Příloha č. 1 ZD (Po vyplnění bude tvořit přílohu č. 1 Smlouvy)

T E CHNI CK Á SPE CIFIK A C E NA BÍ DK Y
1. Identifikační údaje zakázky
Označení zakázky

Dodávka IT technologií pro ZŠ Petra Bezruče - opakování

Zadavatel zakázky

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ: 00297313

2. Základní identifikační údaje o uchazeči
Název:
Sídlo/místo podnikání:
IČ/DIČ:
Osoba oprávněna jednat za
uchazeče:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:

3. Technická specifikace nabídky
Parametr

Požadovaná hodnota
Uchazeč musí splnit tyto požadavky
beze zbytku.

Dílny + Poradenské pracoviště
1. Notebook – 2 ks
Procesor o výkonu min. 4700 bodů bez přetaktování dle
testu CPU Benchmark (www.cpubenchmark.net) nebo
lepší
min. 8GB RAM DDR4
HDD min. SSD 128GB + HDD 1TB
min. 15,6" LED Displej, nativní rozlišení 1920x1080 nebo
vyšší
USB myš
Operační systém v nejaktuálnější české verzi s možností
zapojení do domény, plně kompatibilní se systémem
používaným školou (OS Windows 32/64 bit).
Operační systémy u položek č. 1 a 5 mohou být jako
multilicence s odpovídajícím počtem uživatelů.
Délka záruky: min. 2 roky
2. Software I (pro notebook) – 2 ks
Licence balíku kancelářských programů pro zpracování
dokumentů, tabulek, prezentací a pošty (min.
zpracovávané formáty souborů - .doc, .docx, tabulky – .xls,
.xlsx, prezentace – ppt, pptx). Položky softwaru č. 2 a 12
mohou být poskytnuty jako multilicence s odpovídajícím
počtem uživatelů.
3. Dataprojektor I vč. stropního držáku – 1 ks (do Dílen)
Technologie 3LCD
nativní rozlišení WUXGA (1920x1200)
min. 3200 lm, kontrast min. 15000:1
poměr stran: 16:10
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lampa: životnost min. 5000h ve standardním režimu, min.
10000h v úsporném režimu
HDMI, USB,VGA
napájecí kabel, dálkové ovládání
držák pro umístění projektoru na strop
Délka záruky: min. 2 roky (nevztahuje se na lampu)
PC učebna
4. Server - 1 ks
Procesor s výkonem min. 10 400 bodů bez přetaktování
dle testu CPU Benchmark (www.cpubenchmark.net)
cache procesoru 8 MB
pevný disk 2x 1TB 7200 otáček, max 4x 3.5" SATA, SW
RAID
paměť 16GB DDR4 UDIMM
Operační systém umožňující připojení žákovských sestav,
v nejaktuálnější české verzi s možností zapojení do
domény, plně kompatibilní se systémem používaným
školou (škola v současnosti používá OS Windows 32/64
bit).
Délka záruky: min. 2 roky
5. PC sestava pro žáky a učitele - 31 ks
Procesor: CPU Mark min. 10 000 bodů bez přetaktování
dle testu CPU Benchmark (www.cpubenchmark.net)
RAM 16 GB DDR4,
HDD min. 1 TB,
GKA min. 2GB RAM, dedikovaná
Operační systém v nejaktuálnější české verzi s možností
zapojení do domény, plně kompatibilní se systémem
používaným školou (škola v současnosti používá OS
Windows 32/64 bit).
Operační systémy u položek č. 1 a 5 mohou být jako
multilicence s odpovídajícím počtem uživatelů.
USB klávesnice - standardní USB klávesnice v CZ jazykové
specifikaci s CZ popisky a s numerickou klávesnicí
USB optická myš
propojovací a připojovací kabely vč. propojovacího kabelu
mezi PC a LCD monitorem (pol. 6)
Délka záruky: min. 5 let na sestavu
6. LCD Monitor - 31 ks
Úhlopříčka min. 21,5" nebo větší
LED podsvícení
matný displej
rozlišení 1920x1080
poměr stran: 16:9
Záruka: min. 2 roky
7. Videokamera - 1 ks
Záznam
Full HD- Záznam
Max. rozlišení videa (pixel): 1.920 x 1.080
Optika
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- Optický zoom : 20x
- Ohnisková vzdálenost odpov. 35 mm KB: 30 - 600
- Světelnost objektivu: 1,8 - 3,6
- Stabilizátor obrazu: optický
Vybavení:
- Velikost senzoru: 1/3"
Paměť:
- SD: SDHC / SDXC
- Počet slotů pro paměťové karty: 2
Používané formáty: AVCHD (H.264/MPEG-4 AVC)
Displej: LCD, Touchscreen, min. 3“
Konektory
- A/V-výstup
- HDMI
- XLR- vstupy
- sluchátka
- USB
Vyměnitelná baterie
8. Směrový mikrofon - 1 ks
Lehký směrový mikrofon k videokameře, napájení z
kamery, stereo konektor 3,5 mm, frekvenční
charakteristika 100 Hz - 16 kHz
Záruka: min. 2 roky
9. Dataprojektor II - 1 ks
Technologie DLP
nativní rozlišení Full HD (1920x1080),
jas min. 4000 lm,
kontrast min. 12000:1
poměr stran: 16:10
lampa: životnost min. 2500h ve standardním režimu,
4000h v úsporném režimu
rozhraní: min. HDMI, USB,VGA
napájecí kabel, propojení dataprojektoru s PC sestavou
učitele
Délka záruky: min. 2 roky (nevztahuje se na lampu)
10. Nástěnné projekční plátno - 1 ks
Nástěnné projekční plátno, plocha min. 200x135 cm
Záruka: min. 3 roky
11. Software II - školní multilicence pro 31 PC
Minimální obsah: balík programů pro úpravu PDF
dokumentů, upravování fotek, obrázků, navrhování
grafiky (2D, 3D) a ilustrací, postprodukci videí, vytváření
uživatelských rozhraní.
Podporované typy souborů: JPG, PDF, GIF, PNG, PSD, AI
Rozsah: licence pro 31 PC na min. 4 roky
Možnost bezplatné aktualizace (přechodu na novější
verze) po celé období (tj. min. 4 roky)
12. Software III - 31 ks
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Licence kancelářského balíku pro 31 PC sestav (pol. 5) pro
práci s dokumenty, tabulkami, prezentacemi a poštou
(škola v současnosti používá min. zpracovávané formáty
souborů - .doc, .docx, tabulky – .xls, .xlsx, prezentace –
ppt, pptx).
Ostatní požadavky
Nové
nepoužívané
zboží

