Zadávací dokumentace pro nadlimitní
veřejnou zakázku na dodávky
zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. § 27 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
OPVK/2013: Soubor vybavení pro počítačové učebny projektu „CAD
- počítačem podporované technické kreslení do škol“
Zadavatel se sídlem :
Univerzita Palackého v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 8
771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Olomouc
číslo účtu : 19-1096330227/0100
Rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
Právní forma zadavatele :

veřejná vysoká škola

Místo dodání :

dle kupní smlouvy

Způsob zadání :

otevřené řízení

Profil zadavatele:

https:// zakazky.upol.cz

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Monika Kašparová
tel. č.: +420 585 631 122, fax: 585 631 126, e-mail: monika.kasparova@upol.cz

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů
v rámci otevřeného řízení na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Práva, povinnosti či
podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem.

Zadavatel, Univerzita Palackého v Olomouci, uzavřel ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dne 15. 7.
2013 Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů s Gymnáziem, Hranice - IČO: 70259909,
Gymnáziem, Prostějov - IČO: 44053916, Gymnáziem Jana Opletala, Litovel - IČO:
00601772, Gymnáziem, Olomouc - IČO: 00848956, Gymnáziem, Šternberk - IČO:
00601764, Gymnáziem, Uničov - IČO: 00601756 (dále jen „investoři“), a to za účelem
společného postupu při zadávání této veřejné zakázky. K veškerému jednání a k činnostem
souvisejícím se zadáváním této veřejné zakázky je ve Smlouvě o sdružení veřejných
zadavatelů výslovně zmocněna Univerzita Palackého v Olomouci.
Veřejná zakázka má za účel zajistit prostředky nutné pro dosažení cíle řešeného projektu.
Počítačových sestav a grafického software zaměřeného na tvorbu technické 2D a 3D
výkresové dokumentace, bude využito při vzdělávání pedagogických pracovníků a studentů 6ti partnerských víceletých gymnázií v oblasti praktické aplikace výuky matematiky a chemie za
využití počítačem podporovaného technického kreslení. Pomocí tematického celku "Aplikace
matematiky a chemie v technickém počítačovém kreslení", jehož výuka bude na pořízeném
zařízení probíhat, dojde jednak k rozvinutí mezipředmětových vazeb, provázanosti mezi teorií
a praktickým uplatněním na reálných příkladech a úlohách z praxe, ale dojde také k
podstatnému rozvoji kompetencí studentů v oblasti počítačem podporovaného technického
kreslení, jakožto jednoho z důležitých faktorů při jejich případném dalším studiu na technicky
zaměřené vysoké škole.

1. Specifikace projektu, klasifikace předmětu veřejné zakázky a
předpokládaná hodnota
1.1.

Specifikace projektu

Název programu:
Název projektu:
Registrační číslo projektu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol
CZ.1.07/1.1.26/02.0091

Klasifikace předmětu veřejné zakázky na dodávky

1.2.
Název

kód CPV

30213300-8
30231000-7
30237000-9

Stolní počítač
Počítačové monitory a konzoly
Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače

1.3.

Předpokládaná hodnota

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 883.746,- Kč bez DPH.

