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Název veřejné
zakázky:

ELEKTRONICKÁ INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
PRO IPAD

Zadavatel
Název / obchodní
firma :

Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8

IČ :

19013833

DIČ:

CZ19013833

Adresa sídla / místa
podnikání:

Kouřílkova 8, 750 02 Přerov

Osoby oprávněné za
zadavatele jednat:

Mgr. František Šober

Kontaktní osoba:

Mgr. František Šober

Telefon, fax:

+420 603 209 008

E-mail:

sober@kourilkova8.cz
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Vymezení předmětu veřejné zakázky
Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu s Příručkou pro příjemce č. 5
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oddíl 7. Postupy
pro zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků
finanční podpory OP VK (dále i „Metodický pokyn“).
Zadavatel není veřejným, ani dotovaným zadavatelem dle Zákona. Zadavatel je povinen
při zadání této zakázky postupovat pouze dle Příručky pro příjemce finanční podpory
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oddíl 7. Postupy
pro zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků
finanční podpory OP VK (dále i „Metodický pokyn“).
Nejedná se o veřejnou zakázku ani o zadávací řízení podle Zákona č. 137/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
Zadavatel používá Zákon pouze jako podpůrnou normu a pouze v těch podmínkách, které
přímo odkazují na přesné ustanovení Zákona, se zadavatel i uchazeči budou přiměřeně
řídit citovaným ustanovením.
Na základě ustanovení § 44 odst. 9 Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí
pro určitou osobu nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu umožňuje zadavatel
použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Vymezení předmětu zakázky
Předmětem zakázky je vytvoření elektronické interaktivní učebnice pro iPad (viz
Technická dokumentace).

Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 415 000,- Kč bez DPH. Předpokládaná
hodnota zakázky představuje zároveň maximální možnou výši nabídkové ceny zakázky
a je stanovena jako cena obvyklá. V případě překročení maximální nabídkové ceny bude
nabídka uchazeče ze zadávacího řízení vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích
podmínek.
Předmětem hodnocení je nabídková cena bez DPH (bez ohledu na to, zda je
dodavatel plátcem či neplátcem DPH).
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Požadavek na poskytnutí jistoty
Zadavatel nepožaduje.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou položkovou cenu v Kč. Nabídková cena bude uvedena
v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH
a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše
přípustná«.
Celková nabídková cena bude uvedena na krycím listu části zakázky (viz příloha č.1 této
ZD).

Platební podmínky
Platební podmínky jsou specifikovány v návrhu Smlouvy.
1. Platba ve výši 40 % na základě daňového dokladu, vystaveného v den podpisu
smlouvy
2. Platba ve výši 40 % na základě daňového dokladu, vystaveného nejdříve ke dni
1. 2. 2013
3. Platba ve výši 20 % na základě daňového dokladu, vystaveného nejdříve ke dni
15. 2. 2013

Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny
Jakékoliv překročení výše nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky vymezené
v zadávacích podmínkách zadavatel nepřipouští.

Kvalifikace uchazečů
Kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který:
-

splní základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 Zákona,

-

splní profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 54 Zákona,

-

předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c) Zákona.
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Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v kopii. Originál či ověřenou
kopii předloží pouze vybraný uchazeč před podpisem smlouvy.

Základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 Zákona
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů
předložením prohlášení v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 Zákona.
Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dnů.

Profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 54 Zákona
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky, které nejsou výslovně uvedeny v textu zadávací dokumentace, jsou
stanoveny ve vzoru Smlouvy, která je součástí této zadávací dokumentace. Uchazeč není
v rámci návrhu Smlouvy (ani v její příloze č. 1) oprávněn provádět žádné úpravy nebo
změny oproti vzoru Smlouvy s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž
doplnění tato zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (viz označení [DOPLNÍ
UCHAZEČ]). Návrh Smlouvy musí být podepsán uchazečem nebo osobou oprávněnou
jednat za uchazeče. V případě, že návrh Smlouvy nebude uchazečem řádně podepsán,
bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Pokud je nabídka podávána sdružením dodavatelů, musí být v rámci identifikace smluvní
strany uchazeče ve Smlouvě uvedeni všichni členové sdružení.
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Dodací podmínky
Termín dodání:
Termín dodávky je stanoven takto:
-

spuštění plně funkčního testovacího provozu do 1. února 2013,

-

předání zhotoveného díla do 15. února 2013.