Zboží, jeho veškeré součástí a prvky
budou nové, nerepasované a dosud
nikdy nepoužívané

Bezpečnostní
předpisy

Musí vyhovovat všem platným
bezpečnostním normám a předpisům.

Doprava
a
manipulace

Součástí dodávky bude doprava,
vyložení/složení, manipulace, dopravení
zboží do určených učeben.

Montáž a
instalace u
objednatele
včetně
uvedení do
provozu, a
zkušebního
provozu za
účasti
dodavatele v
potřebném
rozsahu.

Součástí dodávky bude montáž,
instalace, oživení a uvedení do provozu
dodávaného zboží včetně všech
potřebných prací.
Součástí dodávky bude zapojení všech
prvků do relevantních školních sítí,
odzkoušení všech funkcí.

Délka záruky

V délce uvedené u jednotlivých položek.

Rozsah záruky

Rozsah záruky dle návrhu smlouvy –
záruční opravy u kupujícího.

V ……….........………..dne ..........................

………………………………............
Podpis, razítko
Titul, jméno, příjmení
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KUPNÍ SMLOUVA
Smluvní strany:

Kupující:

Město Třinec.

se sídlem: Jablunkovská 160, 739 61, Třinec
zastoupena:

RNDr. Věra Palkovská, starostka

IČO:

00297313

DIČ:

CZ00297313

(dále jen „kupující“)
a
Prodávající:

doplní prodávající

se sídlem: doplní prodávající
zápis v obchodním rejstříku (je-li):

doplní prodávající

zastoupen: doplní prodávající
IČO:

doplní prodávající

DIČ:

doplní prodávající

bankovní spojení:

doplní prodávající

č. ú.:

doplní prodávající

(dále jen „prodávající“)
(dále též společně „smluvní strany“)
uzavřeli v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, dále jen
„občanský zákoník“, tuto kupní smlouvu, dále jen „smlouva“:
I.
Úvodní ustanovení
1.

