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Zodpovids* Příkazce operace: OKPPCR/L.Seidl 25.6.2018

Správce rozpočtu: OE/R.Paulíková G. zz / '.V'V

Poznámka:
Subjekt (IČO: 26268817), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověřeni provedl: stejskal, datum ověření: 25.06.2018 13:24:01):

Kupní smlouva - 4 ks monitorovacích zařízení v rámci projektu "Monitoring cyklistů a pěších v rámci páteřní sítě 
cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina - etapa lil"

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 498520.00, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 002143, ORJ: 0000004000, 
ORG: POL: 6122 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košiice více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



Kraj Vysocí na

KUPNÍ SMLOUVA

KUJIP015NL2A

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1. Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Ing. Jana Fischerové, CSc.,
náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové 
péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů 
70890749
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
4050005000/6800

(dále jen „kupující") 

a

se sídlem: 
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřena: 

IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

2. Partnerství, o.p.s.
se sídlem: 
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Ing. Petrem Kazdou, ředitelem
26268817
CZ26268817
2027181349/0800

(dále jen „prodávající")

Cl. 1
Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je nákup:

4 kusů monitorovacích zařízení pro kontinuální sčítání uživatelů na cyklotrasách a 
cyklostezkách v rámci projektu „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras 
a cyklostezek v Kraji Vysočina - etapa lil" ve specifikaci: •

• moderní technologie záznamu - kombinace 1 ks tepelného čidla a 2 ks smyček 
registrujících elektromagnetické impulsy. Fungování sčítacího zařízení není založeno 
na mechanickém principu (závora, turniket atd.);

• sčítání s rozlišením uživatelů na cyklisty a pěší (resp. ostatní uživatele stezky) a 
směru pohybu (tam, zpět a celkový počet);

• kontinuální sčítání 24 hodin denně a ukládání naměřených dat do datové jednotky v 
hodinových intervalech a jejich uchovávání v paměti po dobu 20 měsíců;

• provoz na baterie bez nutnosti připojení na elektrickou síť, životnost baterií 2 roky;
• garantovaný dosah měření pro stezku o šíři 3,5 m;
• jednoduchá a mobilní instalace umožňující snadnou přemístitelnost zařízení, odolnost 

proti krádeži a poškození;
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• bezproblémový provoz za všech běžných klimatických podmínek (slunce, déšť, sníh, 
mráz atd.), odolnost vůči prachu a vlhkosti (IP68);

• datová jednotka umístěna v uzamykatelné nadzemní schránce, odolné proti krádeži a 
poškození. Nadzemní schránka přizpůsobena okolnímu prostředí (dřevěným krytem);

• záruční doba sčítačů 24 měsíců;
• naměřená data ze zařízení lze odečíst lokální bezdrátovou technologií (bluetooth). 

Součástí dodávky jsou i 4 ks externího snímače pro přenos dat ze sčítače do PC a 
potřebný software pro stahování dat a kontrolu funkčnosti sčítačů v lokalitách 
monitoringu (4 ks časově neomezených licencí). Softwarová aplikace umožňuje 
stahování dat a kontrolu funkčnosti sčítačů v lokalitách monitoringu na libovolném 
počítači (se systémem Windows) i přenosném zařízení (se systémem Android);

• možnost zapnutí automatického dálkového přenosu dat za sčítače prostřednictvím 
GSM (přenos dat min. 1x denně), vč. automatického systému kontroly kvality takto 
přenesených dat;

• součástí dodávky je softwarové vybavení vč. uživatelských licencí (4 ks časově 
neomezených licencí) pro odečítání, zpracování a prezentaci dat s možností exportu 
zpráv za zvolené období ve formátu dokumentu (např. DOC, PDF), exportu tabulek 
do formátu databáze (např. XLSX, XML) a exportu grafů do formátu obrázku (např. 
JPG aj.). Softwarová aplikace umožňuje sdílení dat, práci s daty a prezentaci dat na 
libovolném počítači (se systémem Windows) i přenosném zařízení (se systémem 
Android);

• dodávaný monitorovací systém je kompatibilní se stávajícím systémem monitoringu 
návštěvnosti Kraje Vysočina, tj. naměřená data jsou ukládána v hodinových 
intervalech (celých hodinách) a je možné je jednoduše stáhnout a převést do souboru 
formátu XLSX (co řádek, to uložený záznam hodinové návštěvnosti).

Monitorovací systém bude dodán v takové podobě, s takovým příslušenstvím a případně i 
školením, aby mohl kupující zajistit po instalaci funkčnost sčítačů, správu sčítačů, stahování 
dat, jejich zpracování a publicitu dat vlastními silami v rámci již fungujícího systému 
monitoringu v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina.

(dále jen „zboží").

2) Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické
právo ke zboží a kupující se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zboží
převzít a zaplatit za něj prodávajícímu cenu stanovenou v ČI. 2 této smlouvy.