Místo dodání je následující:
-

Adresa sídla zadavatele veřejné zakázky.

Záruční podmínky
Pokuta za nedodržení termínu dokončení předmětu plnění je 1 % z ceny
zakázky denně.

Pokyny pro zpracování nabídky
Nabídka bude předložena v jednom originále a prosté kopii v písemné formě, v českém
jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést
v omyl. Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky.
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Na obálce bude uvedeno, na kterou zakázku je nabídka uchazečem předkládána, stejně
tak bude obálka obsahovat označení uchazeče. Nabídka včetně příloh a podpůrných
dokumentů musí být doručena v řádně uzavřené obálce, označené heslem: "Neotvírat!
ELEKTRONICKÁ INTERAKTIVNÍ UČEBNICE PRO IPAD“ a s uvedením adresy
zadavatele i uchazeče.
Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto
článku zadávací dokumentace.
1. Krycí list nabídky
2. Obsah nabídky
3. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 Zákona
4. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 Zákona
5. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 50 odst. 1 písm. c) Zákona
6. Návrh smlouvy
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7. Ostatní relevantní informace tvořící nabídku

Nabídka bude předložena nejpozději do 18.12.2012 do 12.00 hod. Nabídka bude
doručena na adresu zadavatele (viz kontaktní údaje), rozhoduje termín fyzického
doručení, nikoli odeslání.

Kritéria hodnocení nabídek
Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické
výhodnosti nabídky tato hodnotící kritéria:
1. Celková cena bez DPH (váha kritéria 100%).

Způsob hodnocení
Nabídce s nejnižší nabídkovou cenou ze všech hodnocených nabídek bude přiřazeno 100
bodů, každé nabídce s vyšší nabídkovou cenou potom počet bodů, který odpovídá vzorci:

výše nejnižší nabídkové ceny ze všech nabídek x 100
_______________________________________
výše hodnocené nabídkové ceny

Výsledný počet bodů bude vepsán do tabulky celkového hodnocení. Vítěznou nabídkou
bude nabídka s nejvyšším počtem bodů.

Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.
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Zrušení výběrového řízení
Zadavatel bude postupovat při případném zrušení výběrového řízení dle čl. 7.4.11
Zrušení výběrového řízení Metodického pokynu.

Dodatečné informace
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být pověřené osobě doručeny
nejpozději 2 dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Žádosti o dodatečné informace
musí být zaslány na adresu pověřené osoby (písemně nebo elektronicky). Žádost
o dodatečné informace musí obsahovat kontaktní údaje uchazeče. Zadavatel
prostřednictvím pověřené osoby poskytne dodatečné informace k zadávacím podmínkám,
případně související dokumenty, bez zbytečného odkladu. Dodatečné informace, včetně
přesného znění žádosti, doručí zadavatel prostřednictvím pověřené osoby současně všem
dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla
zadávací dokumentace poskytnuta.

Ostatní informace
Zadavatel konstatuje, že nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily
podání nabídky elektronickými prostředky. Zadavatel tak stanoví, že nabídky mohou být
podány pouze v listinné formě.
Zadavatel nehradí zájemcům náklady se zpracováním a podáním nabídky.
Zadavatel nevrací zájemcům podané nabídky.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo vyzvat kteréhokoli uchazeče k upřesnění nabídky.
Uchazeč bude vázán svou nabídkou po dobu 2 měsíců od posledního dne lhůty
pro podávání nabídek.
Uchazeči mohou podat pouze 1 nabídku.

Přílohy zadávací dokumentace
příloha č. 1 – Krycí list nabídky (vzor)
příloha č. 2 – Technická dokumentace
příloha č. 3 – Prohlášení k základním kvalifikačním předpokl. (vzor)
příloha č. 4 - Návrh Smlouvy
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V Přerově dne 5.12.2012

................................................
Mgr. František Šober
Střední škola technická
Kouřílkova 8
750 02 Přerov
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Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka
Název:

ELEKTRONICKÁ INTERAKTIVNÍ UČEBNICE PRO IPAD
Základní identifikační údaje

Zadavatel
Název:

Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova
8

Sídlo:

Kouřílkova 8, 750 02, Přerov

IČ:

