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A. Výzva k podání nabídek
Zadavatel vyzývá tímto k podání nabídky do veřejné zakázky malého rozsahu.
Předmětem zakázky malého rozsahu jsou dodávky výpočetní techniky a jednotlivých komponentů (pouze nové zboží, repasované zboží není akceptovatelné). Zadavatel tímto informuje uchazeče, že se v případě výše uvedené veřejné zakázky nejedná
o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. v aktuálním znění. Výzva a zadávací dokumentace se řídí Příručkou pro žadatele a
příjemce 1.5 OP VK_verze 3-1.

1

Základní údaje o zakázce a zadavateli
Číslo zakázky

01/2012

Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0297

Název projektu

Zkvalitnění výuky na OA Bučovice

Název zakázky

Dodávka a instalace výpočetní techniky

Předmět zakázky

Dodávka hardware, software a souvisejících služeb

Datum vyhlášení zakázky

1. června 2012

Název zadavatele

Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211

Sídlo zadavatele
Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele

685 14 Bučovice, Komenského náměstí 211
Mgr. Jiří Horák, ředitel školy
Tel.: 517 383 710, mob.: 603 301 112. E-mail: jhorak@oabucovice.cz

IČ , DIČ zadavatele

00566934, CZ00566934

Kontaktní osoba zadavatele

Ing. Jaroslav Mlejnek, zástupce ředitele
Tel.: 517 383 169, mob.: 603 301 112. E-mail: jmlejnek@oabucovice.cz

Lhůta pro podávání nabídek

Zahájení lhůty: 4. 6. 2012; ukončení lhůty 19. 6. 2012 ve 14 h

Popis předmětu zakázky

Dodávka výpočetní techniky – 22 počítačů s monitorem, 3 notebooky, server, UPS a odpovídající software včetně dopravy, instalace a zaškolení

Předpokl. hodnota zakázky

Kč 392.500, – (bez DPH), Kč 471.000,– (s DPH)

Typ zakázky

Jedná se o zakázku malého rozsahu Kč 200.000–799.000,–.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Lhůta dodání (zpracování zakázky)/

Doba plnění zakázky je od 27. 8. do 30. 8. 2012

Místa dodání/převzetí nabídky:

Obchodní akademie, Bučovice, Komenského nám. 211, ředitelna

Hodnotící kritéria

nabídková cena – váha kritéria 60 %
technické parametry – váha kritéria 40 %

Jazyk zakázky

Zakázka musí být podána v českém jazyce

Kontaktní osoba uchazeče

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, vč. telefonu a e-mailu.

Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele
Požadavek na formu nabídky
Požadavek na zpracování nabídky a
způsob zpracování nabídkové ceny

Další podmínky pro plnění zakázky

Další podmínky pro plnění zakázky

a) Čestné prohlášení. Viz příloha.
b) Výpis z obchodního rejstříku (nebo výpis z obdobné evidence).
c) Výpis z živnostenského rejstříku
Výpisy se předkládají v prosté kopii a nesmějí být starší 90 kalendářních dní.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné podobě a dále na elektronickém nosiči
dat (elektronický nosič dat lze nahradit zasláním elektronickou poštou).
Viz zadávací dokumentace. Je třeba využít i přiložený formulář krycího listu nabídky ve
formátu Excel.
a. Zájemce může podat pouze jednu nabídku, varianty se nepřipouští.
b.Náklady účastníků soutěže spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
c. Nabídky nebudou uchazečům vráceny.
d.Neúplná nabídka bude mít za následek její vyloučení z dalšího hodnocení.
e. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu kdykoliv až do
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.
Reference o realizovaných zakázkách pro školy – nepovinné.
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B. Zadávací dokumentace
2 Identifikace zadavatele
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
REDIZO:
IZO:
Bankovní účet:
Zřizovatel:
Bankovní účet zřizovatele:
Zastoupený/jednající:
Kontaktní osoba zadavatele:
Registrační číslo projektu:

