VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku podle
§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

pod názvem:

Modernizace počítačové učebny B

ZADAVATEL:
Základní škola Svitavy, Riegrova 4
Riegrova 600/4, 568 02 Svitavy
IČ: 49328263
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1. PREAMBULE
Touto písemnou výzvou vyzývá zadavatel zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávku,
která je podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona veřejnou zakázkou malého rozsahu. Uvedená veřejná
zakázka je v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona zadávána postupem mimo režim zákona za
podmínek dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Uvedená veřejná
zakázka je zadávána za podmínek stanovených v této Výzvě k podání nabídky (dále jen „výzva“) a za
podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
Zastoupené:
IČ:
DIČ:
Tel:
e-mail

Základní škola Svitavy, Riegrova 4
Riegrova 600/4, 568 02 Svitavy
Mgr. Milenou Baťkovou - ředitelkou školy v zast.
49328263
---------739 630 519
batkova@riegrovka.cz

Kontaktní osoba:
Tel:
e-mail:

Bc. Stanislav Lešinger DiS. - správce počítačové sítě
724 910 989
lesinger@riegrovka.cz

Kontaktní osoba je pověřena administrací výběrového řízení, je oprávněna předávat dodavatelům
informace a dokumenty vztahující se k veřejné zakázce a opatřovat je svým podpisem, a to jak
v tištěné, tak v elektronické podobě. Kontaktní osoba je taktéž oprávněna poskytovat dodavatelům
dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

3. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, TERMÍNY PLNĚNÍ
Druh veřejné zakázky :

veřejná zakázka na dodávku

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka počítačů pro počítačovou učebnu školy. Jedná se o celkem 18
počítačových sestav dle podrobné specifikace uvedené v části Zadávací dokumentace - technická
specifikace předmětu dodávky.
Termíny plnění veřejné zakázky:
Předpokládaný termín dodávky:

10. 7. 2015
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4. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele
vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky.
Zadávací dokumentace je nedílnou součástí této výzvy a její obsah je následující:
1.
2.
3.
4.

Krycí list nabídky (viz příloha č. 1 Zadávací dokumentace)
Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha č.
2 Zadávací dokumentace)
Obchodní podmínky ve formě návrhu kupní smlouvy (viz příloha č. 3 Zadávací
dokumentace)
Technická specifikace předmětu dodávky (viz příloha č. 4 Zadávací dokumentace)

Zadávací dokumentace je zájemcům o veřejnou zakázku poskytnuta rovněž v digitální podobě, a
to na adrese
http://riegrovka.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1250:vyzva-k-podani-nabidekmodernizace-poitaove-uebny-b&catid=59:dulezita-sdeleni&Itemid=86
5. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa dodávky není pro tuto veřejnou zakázku relevantní.
6. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
6.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 6. 2015 ve 12.00 hod.
6.2. Místo pro podávání nabídek
Nabídky lze podat osobně, doporučenou poštou, či kurýrní službou. Nabídky podávané osobně, či
prostřednictvím kurýrní služby lze podat v kanceláři hospodářky Základní školy Svitavy, Riegrova 4,
Riegrova 600/4, 568 02 Svitavy, a to každý pracovní den lhůty v době:
Pondělí
Pátek

- čtvrtek
7:30 – 15.00 hod.
7:30 – 13.00 hod

a poslední den lhůty do 12:00 hodin.
Adresa pro zasílání nabídek doporučenou poštou, je následující:
Základní škola Svitavy, Riegrova 4
Riegrova 600/4, 568 02 Svitavy.
V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím pošty či kurýrní službou se za okamžik
doručení považuje fyzické převzetí nabídky hospodářkou školy.

