pro geodetické práce

Minimální technické požadavky

v ANO/NEPoza
davky (číselná hodnota)

totální stanice (dálkoměr) pro geodetické práce ANO ANO
úhlová přesnost min 0,5" 0,5"
délková přesnost (na hranol) min 0,8+1ppm 0,8+1ppm
bezhranolové měření délek (S laserovým pointrem) ANO ANO
robotický systém ANO ANO
Zařízení pro automatické cílení a sledování hranolu ANO aktivrmıgasivní
servoustanovky ANO ANO
integrovaná kalibrovaná kamera: ANO ANO

- rozlišení min 2048 X 1536 2048 X 1536
- chip (color digital image Sensor) ANO ANO
- expozice (HDR, bodová, automatická) ANO ANO

optický centrovač ANO ANO
zajištění komunikace mezi totální stanicí a kontrolní (řídící) jednotkou

ANO ANOpomocívnìtřního rádia/Bluetooth/modem/WiFi
příslušenství k totální stanici

baterie ANO ANO
trojnožka ANO ANO
transportní kufr ANO ANO
kontrolní (řídící) jednotka: ANO ANO

- interní paměť min 16 GB 16GB
- operačnípaměť min 2 GB RAM 2 GB RAM
- dotykový displej ANO ANO
- velikost dotykového displeje min 5" 5"
- operační Systém - Android nebo Windows ANO Ar/:ägid

geodetický polní Software (v češtině) ANO ANO

Zajištění komunikacemezi
kontrolní (rıdıcı)

jednotkou
a totalnı stanicı

ANO ANOpomocı vnıtrnıho radıa/Bluetooth/modem/WıFı

baterie ANO ANO

držák na výtyčku ANO ANO

přenos dat (dokovací Stanice nebo přenosné paměťové zařízení) ANO Døkovšľícitanice

univerzální nabíječka ANO ANO

servis v ČR ANO ANO