3

Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211
Bučovice, Komenského nám. 211, PSČ 685 01
Příspěvková organizace
00566934
CZ-00566934
600 015 653
102 807 663
000000-9026600267/0100
Jihomoravský kraj
000027-7203250247/0100
Mgr. Jiří Horák, ředitel školy, jhorak@oabucovice.cz, tel. 517 383 710
Ing. Jaroslav Mlejnek, jmlejnek@oabucovice.cz, tel. 517 383 169
CZ.1.07/1.5.00/34.0297

Předmět veřejné zakázky a popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka materiálního vybavení, souvisejícího s dosažením výstupů v projektu – EU
peníze školám – OP VK oblast podpory 1.5 s názvem Zkvalitnění výuky na OA Bučovice - registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0297 (dále jen projekt), instalace materiálního vybavení v místě dodávky, zaškolení obsluhy, předání dokumentace ke zboží v českém jazyce.
Maximální hodnota zakázky (vč. dodání a instalace) činí Kč 392.500,– bez DPH (Kč 471.000,– vč. DPH). Zadavatel požaduje,
aby jednotková cena u všech položek byla nižší než Kč 33.333,– bez DPH (Kč 40.000,– vč. DPH).
Základní podmínkou realizace zakázky je maximální kompatibilita poptávaného hardware a software se stávajícím technologickým prostředím zadavatele. Pojmem maximální kompatibility se rozumí možnost implementovat hardware a software,
jehož dodávka je poptávána, bez nutnosti změn a dalších peněžních prostředků vedoucích ke zprovoznění zařízení.

3.1

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výp. techniky, instalace a zaškolení obsluhy

a) 22 osobních počítačů (21 žákovských, 1 učitelský) vč. monitorů, operačního systému a kancelářského balíku
b) 1 server vč. software
c) UPS
d) 3 notebooky vč. software (OS a kancelářský balík)

3.2

Požadovaná technická specifikace

Viz krycí list k podání nabídky – je součástí tohoto dokumentu (dostupný též ve formátu Excelu, do něhož je třeba specifikaci
vyplnit, zvláště se to týká kritérií, jež budou předmětem hodnocení).

4

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění zakázky:
Předpokládaný termín dodávky a montáže:
Termín dokončení:

5

Obchodní akademie Bučovice, Komenského nám. 211
27. 8. 2012
30. 8. 2012

Forma nabídky

Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené (zalepené) obálce, opatřené přelepkou s razítkem či podpisem statutárního
orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče.
Kromě toho též na elektronickém nosiči dat (nebo zaslané elektronickou poštou) ve formátu MS OFFICE nebo kompatibilním (netýká se bodu 6.2) a ve formátu pdf.
Obálka musí být označena:
názvem veřejné zakázky: Dodávka a instalace výpočetní techniky
registračním číslem projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0297
textovou doložkou: „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA EU PENÍZE DO ŠKOL - OA BUČOVICE NEOTVÍRAT“
adresou uchazeče (přesným názvem a oficiálním sídlem, na kterou je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona)
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Obsah nabídky

Ke zpracování nabídky je třeba využít přiložený formulář krycího list k podání nabídky (dostupný ve formátu Excel).

6.1

Identifikační údaje uchazeče
obchodní firma, sídlo, identifikační číslo,
osoba oprávněná jednat za uchazeče, příp. osoba oprávněná zastupovat uchazeče,
kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.

6.2

Doklady k prokázání splnění kvalifikace
výpis z obchodního rejstříku
výpis z živnostenského rejstříku, kde musí být evidentní, že uchazeč je oprávněn k podnikatelské činnosti v rámci
předmětu zakázky,
čestné prohlášení prokazující bezdlužnost dle § 53 zákona – viz příloha

6.3

Nabízené parametry

Nabízené parametry vyplňte do formuláře krycího listu nabídky přiloženého ve formátu Excel.

6.4

Návrh smlouvy

Kupní smlouva bude uzavřena s uchazečem, který předložil vítěznou nabídku – návrhy smlouvy viz příloha tohoto dokumentu.