6.3. Podání nabídky
Nabídka bude podána v listinné podobě, v jednom svazku a v jedné uzavřené obálce označené
názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa uchazeče a nápis NEOTVÍRAT –
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ.
7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Dodavatel je povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídek splnění kvalifikace. Kvalifikovaným pro
plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
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a) splní základní kvalifikační předpoklady
b) splní profesní kvalifikační předpoklady
7.1. Prokazování kvalifikace
V rámci tohoto výběrového řízení prokazuje dodavatel splnění kvalifikace předložením čestného
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem splňuje (vzor čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace – za obsah
vzorového listu nenese zadavatel žádnou odpovědnost; je věcí dodavatele, zda přiložený vzor použije
či nikoliv). Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou za dodavatele jednat a
podepisovat.
Doklady k prokázání kvalifikace může dodavatel předložit ve své nabídce v prosté kopii. Dodavatel,
se kterým má být uzavřena smlouva, může být před jejím uzavřením zadavatelem vyzván k předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Pro splnění této
podmínky stanoví zadavatel požadavky na kvalifikaci a rozsah požadovaných dokladů pro její
prokázání, aby v budoucnu před podpisem smlouvy nemohlo dojít k pochybnostem. Pokud dodavatel
na základě výzvy požadované dokumenty nepředloží, bude to považováno za neposkytnutí součinnosti
k uzavření smlouvy a zadavatel bude oprávněn uzavřít smlouvu s dalším dodavatelem v pořadí, popř.
výběrové řízení zrušit.
7.2. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující,
- který není v likvidaci,
- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a
na penále na veřejném zdravotním pojištění, nemá nedoplatek na pojistném a na penále
na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, může být zadavatelem vyzván k předložení originálu
nebo úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího splnění základních kvalifikačních předpokladů.
V takovém případě dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením
čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel uvedené základní kvalifikační
předpoklady splňuje.
Čestné prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů a musí být podepsáno
osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat.
7.3. Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který:
- je zapsán v obchodního rejstříku, či jiné obdobné evidenci,
- disponuje dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, může být zadavatelem vyzván k předložení originálů
nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění profesních kvalifikačních předpokladů.
V takovém případě dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:
-

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán,
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
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8. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITERIÍCH
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH,
přičemž celková cena dodávky nesmí překročit částku 248 tis. Kč bez DPH. Nabídka, která tuto
částku překročí, bude vyloučena ze soutěže.
9. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
9.1. Nabídková cena
Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za dodávku bez daně z přidané
hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady spojené s dodávkou včetně všech
nákladů souvisejících (doprava, poplatky apod.).
9.2. Podmínky pro zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena za dodávku bude uvedena v celkové výši za dodávku a také bude uvedena jednotková
částka za 1 PC sestavu - viz Zadávací dokumentace - technická specifikace předmětu dodávky.
Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění bez DPH, s DPH a částka DPH bude uvedena
zvlášť.
10. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky vymezené ve formě a
struktuře návrhu kupní smlouvy.
Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (tzn. vlastní
identifikaci v oddílu I. Smluvní strany a nabídkovou cenu v oddílu V. Kupní cena) a takto doplněné
obchodní podmínky předloží podepsané osobou oprávněnou smlouvu podepsat jako svůj návrh kupní
smlouvy.. Místa určená k doplnění jsou vyznačena žlutě !! Jakákoliv jiná změna textu návrhu smlouvy
o dílo ze strany uchazeče je nepřípustná a bude považována za nedodržení zadávacích podmínek
zadavatele s následkem vyloučení uchazeče. Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního
vztahu. Nabídka uchazeče musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí
obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami.
11. PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- kdykoliv zrušit výběrové řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy
- změnit nebo doplnit zadávací podmínky
Ve Svitavách dne 27. 5. 2015
Mgr. Milena Baťková
ředitelka školy v zast.
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Tato Zadávací dokumentace (včetně příloh) je nedílnou součástí Výzvy k podání nabídek
“Modernizace počítačové učebny B” ze dne ……………… .

Závazná struktura nabídky:
1. Krycí list nabídky (uchazeč může použít formulář z přílohy č. 1 této zadávací dokumentace)
2. Čestné prohlášení - splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz Výzva bod 7.1,
uchazeč může použít formulář z přílohy č. 2 této zadávací dokumentace)
3. Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů (viz Výzva bod 7.2)
4. Cenová nabídka (zpracovaná v souladu s požadavky Výzvy a zadávací dokumentace a
podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče)
5. Návrh kupní smlouvy (včetně jejích 3 příloh specifikovaných v části XI. návrhu kupní
smlouvy Ostatní ujednání, bod. 4. až 6.) - příloha č. 4 zadávací dokumentace

Příloha č. 1
Krycí list nabídky
Příloha č. 2
Čestné prohlášení
Příloha č. 3
Technická specifikace předmětu dodávky
Příloha č. 4
Návrh kupní smlouvy
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Příloha č. 1 - krycí list

KRYCÍ LIST NABÍDKY
pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Modernizace počítačové učebny B

Uchazeč (obchodní firma nebo název):
Sídlo (celá adresa vč. PSČ):
Komunikační adresa (liší-li se od adresy sídla):
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba ve věci zakázky:
Telefon:
E-mail:
Nabídková cena za zakázku celkem (bez DPH):

V…………………………. dne…………..