Kupující s prodávajícím uzavírají tuto smlouvu v návaznosti na výsledek zadávacího řízení zakázky s názvem
„Dodávka IT technologií pro ZŠ Petra Bezruče - opakování“ (dále jen „Zakázka“), realizované kupujícím jakožto
zadavatelem dle Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 20142020. V rámci výběrového řízení byla nabídka prodávajícího na dodávku předmětu plnění vybrána jako
nabídka nejvýhodnější. Uvedené bere prodávající na vědomí a zavazuje se dostát řádně a včas svému
závazku s respektováním požadavků poskytovatele dotace na projekt.

2.

Prodávající touto Smlouvou garantuje kupujícímu splnění zadání Zakázky a všech z toho vyplývajících
podmínek a povinností převzatých prodávajícím v rámci zadávacího řízení Zakázky podle zadávací
dokumentace a nabídky prodávajícího.

3.

Prodávající je vázán svou nabídkou předloženou kupujícímu v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky,
která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
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II.
Předmět plnění
1.

Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu IT technologií pro ZŠ Petra Bezruče uvedenou
v odst. 2 tohoto článku této smlouvy a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží a kupující se
zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu stanovenou v článku IV. této smlouvy po řádném protokolárním
dodání zboží v souladu s podmínkami uvedenými v článku III. této smlouvy.

2.

Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy a za podmínek v ní uvedených dodat kupujícímu IT
technologii (dále také jen zboží) včetně příslušenství v rozsahu, jakosti a dle položkové a technické
specifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Prodávající dodá zboží dle této smlouvy, přičemž
je rovněž vázán zadávací dokumentací Zakázky a svou nabídkou předloženou v rámci zadávacího řízení
Zakázky. Dodané zboží musí být rovněž v souladu s účinnými obecně závaznými právními předpisy a
technickými normami vztahujícími se na tento předmět plnění.

3.

Předmětem této smlouvy je rovněž doprava zboží na místo plnění, instalace a uvedení zboží do provozu,
likvidace obalů vzniklých montáží a provedení veškerých dalších činností podmiňujících uvedení technologií
do provozu a předvedení jejich řádné funkčnosti.

4.

Předmětem této smlouvy je dále také:
-

poskytnutí záručního servisu na dodané zboží po dobu záruční doby dle čl. VI této smlouvy,

5.

Prodávající se dále zavazuje dodat kupujícímu kompletní dokumentaci vztahující se ke zboží, která je
potřebná pro nakládání se zbožím a pro jeho užívání nebo kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní
předpisy a české a evropské normy ČSN a EN, pokyny pro údržbu, záruční listy, apod.

6.

Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny.

III.
Doba a místo dodání, způsob plnění smlouvy
1.

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle čl. II. této smlouvy nejpozději do 70 kalendářních dnů ode
dne nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však do 22.8.2018. Dodávka a montáž zboží na místě plnění
se uskuteční po ukončení přípravných prací, které budou probíhat v části prostor, kde má být zboží
umístěno. Přesný harmonogram dodávky a montáže zboží na místě si strany dohodnou operativně tak, aby
byla dodržena doba plnění uvedená v předchozí větě. Kupující je povinen zajistit připravenost prostor
nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím výše uvedeného termínu.

2.

Prodávající se zavazuje dodat zboží včetně dodání dokumentů a provedení všech činností uvedených v čl. II.
této smlouvy na adresu: Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace,
Bezručova 418, 739 61 Třinec (dále jen „místo plnění“).

3.

Dodáním zboží se pro účely této smlouvy rozumí okamžik převzetí zboží kupujícím bez vad a nedodělků
v místě plnění po provedení všech činností uvedených v čl. II. této smlouvy, tj. okamžik podpisu předávacího
protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.

Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud prodávající nedodá zboží řádně a včas, zejména pokud
prodávající nedodá zboží v dohodnuté kvalitě nebo množství, popř. zboží má jiné vady, zboží je poškozené
nebo rozbité, prodávající nedodá potřebnou dokumentaci ke zboží nebo neprovede činnosti podmiňující
uvedení zboží do provozu a jeho řádnou funkčnost.

5.

Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení ust. § 2093 občanského zákoníku, a tudíž pokud
prodávající dodá kupujícímu větší množství zboží, než jak bylo sjednáno v této smlouvě, není kupní smlouva
uzavřena i na přebytečné množství, a to ani v případě, že kupující přebytečné zboží bez zbytečného odkladu
neodmítne.
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6.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí
zboží.

7.

Prodávající se tímto zavazuje, že zboží bude splňovat veškeré technické, právní, bezpečností a jiné normy
a bude vyhovovat všem technickým, bezpečnostním, právním a jiným obecně závazným právním předpisům
a současně prohlašuje, že zboží je prosté všech věcných či právních vad a dále že zboží bude po kvantitativní
a kvalitativní stránce splňovat veškeré požadavky kupujícího uvedené v této smlouvě, resp. že zboží bude
zcela vyhovovat účelu, pro nějž kupující předmětné zboží kupuje, přičemž prodávající současně prohlašuje,
že je mu tento účel znám. Zboží bude dodáno jako nové, nikoliv repasované, nikoliv demo verze. Prodávající
není oprávněn dodatečně určit vlastnosti zboží a kupující nebude vázán určením vlastností zboží učiněným
prodávajícím; ust. § 2089 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy nepoužije.
IV.
Kupní cena a platební podmínky

1.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět plnění uvedený v článku II. této smlouvy celkovou
kupní cenu, kterou uvedl do přílohy č. 2 smlouvy, a to ve výši:
cena bez DPH

doplní prodávající Kč,

DPH (sazba 21%) doplní prodávající Kč,
cena celkem vč. DPH

doplní prodávající Kč,

2.

Daň z přidané hodnoty bude vyúčtována podle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen “zákon o DPH”.

3.

Kupující je oprávněn ve smyslu § 109 zákona o DPH provést zajišťovací úhradu DPH přímo na účet
příslušného finančního úřadu, jestliže se prodávající stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
nespolehlivým plátcem. V takovém případě pak není kupující povinen uhradit částku odpovídající DPH
prodávajícímu a prodávajícímu je povinen uhradit pouze částku kupní ceny bez DPH.

4.

V celkové kupní ceně uvedené v odst. 1 tohoto článku jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené
s kompletním dodáním zboží, dodáním dokumentů, včetně provedení všech dalších činností uvedených v čl.
II. této smlouvy, jakož jsou do celkové kupní ceny zahrnuty i další náklady prodávajícího související
s realizací dodávky, např. náklady na pojištění zboží, náklady spojené s poskytnutím záručního servisu na
dodané zboží po dobu záruční doby, apod.

5.

Kupní cena je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální, přičemž zahrnuje veškeré náklady
spojené s předmětem plnění dle této smlouvy. Jakékoliv rozšíření předmětu plnění oproti původně
sjednanému rozsahu musí být smluvními stranami předem písemně dohodnuto, a to včetně dohody o
změně kupní ceny. V případě, že prodávající rozšíří předmět plnění v rozporu s tímto odstavcem této
smlouvy, nemá vůči kupujícímu nárok na zaplacení ceny toho, o co poskytnuté plnění přesahuje rozsah
dohodnutý v této smlouvě ani na jinou náhradu.

6.

Forma plateb – platba ve prospěch prodávajícího se uskuteční bezhotovostně na bankovní účet
prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy. Případné platby ve prospěch kupujícího se uskuteční také
bezhotovostně na bankovní účet kupujícího uvedený na faktuře.

7.

Záloha – kupující nebude poskytovat zálohu. Zálohová faktura nebude prodávajícím vystavena.

8.