Kraj Vysočina

Cl. 2
Cena a platební podmínky

1) Celková cena zboží byla dohodou smluvních stran stanovena jako pevná a nejvýše 
přípustná a činí 498 520 Kč vč. DPH ve výši 21 %.

2) Fakturu je prodávající oprávněn vystavit po řádném a včasném dodání zboží v termínu 
stanoveném v ČI. 3 této smlouvy.

3) Splatnost faktury - daňového dokladu je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů 
ode dne řádného a včasného dodání zboží v termínu stanoveném v ČI. 3 této smlouvy. 
Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu 
kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti 
daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.
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4) Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5) pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované prodávajícím.

6) Kupující má právo vrátit fakturu před lhůtou splatnosti, pokud neobsahuje požadované 
náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti, opravená nebo přepracovaná faktura bude 
opatřena novou lhůtou splatnosti.

7) Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH, nebudou 
uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována 
podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

ČI. 3
Doba a místo plnění, předání zboží

1) Zboží je prodávající povinen předat kupujícímu nejpozději do 30 dnů od podpisu 
smlouvy. Kupující oznámí předání na email steiskal.p@kr-vysocina.cz nejpozději 2 
pracovní dny před termínem předání.

2) Místem předání a převzetí zboží je sídlo Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, Česká 
Republika.

3) Kupující je povinen řádně a včas dodané zboží od prodávajícího za podmínek 
stanovených touto smlouvou převzít. Pokud kupující bezdůvodně odepře řádně a včas 
dodané zboží převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí zboží, není prodávající 
v prodlení.

4) Zboží pokládají smluvní strany za dodané, jestliže dojde k jeho převzetí odpovědným 
pracovníkem kupujícího. Dokladem o splnění dodávky zboží podle této smlouvy je dodací 
list, popř. akceptační protokol, připojený ke zboží opatřený podpisem odpovědného 
pracovníka kupujícího. Odpovědným pracovníkem kupujícího je Ing. Petr Stejskal, e-mail: 
steiskal.P@kr-vysocina.cz , tel.: +420 564 602 354.

5) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podepsáním dokladu o hmotné 
přejímce (dodacího listu, případně akceptačního protokolu).

ČI. 4 
Sankce

1) V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží v termínu uvedeném v ČI, 3 odst. 1 
této smlouvy je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z ceny dle ČI. 2 odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

Kraj Vysocí na
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2) V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury vystavené prodávajícím v souladu 
s ČI. 2 této smlouvy je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

ČI. 5
Odpovědnost za vady, záruční doba

1) Prodávající poskytuje na zboží dle ČI. 1 odst. 1.1. této smlouvy, tj. monitorovací zařízení, 
záruku v délce 24 měsíců. Dále prodávající poskytuje záruku na baterie, která jsou 
součástí monitorovacího zařízení, a to v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet 
dnem převzetí zboží dle ustanovení ČI. 3 této smlouvy.

2) Prodávající prohlašuje, že dodané zboží dle ČI. 1 odst. 1.1. je nové a nepoužívané, 
odpovídá platné dokumentaci a předpisům.

3) Prodávající je povinen v záruční době odstranit vady zboží dle ČI. 1 odst. 1.1. v místě 
určeném kupujícím do 30 dnů po dni, kdy mu byla tato vada oznámena odpovědným 
pracovníkem kupujícího. Kontaktní údaje pro oznámení vady zboží jsou Ing. Luboš Kala, 
tel. 777 184 172, kala.lubos@seznam.cz Tato servisní podpora musí být zajištěna 
osobami určenými k tomu výrobcem zboží.

Kraj Vysonna

ČI. 6
Závěrečná ustanovení

1) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající výslovně prohlašuje, že 
je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické 
informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k 
plnění podmínek této smlouvy.

2) Výběr prodávajícího byl proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly Rady Kraje 
Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17.

3) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

5) Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

6) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní kupující. Současně bere prodávající na vědomí, že v případě nesplnění
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zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího Dodoi<ti,samého počátku. J J podp,su bez dals|ho zrušena od

7) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních z nich? joH»„ ■kupujícího a jedno pro prodávajícího. ’ jedno je určeno pro

8) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou oísemm/rh Hnri^wr,__ _zástupci obou smluvních stran. P emnych doda,ku Pásaných oprávněnými

9) Smluvní strany prohlašují, že smlouva bvla sensána Hio íoí^unikoli v tísni a za nápadné nevýhodných podmínek 1‘ prave 3 svobodné vůle-

Kraj Vysočina

V Brně dne V Jihlavě dne 21. m, 2018

Partnerství, o.p.s.
Úcoiní 33, 602 00 Brno 
tel.: (+420) 515 903 111

1Č: 26 26 8817 
DIČ: CZ 26 26 88 17 
KS v Brně. odd. 0, vl. 187

za prodávajícího 
Ing. Petr Kazda 

ředitel

za kupujícího
Ing. Jana Fischerové, CSc. 

náměstkyně hejtmana
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