…………………………………….
Razítko a podpis uchazeče
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Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU
Název veřejné zakázky:

Modernizace počítačové učebny B
Identifikační údaje zadavatele
Název:

Základní škola Svitavy, Riegrova 4

Sídlo:

Riegrova 600/4, 568 02 Svitavy

IČO:

49328263

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název:

xxx

Sídlo:

xxx

IČO:

xxx

Právní forma:

xxx

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:

xxx

Kontaktní osoba:

xxx

Prohlašuji, že výše uvedený dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady stanovené
zadavatelem ve výzvě k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku, neboť

·

·
·

vůči jeho majetku neprobíhá a ani v posledních třech letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující,
není v likvidaci,
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na
penále na veřejném zdravotním pojištění, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Prohlašuji, že výše uvedený dodavatel splňuje profesní kvalifikační předpoklady stanovené
zadavatelem ve výzvě k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku, neboť
·

je zapsán v obchodním rejstříku, či jiné obdobné evidenci*,
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●

může předložit doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to živnostenské oprávnění na předmět podnikání
……(název předmětu podnikání odpovídající předmětu veřejné zakázky)…………..

V xxxxxxxxxx dne dd. mm. rrrr

Jméno, příjmení jednající osoby (jednajících osob): xxxxxxxxxx

……………………………………………
podpis (a případně razítko)
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Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu dodávky

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY

Počet: 18
Maximální cena dodávky: 248 tis. Kč bez DPH
Složení PC sestavy: počítač, monitor, klávesnice, myš, operační systém
Specifikace PC sestavy:
Typ sestavy: Značkový PC klasické koncepce nebo AIO
Procesor: Minimálně PassMark - CPU Mark 5051 bodů
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Grafická karta: Minimálně PassMark - G3D Mark 542 bodů, VGA [D-Sub] + DVI
http://www.videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html

Operační paměť: DDR3, minimálně 4GB
Pevný disk: SATA, minimálně 300GB
Optická mechanika: DVD-RW DL
Síťová karta: GLAN, RJ45
Zvuková karta: audio výstup + vstup na mikrofon vyvedeny na přední straně PC
Rozhraní: minimálně 4x USB + 1x USB vyvedeno na přední stranu PC
Monitor: LCD minimálně 19”, rozlišení minimálně 1600 x 900, vstup DVI nebo VGA [D-Sub],
datový kabel součástí (kompatibilní s grafickým výstupem dodaného PC)
Operační systém: Nejnovější verze operačního systému s nativní podporou domény Active Directory,
plně lokalizovaného do češtiny a kompatibilního s IT prostředím školy
Klávesnice: česká lokalizovaná, USB
Myš: optická s kolečkem, USB
IT prostředí školy: Windows Server 2008 R2 CZ, doména AD
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Příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy

NÁVRH
KUPNÍ SMLOUVY
podle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany:
Základní škola Svitavy, Riegrova 4
zastoupená: Mgr. Milenou Baťkovou, ředitelkou školy v zast.,
IČ: 49328263
DIČ: ----Kontaktní osoby: Mgr.
Milena
Baťková,
tel.
739
batkova@riegrovka.cz
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 156631810/0600
(dále jen „kupující“)

630

519,

email:

a
obchodní firma
se sídlem:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „prodávající“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu
(dále jen „smlouva“)