19013833

DIČ:

CZ19013833

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Mgr. František Šober

Uchazeč
Název:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Sídlo/místo podnikání:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Tel./fax:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

E-mail:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČ:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

DIČ:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Kontaktní osoba:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Tel./fax:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

E-mail:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]
Nabídková cena za celé plnění zakázky v CZK
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Cena celkem bez
DPH:

Samostatně DPH
(sazba ...%):

Samostatně DPH
(sazba ... %):

Cena celkem včetně
DPH:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Osoba oprávněná za uchazeče jednat

Podpis oprávněné osoby
........................................
Titul, jméno, příjmení

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Funkce

[DOPLNÍ UCHAZEČ]
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razítko

Příloha č. 2

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

OBECNÉ POŽADAVKY
Obecné požadavky na elektronickou interaktivní iPad učebnici:


Jednoduché, srozumitelné a intuitivní uživatelské rozhraní reflektující obecné
zásady vývoje iPad aplikací specifikované společností Apple.



Instalace na všechna zařízení, která Objednatel vlastní (do 28 iPadů).



Učebnice bude rozdělena na 2 různé obory (nebo 2 učebnice), každý obor má dále
40 témat (kapitol).



Každá kapitola obsahuje do nejvýše 2 normostran formátovaného textu. Vybrané
kapitoly obsahují fotogalerii (10 kapitol), video (10 kapitol), interaktivní test
obsahující až 5 otázek s jednou nebo více správnými odpověďmi (40 kapitol),
interaktivní schéma s kontextovou informací o významu jednotlivých částí
schématu nebo diagram s animovaným popisem (10 kapitol).



Listování učebnicí, přecházení na konkrétní stránky nebo kapitoly.



Obsah a rejstřík obsahu celé učebnice.



Full-textové vyhledávání veškerého textového obsahu učebnice a to ve všech
kapitolách a podkapitolách.



Hypertextový

a

formátovaný

obsah

strukturovaný

do

nadpisů,

paragrafů

a obsahující další prvky formátování běžně obvyklého.


Víceúrovňová struktura členění obsahu.



Možnost vytvářet vlastní poznámky ke konkrétním místům v textu učebnice.



Přehled veškerých individuálních poznámek na jednom místě s možností úpravy
a přechodu ke kontextu poznámky v textu.



Testy musí umožňovat zadání testovacích úloh různého typu, a to minimálně:
výběr správné odpovědi z několika možností, výběr více odpovědí z několika
možností, odpověď pravda/nepravda, přiřazování, atd.



Testy musí podporovat režim opakovaného provádění testů se zobrazením
odpovědí u úloh, které byly v předchozích pokusech zodpovězeny správně.
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OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY


Podpora aplikace učebnice na platformě Apple iOS 5.0.1 nebo novější.



Podpora pro uzpůsobené prohlížení při landscape a portrait mode orientace
zařízení.



Možnost resizování fontů použitých pro vykreslování obsahu textů aplikace.



Aplikace nesmí být vytvořena jako primitivní elementární aplikace využívající
pouze vykreslovacího jádra Safari / WebKit a obsahující HTML obsah.



Veškerý obsah aplikace musí být k dispozici off-line.



Aplikace musí podporovat zobrazování videí kódovaných ve formátech WMA, MP3,
WMV, AVI, MPEG.



Aplikace

musí

zobrazovat

korektně

obsah

grafických

a

vizuálních

částí

prostřednictvím formátů JPEG, BMP, PNG, Flash.


Z důvodu bezpečnostních opatření není při vývoji možné využívat aplikace
a podpůrné podsystémy, moduly, enginy nebo obecně komponenty třetích stran.



Součástí dodávky je také technická podpora a servis aplikace v průběhu jejího
vývoje až do předání.



Součástí

dodávky

jsou

také

kompletní

zdrojové

kódy

aplikace

volitelně

kompilované nebo převedené do jiného formátu, který je vykonatelný na cílovém
iPad zařízení (pro případ nutnosti budoucího nasazení aplikací do dalších iPad
zařízení jinou cestou než standardním přístupem do AppStore).

TECHNICKÉ GARANCE


Garance dostupnosti aplikace/učebnice 24 h denně 7 dní v týdnu s povolenou
technickou odstávkou pro nutnou údržbu ve vhodně nastaveném čase, vždy
po domluvě s provozovatelem.