Po dodání zboží na adresu místa plnění dle čl. III odst. 2. této smlouvy a po podepsání protokolu o předání
a převzetí (dodacího listu) zboží bude vystavena faktura (daňový doklad). Faktura bude vystavena
nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tímto dnem je den převzetí.

9.

Faktura vč. příloh bude vystavena v českém jazyce a bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Prodávajícím vystavená
faktura musí obsahovat: název projektu „Modernizace a bezbariérovost na ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec“,
reg. číslo projektu „CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005550“ a identifikaci této smlouvy. Dále musí faktura
splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
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pozdějších předpisů, a zákona o DPH. V případě, že faktura uvedené náležitosti nebude splňovat, popř.
bude chybně vyúčtována celková kupní cena, bude kupujícím vrácena do 30 dnů ode dne jejího doručení
k opravení bez proplacení. V takovém případě běží u předmětné faktury lhůta splatnosti znovu ode dne
doručení opravené či nově vyhotovené faktury prodávajícímu. Fakturu prodávající doručí kupujícímu
doporučenou poštou na adresu kupujícího.
10. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Smluvní strany se
dohodly na tom, že závazek zaplatit kupní cenu je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího
ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného v této smlouvě.
11. Veškeré platby dle této smlouvy budou kupujícím placeny na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této
smlouvy. Prodávající prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho
účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96
zákona o DPH. Prodávající je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v
souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu,
zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu písemně informovat kupujícího o takové změně. Vzhledem
k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou
daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem
na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup, provede kupující úhradu kupní ceny pouze na účet, který je účtem
zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet prodávajícího, na který
prodávající požaduje provést úhradu kupní ceny, není zveřejněným účtem, není kupující povinen úhradu
kupní ceny na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením kupní ceny na
straně kupujícího.
V.
Pověřené osoby
1.

Smluvní strany se dohodly na těchto pověřených osobách určených pro styk prodávajícího s kupujícím
v souvislosti s plněním této smlouvy, jakož i pro doručování veškerých písemností (dále jen „pověřené
osoby“):
a)

pověřené osoby za kupujícího

Ing. Vladimíra Kacířová, vedoucí Odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Třinec
email: vladimira.kacirova@trinecko.cz; tel: 558 306 190
b)

odpovědné osoby za prodávajícího
doplní prodávající, email: doplní prodávající, tel.: doplní prodávající

2.

Pověřené osoby budou zastupovat smluvní strany v obchodních a technických záležitostech souvisejících
s plněním této smlouvy, přičemž nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této
smlouvy nebo jejího předmětu.

3.

Smluvní strany jsou oprávněny změnit pověřené osoby písemným oznámením.
VI.
Záruční podmínky a servis

1.

Prodávající v souladu s ust. § 2113 občanského zákoníku poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží
dodaného dle této smlouvy. Prodávající se zavazuje, že zboží bude po dobu záruční doby způsobilé k použití
ke smluvenému účelu a zachová si smluvené vlastnosti, a to především vlastnosti dle této smlouvy a její
přílohy; prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá právní vady.

2.

Prodávající v souladu s ust. § 2113 občanského zákoníku poskytuje na dodané zboží záruku za jakost pro
jednotlivé komponenty, a to v délce uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Záruční doba počíná běžet od
okamžiku podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 3. této smlouvy.
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3.

Během trvání záruční doby se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatné záruční opravy.
Záručními opravou se rozumí provádění záručních oprav prodávajícím (tj. odstraňování vad nebo poruch,
na něž se vztahuje záruka, včetně dodání potřebných náhradních dílů). Záruční opravy provádí prodávající a
veškeré náklady spojené se záruční opravou hradí prodávající, pokud není v této Kupní smlouvě stanoveno
jinak.

4.

Reklamace bude kupujícím uplatněna elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy, a to na emailovou adresu doplní prodávající. Prodávající se zavazuje poskytnout v rámci záruční doby kupujícímu
telefonickou podporu v pracovní dny od 9:00 hodin do 16:00 hodin na tel. č. doplní prodávající. Kupující je
oprávněn oznámit prodávajícímu vadu zboží kdykoliv poté, co vadu zjistil, nejpozději však do konce záruční
doby.

