Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 233/40/2021
ze dne 26.3.2021

k rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou
zakázku „Pořízení laserového rychlostního radaru pro potřeby OP
Zdiby“
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
1) Nabídky podané v rámci indikativního poptávkového řízení pro veřejnou zakázku
malého rozsahu a jejich porovnaní, podané společnostmi:
- ATS-TELCOM PRAHA a.s., se sídlem Nad elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10,
IČO 61860409
- Sorneco, s.r.o., se sídlem Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1, IČO 24304778
- SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o, Dobronická 1256, 148 00 Praha 4, IČO 25680595
2) Informace uvedené ve vyhodnocení poptávkového řízení a doporučení OP Zdiby.

II. Rozhoduje
1) o výběru nejvhodnější nabídky k dodaní výrobku LTI 20/20 Trucam II,
FOTO/VIDEO LASER, laserový rychloměr, podané společností ATS-TELCOM Praha
a.s., se sídlem Nad elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, IČO 61860409;
2) o pořízení výrobku LTI 20/20 Trucam II, FOTO/VIDEO LASER, laserový rychloměr
od společnosti: ATS-TELCOM Praha a.s., se sídlem Nad elektrárnou 1526/45, 106 00
Praha 10, IČO 61860409, s parametry: Nabídková cena bez DPH: 294.800, - Kč bez
DPH.

3) o uzavření Kupní smlouvy se společností ATS-TELCOM Praha a.s., se sídlem Nad
elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, IČO 61860409, jejíž nabídka byla vybrána
jako nejvhodnější ve smyslu bodu 1), článku II. tohoto usnesení.

III. Ukládá
starostce obce Zdiby:
1) uzavřít Kupní smlouvu s vybraným uchazečem dle bodu II tohoto usnesení.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Ing. Kateřina Kolářová v. r.
2.

Předkladatel:
Provede:
Na vědomí:
Přílohy:

místostarostka obce Zdiby

Karel Šedivec, velitel OP Zdiby
JUDr. Eva Slavíková, starostka
Obecní úřad
Kupní smlouva

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 233/40/2021
Na základě provedeného indikativního výběrového řízení pro zadání veřejné zakázky malého
rozsahu zadávané dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, jejímž předmětem je výběr dodavatele laserového rychloměru
(rychlostního radaru) pro potřeby obecní policie Zdiby je radě obce předkládán návrh na
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Předmětem dodávky je 1 ks laserového rychloměru LTI 20/20 Trucam II, FOTO/VIDEO LASER
s technickými parametry a provedení dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy, včetně certifikátu pro
ČR.

Pořízení laserového rychloměru bude hrazeno z rozpočtu obce § 5311

Přílohy této DZ:
-

Radar, poptávkové řízení – vyhodnocení
Cenová nabídka uchazeče ATS-TELCOM Praha a.s., IČO 61860409
Technická specifikace nabízeného plnění
Produktový list výrobku

KUPNÍ SMLOUVA
podle § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „zákon“)

I.
Smluvní strany
Obec Zdiby
Se sídlem:
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
IČ:
00241032
DIČ:
CZ00241032
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: JUDr. Eva Slavíková, starostka
e-mail:
Kontaktní osoba ve věcech technických a k převzetí zboží: Karel Šedivec, velitel OP Zdiby
e-mail:
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(dále jen „kupující“)
a
ATS-TELCOM PRAHA a.s.
Se sídlem:
Nad elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10
Společnost je zapsána dnem 9.1.1995 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2936

IČ:
61860409
DIČ:
CZ61860409
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Michal Vančuřík, generální ředitel a předseda
představenstva
Kontaktní osoba:
Jitka Kopálová, tel. : +
.
Adresa pro doručování korespondence/provozovna: ATS-TELCOM PRAHA a.s.

,

(dále jen „prodávající“),

Dále jsou prodávající a kupující ve smlouvě společně nazýváni jako „smluvní strany“.
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II.
Předmět plnění
1. Předmětem smlouvy je:
a) závazek prodávajícího dodat kupujícímu laserový rychloměr LTI 20/20 TruCAM II - 1 ks
(dále jen „zboží“) dle smlouvy a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží. Rozpis
všech položek zboží je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy.
b) závazek prodávajícího provést školení obsluhy z řad příslušníků Obecní policie Zdiby. Po
úspěšném dokončení proškolení získají zúčastněné osoby certifikát opravňující provádět
měření rychlosti.
c) závazek kupujícího za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu.
III.
Místo plnění
Místem plnění - tj. fyzický odběr zboží, je sídlo Obecní policie Zdiby, Na Lada č.p. 144, Zdiby.
IV.
Doba plnění
1. Prodávající je povinen předat zboží do 7 týdnů od oboustranného podpisu smlouvy.
2. Ukončením plnění se rozumí den podpisu dodacího listu na zboží, které je předmětem
smlouvy, po jeho předání v místě plnění, zástupci obou smluvních stran.
V.
Kupní cena
1. Smluvní strany se dohodly na celkové kupní ceně zboží, specifikovaného v čl. II. odst. 1 této
smlouvy, a to ve výši:
356 708,- Kč včetně DPH
(slovy: třistapadesátšesttisícsedmsetosm korun českých)