II.
Účel a předmět smlouvy
1.
Účelem této smlouvy je dodat pro kupujícího počítačové vybavení
pro počítačovou učebnu za podmínek této smlouvy a v souladu s nabídkou
podanou prodávajícím do veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace
počítačové učebny B“.
2.
Prodávající se zavazuje za dále sjednanou cenu dodat zboží
podle příloh 1 až 3 této smlouvy, poskytnout licence k tomuto zboží a převést na
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kupujícího k takto dodávanému zboží vlastnické právo vč. oprávnění k užití licencí
dodaných prodávajícím k tomuto zboží.
3.
Kupující se zavazuje předmět koupě na základě této smlouvy
převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
Prodávající prohlašuje, že je oprávněným k přijetí všech závazků
4.
vyplývajících z této smlouvy.
III.
Doba plnění
1.
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě v době
trvání této smlouvy, v termínu předem dohodnutém mezi kontaktními osobami
kupujícího a prodávajícím, nejpozději však 10. 7. 2015. Prodávající a kupující si
dohodnou a potvrdí termín dodání předmětu koupě tak, aby předmět koupě byl v
celém rozsahu vč. dokladů vztahujících se k předmětu koupě dodán nejpozději v
termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
IV.
Místo plnění
1.
Místem plnění je Základní škola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova
600/4, 568 02 Svitavy.
V.
Kupní cena
1.
Celková kupní cena je sjednána pro technickou vybavenost,
množství, jakost a provedení zboží dle specifikace uvedené v přílohách 1 až 3 na
částku
Kč bez DPH.
DPH se účtuje v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění.
2.
Celková kupní cena sjednaná dle odst. 1 je cenou nejvýše
přípustnou.
Celková kupní cena sjednaná dle odst. 1 zahrnuje veškeré
3.
náklady prodávajícího ke splnění jeho závazků z této smlouvy, tj. zejména náklady
spojené s dopravou a odevzdáním věci, instalací, školením apod.
VI.
Platební podmínky
1. Podkladem pro zaplacení celkové kupní ceny je potvrzený předávací protokol a
daňový doklad – faktura, který je prodávající oprávněn vystavit po předání a
převzetí předmětu koupě kupujícím. Podkladem pro vystavení daňového dokladu
– faktury je předávací protokol dle čl. VII. odst. 2. této smlouvy.
2.
Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů od jeho doručení
kupujícímu.
3.
Platba za poskytnutou dodávku bude realizována bezhotovostním
převodem na účet prodávajícího.
4.
Kupující neposkytuje zálohy.
5.
Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti
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daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, zejména tyto náležitosti:
a. označení a číslo,
b. označení smluvních stran,
c. důvod fakturace, popis práce, přesné označení služby
d. označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
e. den odeslání faktury a lhůta splatnosti,
f. datum uskutečněného zdanitelného plnění,
g. částka k úhradě.
6.
Kupující si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit
daňový doklad (fakturu), pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje
nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury),
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Po doručení opraveného daňového
dokladu začne běžet nová 30 denní lhůta splatnosti.
VII.
Předání a převzetí předmětu koupě
1.
Závazek prodávajícího dodat předmět koupě je splněn dodáním
předmětu koupě v celém rozsahu vč. dokladů vztahujících se k předmětu koupě
do místa plnění v termínu dle čl. III. této smlouvy, a to bez vad s vlastnostmi
vymíněnými v této smlouvě.
2.
Při předání a převzetí předmětu koupě vyhotoví zástupce
prodávajícího předávací protokol s uvedením předávaného zboží. Zástupce
kupujícího potvrdí svým podpisem na kopii předávacího protokolu převzetí
předmětu koupě dle této smlouvy, správnost údajů o dodaném předmětu koupě
uvedených v předávacím protokolu a převzetí jeho originálu.
Prodávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu
3.
uživatelské příručky nebo uživatelské návody zboží v českém, příp. i anglickém
jazyce.
4.
Předáním předávacího protokolu a jeho převzetím a podepsáním
zástupcem kupujícího se má za to, že je řádně splněn závazek prodávajícího
dodat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy a prodávajícímu vzniká právo
na zaplacení kupní ceny za dodané zboží odpovídající ceně dle čl. V. této
smlouvy.
5.
Předáním a převzetím předmětu koupě nabývá kupující vlastnické
právo k předmětu koupě a přechází na něj nebezpečí škody na věci.