5.

Prodávající je povinen odstranit reklamovanou záruční vadu do 20 pracovních dnů po obdržení reklamace
kupujícího, pokud reklamace bude oprávněná, nedohodnou-li si strany smlouvy jiný termín.

6.

Pokud prodávající vadu ve lhůtě dle odst. 5. tohoto článku této smlouvy neodstraní proto, že vada zboží je
neodstranitelná, je kupující oprávněn:
a)

požadovat dodání nového zboží bez vady, a to do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty k odstranění vady dle
odst. 5. tohoto článku této smlouvy,

b) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
c)

zajistit odstranění vad zboží třetí osobou; prodávající se v tomto případě zavazuje uhradit kupujícímu
veškeré náklady spojené s odstraněním vad zboží třetí osobou do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování
kupujícím. Závazek prodávajícího uhradit kupujícímu smluvní pokutu tím není dotčen. Odstraněním vady
prostřednictvím třetí osoby nezaniká odpovědnost prodávajícího za škody způsobené v souvislosti
s vadou zboží.

V případě vrácení zboží nebo dodání nového zboží bez vad není kupující povinen vracet prodávajícímu
užitek (opotřebení), který ze zboží měl.
7.

V případě, že kupující v souladu s tímto článkem této smlouvy uplatnil nárok na slevu z kupní ceny, je
prodávající povinen vrátit kupujícímu částku odpovídající slevě z kupní ceny do 30 dnů ode dne, kdy u něj
kupující nárok na slevu uplatnil. V případě, že kupní cena nebyla doposud kupujícím zcela zaplacena, není
kupující povinen platit prodávajícímu část kupní ceny odpovídající požadované slevě z kupní ceny.

8.

Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti
s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši prodávající.
VII.
Sankční ujednání

1.

Nedodrží-li prodávající lhůtu stanovenou pro dodání zboží v čl. III. odst. 1. této smlouvy, je povinen uhradit
kupujícímu smluvní pokutu pro prvních 14 dnů prodlení ve výši 0,05 % pro další dny 0,1 % z celkové kupní
ceny včetně DPH stanovené v čl. IV. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

2.

Nedodrží-li prodávající lhůtu stanovenou pro odstranění vad zboží dle čl. VI. odst. 5 této smlouvy nebo lhůtu
stanovenou pro dodání nového zboží dle čl. VI. odst. 6. této smlouvy nebo lhůtu pro úhradu nákladů na
odstranění vady dle čl. VI. odst. 6. této smlouvy nebo lhůtu pro zaplacení částky odpovídající slevě z kupní
ceny dle čl. VI. odst. 7. této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové
kupní ceny včetně DPH stanovené v čl. IV. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

3.

V případě, že prodávající poruší jakékoliv ustanovení této smlouvy, u kterého není sjednána jiná smluvní
pokuta, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové kupní ceny včetně DPH stanovené v čl. IV.
této smlouvy, a to za každý případ porušení.

4.

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu úrok z
prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené části celkové kupní ceny.
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5.

Ujednání o smluvních pokutách se nedotýká práva poškozené strany na náhradu škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

6.

Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné
smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání částky smluvní pokuty z účtu příslušné
smluvní strany ve prospěch účtu, který bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty.

7.

Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny započíst proti pohledávkám druhé smluvní strany.
VIII.
Trvání smlouvy a její ukončení

1.

Smlouva bude zveřejněna na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje kupující. Smlouva
je účinná od doručení oznámení o účinnosti smlouvy kupujícím, jehož vystavení je podmíněno schválením
zadávacího řízení poskytovatelem dotace. Toto oznámení zašle kupující bez zbytečného odkladu, a to na emailovou adresu … doplní prodávající. Do doby doručení tohoto oznámení je Kupující oprávněn od smlouvy
odstoupit a v případě takového odstoupení se Prodávající nemůže domáhat úhrady jakýchkoliv nákladů či
plateb.

2.

Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy pouze z důvodů stanovených touto smlouvou.

3.

Podpisem této smlouvy dále bere prodávající na vědomí, že Město Třinec je povinno za podmínek
stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy
v Registru smluv.