Při problémech s chodem aplikace musí být zajištěno v rámci reakčních dob
obnovení plné funkčnosti.



Zajištění zálohování a bezpečnostních postupů při vzniku závady.
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Příloha č. 3
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec
1 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že uchazeč …………………………………..…
(obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 odst. 1
Zákona, neboť:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení,
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 jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 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 uchazeč
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 uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče
či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její 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 uchazeč
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) není v likvidaci,
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f)

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (i ve vztahu ke spotřební
dani),
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 uchazeče,
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 uchazeče,
i) uchazeč ani odpovědný zástupce uchazeče odpovídající za činnost uchazeče nebyl
v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
V……………………., dne ……………………..

____________________________
Razítko a podpis oprávněné
osoby dodavatele
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Příloha č. 4

Smlouva o dílo
(dále jen „smlouva“)
uzavřená ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
sídlo:

Kouřílkova 8, 750 02 Přerov

zastoupený:

Mgr. František Šober

IČ:

19013833

DIČ:

CZ19013833

(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
1.2. Zhotovitel:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]
sídlo:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

jednající/zastoupený:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

bank. spojení:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

číslo účtu:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČ:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

DIČ:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

zapsaný v OR vedeném [DOPLNÍ UCHAZEČ], oddíl [DOPLNÍ UCHAZEČ], vložka
[DOPLNÍ UCHAZEČ]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem
„ELEKTRONICKÁ INTERAKTIVNÍ UČEBNICE PRO IPAD“ smlouvu následujícího znění (předmět
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smlouvy je pořizován v rámci projektu „Inovace technického vzdělávání na SŠT Přerov“, reg.
číslo CZ.1.07/1.1.26/01.0023“ realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky):

II.
Předmět smlouvy
2.1.

Zhotovitel se v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje dodat objednateli
nové, plně funkční a kompletní dílo specifikované v příloze č. 1 a 2 této smlouvy (dále jen „dílo“)
a převést na objednatele vlastnické právo k tomuto dílu. Přesná specifikace díla je uvedena
v Příloze č. 1 a 2 této smlouvy, které tvoří její nedílnou součást.

2.2.

Součástí závazku zhotovitele je rovněž doprava díla do místa plnění dle čl. III. této smlouvy
(včetně případného transportního pojištění díla). Součástí závazku zhotovitele je rovněž instalace
díla, u kterého je toto vyžadováno v příloze č. 1 této smlouvy.

2.3.

Objednatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem za podmínek stanovených touto smlouvou
převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou kupní cenu, a to způsobem a v termínu stanoveném
v této smlouvě.

2.4.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného plnění
dle této smlouvy, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné.

III.
Doba a místo plnění
3.1.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo dodá objednateli a splní své závazky dle čl. 2.1. a 2.2 této smlouvy
v následujícím termínu:
- spuštění plně funkčního testovacího provozu do 1. února 2013,
- předání zhotoveného díla do 15. února 2013.

3.2.

V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu uvedeného v bodu 3.1. této smlouvy, je
objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny
zakázky za každý, byť i započatý den prodlení, čímž není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody v plném rozsahu. Celková výše smluvní pokuty není omezena.

3.3.

O předání a převzetí díla objednatelem bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán
oběma smluvními stranami.

3.4.

Místo plnění je následující:
sídlo objednatele: Kouřílkova 8, 750 02 Přerov
do sídla objednatele bude dodáno: elektronická interaktivní učebnice pro iPad.
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IV.
Cena a platební podmínky
4.1.

Kupní cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky zhotovitele,
kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této smlouvy.

4.2.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dodání díla a splnění všech ostatních závazků
uvedených v této smlouvě sjednanou celkovou kupní cenu ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč
bez DPH (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých), DPH činí [DOPLNÍ UCHAZEČ]%, DPH činí
[DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých), kupní cena včetně DPH činí
[DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých). Kupní cena díla je uvedena
v příloze č. 1 této smlouvy. K ceně díla bude účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace.

4.3.

Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů
spojených s dodáním díla a se splněním ostatních povinností zhotovitele dle této smlouvy. Cena
zahrnuje dopravu včetně případného pojištění. Kupní cena zahrnuje i náklady na správní
poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení
o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravní náklady, autorská práva apod.
Kupní cenu není možné překročit na základě žádné skutečnosti.

4.4.

Celková kupní cena bude uhrazena zhotoviteli následujícím způsobem:
40 % kupní ceny, tj. částka ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč bez DPH (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
korun českých), bude objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu –
faktury, který je zhotovitel oprávněn vystavit v den podpisu této smlouvy. Tuto částku je
zhotovitel povinen fakturovat do 20 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními
stranami.
40 % kupní ceny, tj. částka ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč bez DPH (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
korun českých), bude objednatelem uhrazena zhotoviteli v české měně na základě daňového
dokladu – faktury, vystaveného nejdříve ke dni 1. 2. 2013.
Poslední část kupní ceny (tj. 20 % kupní ceny), tj. částka ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč bez DPH
(slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých), bude objednatelem uhrazena v české měně
na základě daňového dokladu – faktury, vystaveného nejdříve ke dni 15. 2. 2013.

4.5.

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. Každá faktura musí obsahovat rovněž
specifikaci projektu (název projektu a registrační číslo). V případě, že faktura nebude mít
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu
od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.

4.6.

Splatnost faktury se sjednává na 60 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

4.7.

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou
faktury.

4.8.

Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel,
proti fakturované částce.
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V.
Práva a povinnosti smluvních stran
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

Zhotovitel je povinen dodat dílo v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré dílo
dodávané zhotovitelem objednateli z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky
dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen dodat objednateli dílo bez jakýchkoli vad a v souladu s podmínkami
stanovenými touto smlouvou. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy
bude beze zbytku realizována dodávka díla zhotovitelem. V případě, že dílo vykazuje jakékoli
vady, je objednatel oprávněn jeho převzetí odmítnout.
Objednatel nabývá vlastnického práva k dílu dnem řádného předání a převzetí díla od zhotovitele
na základě podpisu předávacího protokolu. Nebezpečí škody na věci však přechází na objednatele
okamžikem řádného ukončení testovacího provozu.
Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění
a o všech skutečnostech, které mohou dodání díla znemožnit.
Zhotovitel je povinen u díla, u kterého tak stanoví příloha č. 1 této smlouvy, provést jeho řádnou
instalaci. Objednatel se zavazuje mu k tomu poskytnout nezbytnou součinnost. Po provedení
řádné instalace bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o řádné instalaci díla. Jakmile
bude ukončen testovací provoz díla, bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o řádném
ukončení testovacího provozu.
Smluvní strany se dohodly, že bude realizován testovací provoz dle podmínek uvedených
v příloze č. 1 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal
v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. V případě porušení tohoto
ujednání má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí
osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě
této uzavřené smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy
nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.
Smluvní strany se dohodly a zhotovitel určil, že osobou oprávněnou k jednání za zhotovitele
ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je/jsou:
jméno:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

email:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

tel.:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Změna této osoby musí být objednateli neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná
okamžikem doručení tohoto písemného oznámení objednateli.
5.12.

5.13.

Strany se dohodly a objednatel určil, že osobou oprávněnou k jednání za objednatele ve věcech,
které se týkají této smlouvy a její realizace jsou:
jméno:

Mgr. František Šober

email:

sober@kourilkova8.cz

tel.:

+420 603 209 008

Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě
této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě
v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, faxem či e-mailem, k rukám
a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
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5.14.

Zhotovitel souhlasí s tím, že veškeré doklady, které souvisí s touto smlouvou a jejím financováním
bude uchovávat na jednom místě do konce roku 2025. Dále souhlasí s tím, že se na jeho osobu
budou dle pravidel pro čerpání finanční pomoci z Evropské unie vztahovat stejné kontrolní
mechanismy ze strany kontrolních orgánů jako k příjemci finanční podpory, a souhlasí s tím, že
umožní přístup oprávněným osobám k provedení kontrol dokladů souvisejících s plněním
zakázky, a to až do roku 2025. Těmito subjekty jsou zejména územní finanční orgány,
Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Nejvyšší kontrolní úřad,
Evropská komise a Evropský účetní dvůr.

5.15.

Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat následující ustanovení publicity: Na titulní straně
této smlouvy a všech dalších dokumentech souvisejících s plněním smlouvy bude v záhlaví
logolink s logy EU s nápisem EVROPSKÁ UNIE, EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND, OP VK, logo
zadavatele, pod řadou těchto log prohlášení zdůrazňující přidanou hodnotu pomoci Společenství,
tedy text „INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ“. Také předávací protokol bude obsahovat
logolink a prohlášení s textem, která dodá objednatel zhotoviteli včas. Stejně tak i dodané dílo
musí respektovat podmínky povinné publicity OP VK. Pravidla publicity musí být dodržována
a v souladu s Manuálem vizuální identity ESF v ČR 2007-13 (k dispozici na www.esfcr.cz
a Grafického manuálu vizuální identity MŠMT (k dispozici na www.msmt.cz). Náklady na publicitu
jsou součástí kupní ceny uvedené v čl. 4.2. této smlouvy.

5.16.

Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu
plnění včetně účetnictví minimálně do roku 2025. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen
poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů kontroly provádění projektu v rámci OP VK a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění
kontroly součinnost.

5.17.

Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ust. § 147a zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
bude tato smlouva uveřejněna na profilu zadavatele (objednatele). Stejně tak bude uveřejněna
i výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.

5.18.

Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů po doručení oznámení o uplatnění
smluvní pokuty druhé smluvní straně. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy
obsahovat popis a časové určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí
dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty, který určí oprávněná strana.
Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je
zajištěno smluvními pokutami, považují smluvní pokuty uvedené v této smlouvě za přiměřené.

5.19.

Zhotovitel poskytuje objednateli uzavřením této smlouvy na dodaný software, který je
předmětem této smlouvy, bezúplatnou, časově, množstevně i územně neomezenou nevýhradní
licenci na užívání tohoto software.

VI.
Záruka na dílo
6.1.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo dodané na základě této smlouvy bude způsobilé pro použití k účelu
stanovenému v této smlouvě, bude mít vlastnosti požadované objednatelem, touto smlouvou,
právními předpisy, jakož i platnými technickými normami, předpisy, směrnicemi a vyhláškami,
a že si dílo tyto vlastnosti beze změny zachová s přihlédnutím k běžnému opotřebení a omezené
životnosti komponent spotřebního charakteru.
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VII.
Platnost a účinnost smlouvy
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.
Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit
pro podstatné
porušení
této
smlouvy,
přičemž
za
podstatné
porušení
této
smlouvy se zejména považuje:
a)

na straně objednatele nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni
splatnosti příslušné faktury,

b)

na straně zhotovitele, jestliže dílo nebude řádně dodáno v dohodnutém termínu nebo
nebude dílo ve sjednaném termínu řádně instalováno či zprovozněno,

c)

na straně zhotovitele, jestliže dílo nebude mít vlastnosti deklarované zhotovitelem v této
smlouvě,

d)

na straně zhotovitele, jestliže zhotovitel je v prodlení s odstraněním vad díla po dobu více
než 4 pracovní dny.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 82 odst. 8 zák. o veřejných
zakázkách v případě, kdy objednatel uvedl ve své nabídce do veřejné zakázky, která předcházela
uzavření této smlouvy, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a které měly nebo
mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením
účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut
sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy,
a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat
i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon.

VIII.
Závěrečná ustanovení
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami
podepsaných dodatků smlouvy.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců objednatele
a zhotovitele.
Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto
ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že
jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy.
Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně
příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a
zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto
smlouvou související místní příslušnost Okresního soudu v Přerově, případně Krajského soudu
v Ostravě.
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8.6.
8.7.

Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá
ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace díla,
Příloha č. 2 – Podrobný technický popis nabízeného plnění.

8.8.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez
výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz
pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své
vlastnoruční podpisy.

V Přerově dne ……………………

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Střední škola technická

…………………………………………………

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………

Mgr. František Šober

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

ředitel

[DOPLNÍ UCHAZEČ]
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Příloha č. 1 Smlouvy – Technická specifikace díla
Uchazeči povinně doplní jednotkové ceny díla ve struktuře cena s DPH, výše DPH v Kč a cena s DPH v Kč.
Ostatní údaje v příloze č. 1 nesmí být jakkoliv měněny či doplňovány.