6.5
7

Případné další (nepovinné) přílohy – např. reference

Lhůta a místo pro podání nabídky

Každý uchazeč musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do 19. 6. 2012 do 14.00 hodin.
Nabídky je možné doručit v pracovních dnech od 07.30 do 15.00 hod. osobně na adresu 685 14 Bučovice, Komenského nám.
211 nebo písemně doporučenou poštou na shodnou adresu. Nabídku je nutné podat tak, aby byla do konce stanovené lhůty
pro podání nabídek doručena a převzata zadavatelem. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení lhůty, budou
vyřazeny. Neveřejné otvírání obálek se uskuteční 19. 6. 2012 od 14.00 hodin na adrese zadavatele.

8

Způsob hodnocení nabídek

Zadavatel vede o přijatých nabídkách evidenci v min. rozsahu – identifikace uchazeče, místo, datum a čas předložení nabídky.
Hodnocení nabídek provede 3členná komise. Hodnocení nabídek je neveřejné.
Z hodnocení budou vyřazeny nabídky, které:
nebyly doručeny ve stanovené lhůtě (nebudou otevřeny) – uchazeč bude písemně vyrozuměn
jsou neúplné (z hlediska obsahu a příloh)
Nabídky, které nebudou vyřazeny, jak je výše uvedeno, budou dále hodnoceny podle kritérií v bodě 8.1

8.1
8.1.1

Kritéria a celkové hodnocení
Cena – váha 60 % (1. kritérium)

Výpočet dle vzorce: Nejnižší cena/hodnocená cena x 60
8.1.2

Technická kritéria dodávky – váha 40 % (2. kritérium)

1. 2jádrový procesor, min. 2,4 GHz taktovací frekvence
2. operační paměť RAM min. 4 GB DDR 3, dualchannel memory
3. LCD LED monitor s reproduktory, min. 21,5", rozlišení 1920 x 1080, HDMI nebo DVI
Tato tři podkritéria mohou získat celkově maximálně 100 bodů.
Vzorec pro započtení 2. kritéria: Body, které získala daná nabídka/100 x 40
8.1.3

Stanovení pořadí vyhodnocených nabídek

U každé nabídky se sečtou získané body za první a druhé kritérium.
Podle počtu získaných bodů bude sestaveno pořadí uchazečů – nejvyšší počet bodů za danou nabídku = první místo.

9

Platební podmínky a sankce
Faktura bude uhrazena nejpozději do 10 pracovních dní po podepsání protokolu o předání a převzetí zboží.
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Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných
právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění,
aniž se tak dostane do prodlení se splatností.
V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý
den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží, s jehož dodáním je v prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna formou slevy z ceny plnění.
V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny na základě řádně vystavené faktury - daňového dokladu,
zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

10 Povinnosti uchazeče
Uchazeč je povinen jakožto budoucí dodavatel umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka
hrazena, provést kontrolu dokladů, souvisejících s plněním zakázky.
Uchazeč je povinen jakožto budoucí dodavatel uchovat účetní záznamy (účetní doklady, účetní knihy, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení účetnictví) po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci OPVK, tj.
do konce roku 2025.
Uchazeč/dodavatel je povinen dodržovat v rámci zakázky pravidla publicity ESF (dle Příručky pro příjemce finanční podpory
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Uchazeč/dodavatel je povinen při realizaci zakázky spolupracovat se zaměstnanci zadavatele a konzultovat své návrhy a postupy s osobami, které budou za zadavatele ve smlouvě stanoveny jako kompetentní k této činnosti.

11 Práva zadavatele
Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo předložené nabídky uchazečů nevracet a uchovat je jako součást dokumentace, podléhající
kontrole v rámci předmětného dotačního projektu.
Uchazečům podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na provedení dodávky se zadavatelem.
Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné dodavatelem
v nabídce.
Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněž nepožaduje poplatky za to, že se zájemce může o zakázku ucházet.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, pokud v nabídce nedoloží dokumenty, požadované touto zadávací dokumentací.