4.

Kupující může písemně odstoupit od této smlouvy v případě:
a)

prodlení prodávajícího s dodáním zboží po dobu delší než 60 dnů oproti termínu plnění stanovenému podle
této Smlouvy,

b)

prodlení prodávajícího s odstraněním vady zboží delším než 21 pracovních dnů.

5.

Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě prodlení kupujícího se zaplacením celkové
kupní ceny dle této smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl kupující na toto prodlení prodávajícím
písemně upozorněn.

6.

Oprávněná smluvní strana může od smlouvy odstoupit kdykoliv poté, co nastanou důvody uvedené v odst. 3.
a 4. tohoto článku smlouvy. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o
odstoupení druhé smluvní straně, popř. pozdějším dnem uvedeným v písemném oznámení o odstoupení.

7.

V případě odstoupení kupujícího dle odst. 3. tohoto článku smlouvy nemá prodávající nárok na odstupné.

8.

Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za
vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti
smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají
trvat i po zániku této smlouvy.
IX.
Ostatní ujednání

1.

Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
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X.
Společná ustanovení
1.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ujednání této smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

2.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 557 občanského zákoníku o tom, že připouští-li
použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první.

3.

Prodávající přebírá dle ust. § 1765 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností, a to zejména
v souvislosti se zvýšením nákladů na dodání zboží dle této smlouvy.

4.

Práva prodávajícího vzniklá z této smlouvy nebo v souvislosti s ní nesmí být postoupena bez předchozího
písemného souhlasu kupujícího.

5.

Započtení na pohledávky prodávajícího vzniklé této smlouvy se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve
vztahu k pohledávkám vzniklým kupujícímu z této smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust. § 1987 odst.
2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení,
avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této smlouvy.
XI.
Závěrečná ustanovení

1.

Práva a závazky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č.
89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění, zejména příslušnými ustanoveními o kupní smlouvě.
Smluvní strany se rovněž zavazují dodržovat pravidla Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP).

2.

Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou
řešeny vždy nejprve smírně vzájemnou dohodou.

3.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou
vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.

Neplatnost či neúčinnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě neplatné ustanovení, a to ustanovením
odpovídajícím svým obsahem účelu neplatného/neúčinného ustanovení.

5.

Prodávající není oprávněn bez písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z
této smlouvy třetí osobě.

6.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž kupující i prodávající obdrží jeden.

7.

Nedílnou součástí smlouvy je:
-

příloha č. 1 – Technická specifikace,

-

příloha č. 2 - Cenová nabídka.

8.

Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany
měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev
Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné smluvní
strany.

9.

Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto smlouvou vyvolaných,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz své svobodné a pravé vůle
připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
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10. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních
dokladů minimálně do konce roku 2028.
11. Prodávající se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům kupujícího, zástupcům poskytovatele
dotace, Auditního subjektu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst a lokalit plnění smlouvy a k
dokumentům týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění
jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím
stranám. Prodávající zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání
usnadnily.
12. Prodávající zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se
budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli
subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci
této smlouvy.
13. Prodávající je povinen minimálně do roku 2028 od předání a převzetí poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR,
MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění
kontroly součinnost.
14. Uzavření této kupní smlouvy bylo schváleno na ..... schůzi Rady města Třince dne ................2018 usnesení
číslo ..... nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

V Třinci dne:

V doplní prodávající dne doplní
prodávající

……………………………………………….
RNDr. Věra Palkovská, starostka
Město Třinec

……………………………………………
doplní prodávající
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Příloha č. 3 ZD – Vzor čestného prohlášení

PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI A SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Já, níže podepsaný [účastník vyplní jméno a příjmení a funkci osoby oprávněné učinit za dodavatele toto čestné
prohlášení]
za dodavatele [účastník vyplní obchodní jméno, sídlo/místo podnikání účastníka]
jakožto účastníka zakázky na dodávky označenou jako „Dodávka IT technologií pro ZŠ Petra Bezruče - opakování“
prokazuji splnění základní způsobilosti a ekonomického kvalifikačního předpokladu dle zadávacích podmínek výše
uvedené zakázky tímto způsobem:

Čestné prohlášení
1)

Tímto prohlašujeme, že splňujeme základní způsobilost k účasti ve výše uvedené zakázce, tedy nejsme
dodavatel, který
a)

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e)

je v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů), vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (Například zákon
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a
úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní
rady č. 586//1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o
pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů) nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.