Elektronická interaktivní učebnice pro iPad
Cena bez DPH: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
Výše DPH: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
Cena s DPH: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
OBECNÉ POŽADAVKY
Obecné požadavky na elektronickou interaktivní iPad učebnici:


Jednoduché, srozumitelné a intuitivní uživatelské rozhraní reflektující obecné zásady vývoje iPad
aplikací specifikované společností Apple.



Instalace na všechna zařízení, která Objednatel vlastní (do 28 iPadů).



Učebnice bude rozdělena na 2 různé obory (nebo 2 učebnice), každý obor má dále 40 témat
(kapitol).



Každá kapitola obsahuje do nejvýše 2 normostran formátovaného textu. Vybrané kapitoly
obsahují fotogalerii (10 kapitol), video (10 kapitol), interaktivní test obsahující až 5 otázek
s jednou nebo více správnými odpověďmi (40 kapitol), interaktivní schéma s kontextovou
informací o významu jednotlivých částí schématu nebo diagram s animovaným popisem
(10 kapitol).



Listování učebnicí, přecházení na konkrétní stránky nebo kapitoly.



Obsah a rejstřík obsahu celé učebnice.



Full-textové vyhledávání veškerého textového obsahu učebnice a to ve všech kapitolách
a podkapitolách.



Hypertextový a formátovaný obsah strukturovaný do nadpisů, paragrafů a obsahující další prvky
formátování běžně obvyklého.



Víceúrovňová struktura členění obsahu.



Možnost vytvářet vlastní poznámky ke konkrétním místům v textu učebnice.



Přehled veškerých individuálních poznámek na jednom místě s možností úpravy a přechodu
ke kontextu poznámky v textu.



Testy musí umožňovat zadání testovacích úloh různého typu, a to minimálně: výběr správné
odpovědi z několika možností, výběr více odpovědí z několika možností, odpověď
pravda/nepravda, přiřazování, atd.
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Testy musí podporovat režim opakovaného provádění testů se zobrazením odpovědí u úloh, které
byly v předchozích pokusech zodpovězeny správně.

OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY


Podpora aplikace učebnice na platformě Apple iOS 5.0.1 nebo novější.



Podpora pro uzpůsobené prohlížení při landscape a portrait mode orientace zařízení.



Možnost resizování fontů použitých pro vykreslování obsahu textů aplikace.



Aplikace nesmí být vytvořena jako primitivní elementární aplikace využívající pouze
vykreslovacího jádra Safari / WebKit a obsahující HTML obsah.



Veškerý obsah aplikace musí být k dispozici off-line.



Aplikace musí podporovat zobrazování videí kódovaných ve formátech WMA, MP3, WMV, AVI,
MPEG.



Aplikace musí zobrazovat korektně obsah grafických a vizuálních částí prostřednictvím formátů
JPEG, BMP, PNG, Flash.



Z důvodu bezpečnostních opatření není při vývoji možné využívat aplikace a podpůrné
podsystémy, moduly, enginy nebo obecně komponenty třetích stran.



Součástí dodávky je také technická podpora a servis aplikace v průběhu jejího vývoje
až do předání.



Součástí dodávky jsou také kompletní zdrojové kódy aplikace volitelně kompilované
nebo převedené do jiného formátu, který je vykonatelný na cílovém iPad zařízení (pro případ
nutnosti budoucího nasazení aplikací do dalších iPad zařízení jinou cestou než standardním
přístupem do AppStore).

TECHNICKÉ GARANCE


Garance dostupnosti aplikace/učebnice 24 h denně 7 dní v týdnu s povolenou technickou
odstávkou pro nutnou údržbu ve vhodně nastaveném čase, vždy po domluvě s provozovatelem.



Při problémech s chodem aplikace musí být zajištěno v rámci reakčních dob obnovení plné
funkčnosti.



Zajištění zálohování a bezpečnostních postupů při vzniku závady.

Stránka 25 z 26

Příloha č. 2 Smlouvy – Podrobný technický popis nabízeného plnění
Uchazeč povinně doplní podrobný technický popis jím nabízeného plnění, které musí odpovídat minimální
technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy, ale nad rámec obsahu přílohy č. 1 bude tato
příloha obsahovat detailnější a konkrétní technický popis uchazečem nabízeného plnění.
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