Název
LTI 20/20 TruCAM II

Počet
Cena za ks bez DPH
ks
1

294 800 Kč

21 % DPH

CELKOVÁ CENA
vč. 21 % DPH

61 908 Kč

356 708 Kč

2. Celková kupní cena zahrnuje veškeré položky uvedené v Příloze č. 1.
3. Celková kupní cena za zboží v Kč bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.
VI.
Dodací podmínky
1. Prodávající je dále povinen při dodání zboží předat kupujícímu doklady nezbytné k převzetí
a užívání zboží v českém jazyce:
a. záruční list,
b. uživatelský návod k obsluze,
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c. ověřovací list o metrologickém ověření dodaného zboží, platnost certifikátu 12
měsíců (datum platnosti certifikátu je v něm uvedeno),
d. certifikáty opravňující osoby, které úspěšně dokončily školení pro obsluhu zařízení
LTI 20/20 TruCAM II, provádět měření rychlosti.
2. Prodávající provede při předání zboží seznámení kupujícího s uživatelskou obsluhou zboží
v nezbytně nutném rozsahu.
3. Prodávající je povinen dodat zboží v obvyklé kvalitě a jakosti jaké jsou příslušnými normami
vyžadovány pro toto zboží, tzn. že zboží musí být dodáno nové (nepoužité).
4. Kupující nepřevezme zboží, které při přejímce vykazuje zjevné poškození obalu či vady zboží. O
této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem.
5. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího a potvrzením dokladu o
převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího.
6. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od
prodávajícího.
7. Realizace dodávky proběhne jednorázově.
VII.
Fakturační a platební podmínky
1. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. podpisem dodacího listu/předávacího protokolu
zástupcem kupujícího po předání zboží, odešle doporučeně daňový doklad (dále jen „faktura“)
v českém jazyce ve dvojím vyhotovení. Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle požadavků kupujícího, musí obsahovat tyto
údaje:
-

označení dokladu jako „Daňový doklad – faktura“ s uvedením evidenčního čísla;
obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu, sídlo a místo podnikání prodávajícího s uvedením IČ a DIČ;
název a sídlo kupujícího s uvedením IČ a DIČ;
číslo této smlouvy;
rozsah a předmět plnění;
datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
název kupujícího podle smlouvy;
kupní cenu celkem za dodávku v Kč včetně DPH;
označení peněžního ústavu a čísla účtu prodávajícího, na který má být poukázána platba;
počet příloh a podpis odpovědné osoby prodávajícího za vystavení faktury;
údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm
zapsán údaj o zápisu z jiné evidence.

2. K faktuře musí být připojen originál přejímacího dokladu (dodací list/předávací protokol)
potvrzený kupujícím. Přejímací doklad musí obsahovat tyto údaje:
-

označení názvu dokladu s uvedením jeho evidenčního čísla;
obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu, sídlo a místo podnikání prodávajícího s uvedením IČ a DIČ;
název a sídlo kupujícího s uvedením IČ a DIČ;
číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
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-

jméno odpovědné osoby prodávajícího, razítko a podpis této odpovědné osoby;
jméno odpovědné osoby přejímajícího, razítko, datum převzetí a podpis této odpovědné
osoby