12 Vyrozumění o výběru nabídky
Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na profilu zadavatele. O výsledku budou též vyrozuměni jednotliví uchazeči.
Předpokládané podepsání smlouvy s vybraným uchazečem do 25. června 2012.
V Bučovicích dne 1. 6. 2012

Mgr. Jiří Horák
osoba oprávněná jednat jménem zadavatele
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C. Přílohy
1

Příloha: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Dodávka a instalace výpočetní techniky na OA Bučovice 2012
Název uchazeče:
IČO:

Sídlo:
DIČ:

Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče:

Funkce:

Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném
spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště,
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle
zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jeho majetku neprobíhá 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 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle
zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
V………………………………………….

dne…………………………….

razítko a podpis oprávněné osoby
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Příloha: Krycí list – úvodní strana
Formulář Krycího listu je dostupný se specifikací nabídky je přiložen ve formátu Excelu – do něj uveďte nabídku.

Zadavatel:
Adresa
Telefon:
E-mail, web:
Číslo účtu:
IČO, DIČ
Kontaktní osoba:
Název veřejné zakázky:

Obchodní akademie Bučovice
Komenského nám. 211, 685 14 Bučovice
517383169; 514 383 610 (ŘŠ)
www.oabucovice.cz, info@oabucovice.cz
9026600267/0100
IČ: 00566934, DIČ CZ00566934
Ing. Jaroslav Mlejnek
Dodávka a instalace výpočetní techniky

Název, právní forma uchazeče:
Adresa (sídlo) uchazeče:
Číslo účtu:
IČO, DIČ:
Telefon:
E-mail:
Oprávněná kontaktní osoba:
Web:

Nabídková cena
Nabídková cena celkem bez DPH:
Nabídková cena celkem včetně DPH:

……………………..

DPH v Kč:

…………………………

………………………………

Měna, ve které bude nabídková cena uvedena: Kč - koruna česká
Prohlašuji, že do předkládané nabídkové ceny jsem zahrnul veškeré náklady na předmětnou zakázku, které vyplývají z Výzvy k podání nabídek na předmětnou zakázku a z mé znalosti stavu předmětné
problematiky.
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé a že jsem nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro moji způsobilost k realizaci zakázky a že jsem připraven spolehlivě a bez průtahů
splnit podmínky zadání. Dále prohlašuji, že jsem si vědom lhůty, po kterou jsem nabídkou vázán.

Jméno a příjmení a podpis oprávněné osoby:

………………………………………………………………...
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Příloha: Krycí list – specifikace nabídky – viz příloha ve formátu Excel
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Příloha: Návrh kupní smlouvy

4

Její uzavření se týká uchazeče, který předložil vítěznou nabídku.

4.1

Kupní smlouva

Firma:

……………………………………………………………………………..………………………..

se sídlem:

……………………………………………………………………………..………………………..

zastoupená:

…………………………………………………………………………….

IČO:

…………………………

DIČ:

…………………………

Bankovní spojení: …………………..………………

(dále jen prodávající)
a
Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211
se sídlem:
Bučovice, Komenského nám. 211, PSČ 685 14
zastoupená:
Mgr. Jiřím Horákem, ředitelem školy
IČO:
00566934
Bankovní spojení: KB 9026600267/0100
(dále jen kupující)
uzavřeli níže uvedeného dne ve smyslu ustanovení § 409 a násl. obchodního zákoníku v platném znění tuto kupní smlouvu:
4.1.1
1.

Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k následujícímu zboží v celkové ceně:
Název
Osobní počítač vč. SW
LCD monitor
Server
UPS
Notebooky vč. SW
Instalace a zaškolení obsluhy

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Podmínky plnění předmětu smlouvy

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle nabídky (viz Krycí list se specifikací nabídky) ve lhůtě do 30. 8. 2012
Místo plnění: Obchodní akademie Bučovice, Komenského náměstí 211
Prodávající splní svůj závazek předáním zboží kupujícímu spolu s dodacím listem, a to v místě sídla kupujícího a dále jeho instalací a zaškolením obsluhy.
O převzetí zboží bude sepsán protokol o předání a převzetí zboží, podepsaný oběma smluvními stranami.
Nebude-li zboží dodáno ve lhůtě uvedené v čl. 4.1.2, odst. 1, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
Vlastnictví k prodávanému zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podepsáním protokolu o převzetí zboží ve smyslu bodu 4 tohoto článku.