VIII.
Záruky
1. Prodávající poskytuje záruku na zboží, garantuje, že je v bezvadném stavu a
způsobilé k řádnému užívání v souladu s účelem dle této smlouvy po dobu
trvání záruční doby.
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2. Záruční doba na zboží se sjednává v délce trvání 24 měsíců od okamžiku
jejího předání a převzetí kupujícím v souladu s touto smlouvou.
3. Má se za to, že vada zboží v záruční době je podstatným porušením smlouvy
prodávajícím.
4. Kupující má vůči prodávajícímu na výběr tato práva vyplývající ze záruky:
● právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním
chybějící věci; nebo
● právo na odstranění vady opravou věci; nebo
● právo na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
● právo na odstoupení od smlouvy.
5. Kontaktní osoba nebo jiná pověřená osoba kupujícího je povinna sdělit
prodávajícímu, jaké právo si zvolila při oznámení vady, nebo bez zbytečného
odkladu po oznámení vady.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

IX.
Sankce, odstoupení od smlouvy
Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn
požadovat po kupujícím zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z
oprávněně fakturované částky za každý jednotlivý den prodlení po termínu
splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky a kupující je povinen
takto účtovanou smluvní pokutu zaplatit.
Nesplní-li prodávající svůj závazek řádně a včas dodat předmět koupě, je
kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve
výši 500,- Kč za každý jednotlivý den trvání prodlení prodávajícího, a to až do
doby dodání předmětu koupě nebo do okamžiku zániku závazku prodávajícího
dodat kupujícímu předmět koupě v důsledku odstoupení kupujícího od této
smlouvy.
Nesplní-li prodávající řádně a včas svůj závazek k odstranění vad předmětu
koupě, na něž se vztahuje záruka za podmínek sjednaných v této smlouvě, je
kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty v
částce 500,- Kč za každý započatý den, po který bude prodávající v prodlení s
odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka.
V případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím je kupující oprávněn
odstoupit od smlouvy. Podstatným porušením smlouvy se rozumí neposkytnutí
plnění v požadovaném množství, jakosti, provedení, nedodání dokladů
vztahujících se k předmětu koupě nebo nedodání předmětu koupě v
dohodnutém termínu plnění. Odstoupení musí být učiněno písemně a nabývá
účinnosti dnem jeho doručení prodávajícímu. Tímto dnem se také tato
smlouva od počátku ruší.
Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy není
dotčeno právo kupujícího na náhradu škody související s porušením
povinnosti ze strany prodávajícího, k níž se váže smluvní pokuta.
Smluvní pokuty, úroky a náhrady škody požadované na základě této smlouvy
jsou splatné na písemnou výzvu oprávněné smluvní strany doručenou straně
povinné. V případě pochybností o doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty,
úroků z prodlení a náhrady škody dle této smlouvy, se má za to, že povinná
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smluvní strana si písemnou výzvu na zaplacení smluvní pokuty, úroku z
prodlení nebo náhrady škody dle této smlouvy převzala 10. pracovní den poté,
co listovní zásilka obsahující výzvu na zaplacení smluvní pokuty, úroku z
prodlení nebo náhrady škody dle této smlouvy byla oprávněnou smluvní
stranou předána držiteli poštovní licence k poštovní přepravě. V případě
prodlení povinné smluvní strany se zaplacením smluvním pokuty nebo
náhrady škody je oprávněná smluvní strana oprávněna ke smluvní pokutě
nebo náhradě škody účtovat běžný úrok z prodlení.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

X.
Ostatní ujednání
Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se
řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající svým
podpisem pod touto smlouvou mimo jiné uděluje objednateli svůj výslovný
souhlas se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v
rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů
(zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů).
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží kupující, jedno vyhotovení obdrží
prodávající.
Součástí smlouvy je příloha č. 1 – technická specifikace
Součástí této smlouvy je příloha č. 2 – cenový přehled
Součástí této smlouvy je příloha č. 3 – popis zboží (technický list, příp.
dodavatelova specifikace dodávaného zboží)
Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou
písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
Smluvní strany se s obsahem smlouvy včetně jejích příloh č. 1, 2 a 3
seznámily a souhlasí s ním.

V…………….. dne …………..

V

dne

……………………………………..
Mgr. Milena Baťková
ředitelka školy v zast.
kupující

……………………………………..

prodávající
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