3. Kupující je povinen uhradit fakturovanou částku prodávajícímu do 30 (třiceti) dnů ode dne
doručení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem zapsání platby na účet
prodávajícího.
4. Faktura bude prodávajícím zaslána kupujícímu na adresu: Obec Zdiby, Průběžná č.p. 11, 250 66
Zdiby, popřípadě email: simona.dubnova@obeczdiby.cz
5. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj
nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury kupující
uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení, prodávající vystaví fakturu
novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu
ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu zaslat
kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.
6. Prodávající nebude na kupujícím požadovat žádné zálohy.
VIII.
Záruka za jakost
1. Záruka za jakost počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Kupující je oprávněn uplatnit
právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí (na
akumulátory se vztahuje záruka 24 měsíců). Případné vady zboží je kupující povinen bez
zbytečného odkladu písemně uplatnit u prodávajícího v souladu se zákonem.
2. Vadné plnění je podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2106 zákona.
3. Kupující oznámí vady zboží telefonem nebo emailem, a to na telefon 283 003 111 nebo na
emailovou adresu: laser@atstelcom.cz.
4. Kupující se dostaví s vadným zbožím do místa provozovny prodávajícího: ATS-TELCOM PRAHA
a.s., Milíčova 14, 130 00 Praha 3. O odstranění vady bude sepsán a podepsán prodávajícím a
kupujícím „Pracovní výkaz technika“ o odstranění vady a předání zboží. Termín pro odstranění
vady je 30 dnů ode dne předání zboží do opravy. V případech, kdy se musí vadné zboží zaslat
výrobci je termín pro odstranění vady 60 dnů ode dne předání zboží do opravy, pokud se tak
smluvní strany při uplatnění reklamace dohodnou.
5. V případě vyžádání prokazatelně neoprávněné reklamace je kupující povinen uhradit
prodávajícímu veškeré náklady tímto vzniklé.
IX.
Pozáruční servis a metrologické ověření
1. Prodávající po uplynutí záruční doby (24 měsíců) předloží na požádání kupujícího smluvní
podmínky pro poskytování pozáručního servisu zařízení LTI 20/20 TruCAM II.
2. V případě pozáručního servisu se kupující po předchozí telefonické domluvě dostaví s vadným
zbožím do místa provozovny prodávajícího: ATS-TELCOM PRAHA a.s., Milíčova 14, 130 00
Praha 3. O odstranění vady bude sepsán a podepsán prodávajícím a kupujícím „Pracovní výkaz
technika“ o odstranění vady a předání zboží. Termín pro odstranění vady je 30 dnů ode dne
předání zboží do opravy. V případech, kdy se musí vadné zboží zaslat výrobci je termín pro
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odstranění vady 60 dnů ode dne předání zboží do opravy. Za dodržení lhůt pro pravidelné roční
metrologické ověření zboží zodpovídá výlučně kupující.
X.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
1. Kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny
nedodaného zboží bez DPH za každý den prodlení, při nesplnění dodací lhůty podle čl. IV, odst.
1 smlouvy.
2. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky
včetně DPH za každý den prodlení kupujícího s placením faktury.
3. Povinnost uhradit smluvní pokutu je 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy druhé smluvní
strany k jejímu zaplacení.
XI.
Platnost a účinnost
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
XII.
Další ujednání
1. Odstoupení od smlouvy je možné v souladu se zákonem.
2. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí příslušnými
ustanoveními zákona.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o 6 (šesti) listech vč. Přílohy č. 1, z nichž
jeden obdrží prodávající a jeden kupující.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě svobodné, jasné a srozumitelné vůle.
6. Kupující pro realizaci školení obsluhy předmětu plnění souhlasí s poskytnutím osobním údajů
zúčastněných osob z řad OP Zdiby (jméno, příjmení, identifikační číslo) Prodávajícímu, a to pro
účely vystavení příslušných osvědčení opravňující provádět měření rychlosti a dále pro účely
vedení evidence proškolených osob.
Přílohy:

Příloha č. 1: Rozpis položek LTI 20/20 TruCAM II

V Praze dne

Ve Zdibech

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

…………………………………………………..
Ing. Michal Vančuřík

……..……………………………………………...
Obec Zdiby

generální ředitel a předseda představenstva

JUDr. Eva Slavíková, starostka
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PŘÍLOHA Č. 1
Rozpis položek LTI 20/20 TruCAM II
Název a popis
TruCAM II vč. základního příslušenství:
1x Přepravní kufr
2x SD Card
1x USB SD - Card Reader (čtečka karet)
2x Baterie
1x Sun Shade (stínítko)
3x Stylus
1x Shoulder Rest (ramenní opěrka)
1x Nabíječka pro baterie 110/230V EU plug
1x CD-Rom s SW Clip Viewer + SW Protokol
1x Manuál
1x Záruční list

Doplňkové příslušenství:
1x Tripod Mount (adaptér ke stativu)
1x Stativ Tripod
1x Nabíječka do auta

Ostatní součásti dodávky:
Prvotní školení obsluhy - certifikáty
Metrologické ověření ČMI (na 1. rok) - Ověřovací list
CENA CELKEM (bez DPH)

294 800 Kč

21% DPH

61 908 Kč

CENA CELKEM (s DPH)

356 708 Kč
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