4.1.3
1.
2.
3.

Parametry
viz krycí list s nabídkou
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto

Zboží, jehož koupě je předmětem této smlouvy, je kupováno pro potřeby projektu financovaného z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Kupující se zavazuje od prodávajícího uvedené zboží převzít a zaplatit za jeho dodání sjednanou kupní cenu.

4.1.2
1.
2.
3.

Množství
22
22
1
1
3
x

Cena a platební podmínky

Celková nabídková cena nesmí překročit částku 471.000 Kč s DPH (392.500 Kč bez DPH). Tato cena je určena jako maximální.
Maximální cena jednoho kompletu nesmí přesáhnout 40.000 Kč včetně DPH (32.332 Kč bez DPH).
Cena za dodané zboží činí:
Název
Osobní počítač žákovský vč. SW a LCD monitoru s reproduktory
Osobní počítač učitelský vč. SW a LCD monitoru s reproduktory
Server
Instalace a zaškolení obsluhy
UPS (záložní zdroj)

Množství
21
1
1
x
1

Notebooky vč. SW

3

Cena celkem

xx

DPH (v %)

Cena za 1 ks s DPH

xx

xx

Cena celkem s DPH
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4.

Cena za zboží byla stanovena nabídkovou cenou prodávajícího, kterou udal v nabídce podané do výběrového řízení, a která byla kupujícím jakožto
zadavatelem výběrového řízení vybrána jako nejvýhodnější, a činí celkem bez DPH ………… Kč, z toho DPH je ……..… Kč, celkem tedy .……….… Kč.

5.

Tato cena, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího, je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen v případě změny daňových
předpisů její výše včetně DPH.
6. Faktura bude uhrazena nejpozději do 60 pracovních dní od podepsání protokolu o předání a převzetí zboží
7. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury musí být doloženy protokolem o předání a převzetí zboží.
8. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může kupující uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že jí odešle zpět prodávajícímu
s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury kupujícímu.
9. Dnem zaplacení kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu kupujícího.
10. Prodávající prohlašuje, že na zboží neváznou práva třetí osoby.

4.1.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nesplňuje-li zboží vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanovením § 420 Obchodního zákoníku, má vady. Za vady se považuje i dodání
jiného zboží, než určuje smlouva a vady v dokladech nutných k užívání zboží.
Prodávající nenese odpovědnost za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, jestliže tyto vady vznikly prokazatelným zaviněním kupujícího.
Záruční lhůta je stanovena na …………… měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží dle protokolu.
Kupující je povinen v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu zjištěné vady
dodaného zboží poté, co je při vynaložení odborné péče zjistil.
V případě, že kupující v záruční době včas uplatní zjištěné závady na zboží, je prodávající povinen vady odstranit ve lhůtě nejdéle do 7 dnů.
Vady zboží uplatňuje kupující na adrese prodávajícího.

4.1.5
1.
2.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sankční ustanovení

V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny zboží, s jehož dodáním je v prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna formou slevy z ceny plnění.
V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny na základě řádně vystavené faktury - daňového dokladu, zavazuje se kupující zaplatit
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4.1.6
1.

Záruční a servisní podmínky

Závěrečná ustanovení

Vzhledem k tomu, že je dodávka zboží financována v rámci projektu registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0297, název projektu „Zkvalitnění
výuky na OA Bučovice“ z finančních prostředků Evropské unie, je prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a dále je povinen uchovat účetní záznamy po dobu stanovenou podmínkami
pro archivaci v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, tj. do roku 2025.
Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a ostatních právních předpisů platných na území České republiky.
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha „Nabídka podaná prodávajícím ve výběrovém řízení“ – (k vyplnění je třeba využít formulář krycího
listu dodaný ve formátu Excelu.)
V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešení sporu mimosoudním jednáním. Jestliže během takového jednání nebude shody
dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na příslušný soud.
Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně písemně ve formě číslovaných dodatků.
Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí
s jejím obsahem a že tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.
V Bučovicích dne ………………………….…….

V ………………….……………. dne …………………………….

prodávající

kupující
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