Jsme-li právnickou osobou, splňuje podmínku podle čl. 1) písm. a) tato právnická osoba a zároveň každý
člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje
podmínku podle čl. 1) písm. a):


tato právnická osoba,



každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a



osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Jsme-li pobočkou závodu


zahraniční právnické osoby, splňuje podmínku podle čl. 1) písm. a) tato právnická osoba a vedoucí
pobočky závodu,



české právnické osoby, splňují podmínku podle čl. 1) písm. a) osoby uvedené v předchozím odstavci
a vedoucí pobočky závodu.

V ………………………dne ……………………
[účastník vyplní jméno a příjmení a funkci osoby oprávněné učinit za dodavatele toto čestné prohlášení]
Podpis
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Název veřejné zakázky: „Dodávka IT technologií pro ZŠ Petra Bezruče - opakování“
1. Zadavatel
Zadavatelem je:

Město Třinec

Sídlo:

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Kontaktní osoba:

BeePartner a.s., Ing. Jan Niemiec

IČ:

00297313

DIČ:

CZ00297313

Telefon:

+ 420 725 091 636

E-mail:

zakazky@beepartner.cz

2. Základní identifikační údaje o účastníkovi
Název:

[vyplní účastník]

Sídlo/ místo podnikání:

[vyplní účastník]

E-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky):

[vyplní účastník]

IČ:

[vyplní účastník]

DIČ:

[vyplní účastník]

Kontaktní osoba:

[vyplní účastník]

Tel. kontaktní osoby:

[vyplní účastník]

3. Nabídková cena v Kč
Celková nabídková cena bez DPH (viz čl. IV bod 1 smlouvy).

[vyplní uchazeč] Kč

DPH (sazba [vyplní účastník] %)

[vyplní účastník]

Celková nabídková cena včetně DPH

[vyplní účastník] Kč

4. Oprávněné osoby za účastníka jednat
Titul, jméno, příjmení:

[vyplní účastník]

Funkce:

[vyplní účastník]

V [vyplní účastník] dne: [vyplní účastník]

_______________________________
podpis oprávněné osoby

Cenová nabídka
Název zakázky: „Dodávka IT technologií pro ZŠ Petra Bezruče - opakování"
Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO: 00297313
Uchazeč:
Sídlo/místo podnikání:
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
Kontaktní osoba:
Tel.:

IČ/DIČ:

E-mail:

P.Č.

Popis

MJ

Množství
celkem

Cena
jednotková v Kč
bez DPH

Cena celkem v
Kč bez DPH

1

4

5

9

10

11
0,00

1.

Dílny + Poradenské pracoviště
Notebook

kus

2

0,00 Kč

2.

Software I

kus

2

0,00 Kč

3.

Dataprojektor I vč. stropního držáku (do Dílen)

kus

1

0,00 Kč

4.

PC učebna
Server

kus

1

0,00 Kč

5.

PC sestava pro žáky a učitele

kus

31

0,00 Kč

6.

LCD Monitor

kus

31

0,00 Kč

7.

Videokamera

kus

1

0,00 Kč

8.

Směrový mikrofon

kus

1

0,00 Kč

9.

Dataprojektor II

kus

1

0,00 Kč

10. Nástěnné projekční plátno
11. Software II - (multi)licence 31 PC, a min. 4 roky

kus

1

0,00 Kč

kus

1

0,00 Kč

12. Software III (příp. multilicence společně s položkou 2)

kus

31

0,00 Kč

Celkem bez DPH

0,00 Kč

DPH 21 %

0,00 Kč

Celková cena s DPH

0,00 Kč

V ………………..dne .................
………………………………..
Podpis, razítko
Titul, jméno, příjmení
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