2.
2.1

Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky
Předmět plnění veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka počítačových sestav (celkem 49 identických sestav) a
softwarového vybavení (celkem 147 licencí software zaměřeného na tvorbu technické 2D a
3D výkresové dokumentace) pro účely zajištění klíčových aktivit projektu „CAD - počítačem
podporované technické kreslení do škol“ dle podrobné specifikace uvedené v příloze č. 2
zadávací dokumentace k veřejné zakázce, včetně instalace, proškolení obsluhy pořízeného
zařízení kvalifikovaným pracovníkem a poskytování záručního servisu. Příloha č. 2 k této
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zadávací dokumentaci slouží současně k doplnění jednotlivých nabídkových cen a specifikaci
nabízené komodity.
2.2. Technická specifikace předmětu veřejné zakázky:
Uchazeč je povinen dodržet technické požadavky stanovené v bodech 2.1., 2.2. a v příloze č.
2 této zadávací dokumentace k podání nabídek, pokud je nedodrží, bude z výběrového řízení
vyloučen a dále jeho nabídka nebude posuzována.
Zadavatel požaduje, aby požadovaná zařízení a jejich jednotlivé části byla nová,
nerepasovaná.
Dodavatel je povinen v rámci plnění veřejné zakázky doložit a garantovat nabízené technické
parametry, včetně přesného označení nabízeného plnění.
2.3. Ostatní podmínky veřejné zakázky:
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že vzhledem k přiděleným finančním prostředkům je
předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřekročitelná a v případě předložení nabídek
s nabídkovou cenou vyšší než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, si zadavatel
v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona vyhrazuje právo zadávací řízení veřejné zakázky
zrušit.
Pokud se v této zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo
dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná
se o vymezení předpokládané charakteristiky a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné
technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Dodací lhůta: nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření příslušné kupní smlouvy.

3. Záruka a servis
Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil autorizované servisní středisko, které bude
splňovat následující podmínky:


jediné kontaktní místo pro nahlášení poruchy, kdy dodavatel je povinen přijímat
nahlášení závady v pracovní dny v době od 8 – 16hod;



u počítačových sestav zajištění servisu on-site (tj. na místě instalace) s garancí
ukončení opravy následující pracovní den po telefonickém nahlášení.

Uchazeč doloží při podání nabídky prostou kopii certifikátu (oprávnění) výrobce pro prodej a
servis dodávaných výrobků, příp. čestné prohlášení deklarující výše uvedené.
Součástí nabídky uchazeče bude závazný obsah záručních podmínek, vypracovaný
v souladu s touto zadávací dokumentací, který bude následně nedílnou součástí kupní
smlouvy.

4. Obchodní a platební podmínky
Uchazeč je povinen předložit ve své nabídce jako její nedílnou součást návrh kupní smlouvy.
Návrh kupní smlouvy uchazeče musí respektovat obchodní podmínky uvedené v příloze č. 3
této zadávací dokumentace.
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5.

Kvalifikace dodavatelů

5.1

Splnění kvalifikace

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci.
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění
a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona
c) technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona
d) v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona předložením čestného prohlášení o
své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Prokázání kvalifikace
b) Zadavatel v souladu s § 57 odst. 1 zákona požaduje, aby dodavatel, se kterým
bude uzavřena kupní smlouva podle § 82 zákona, předložil před podpisem
kupní smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace.
c) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky uchazeče starší 90
kalendářních dnů.
5.2.

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst.
1 písm. a) až k) zákona formou dle § 53 odst. 3 písm. a) až d) zákona a v souladu s § 57
zákona předložením prostých kopií:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů (§ 53 odst. 1 písm. a) a b)),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného
prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. f)),
c) potvrzení příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení (§ 53 odst. 1
písm. h)),
d) čestného prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. c) až e) a písm. g), i) až k).
5.3.

Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona prokáže dodavatel, který
předloží prosté kopie:



podle § 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,
podle § 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění
musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky

5.4 Prokázání technických kvalifikačních předpokladů
Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona prokáže dodavatel, který
předloží v prosté kopii v souladu s ust. § 56 odst. 1 písm. f) zákona - doklad prokazující
shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem. Pro všechny nabízené
výrobky musí být vystaveno prohlášení o shodě, dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 17/2003 Sb.,
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kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. Splnění této
podmínky doloží uchazeč předložením kopie prohlášení o shodě, či formou čestného
prohlášení.

6. Poskytnutí zadávací dokumentace a dodatečné informace
k zadávací dokumentaci
Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci, včetně všech jejich příloh prostřednictvím
elektronického
systému
zadávání
veřejných
zakázek
na
Profilu
zadavatele:
https://zakazky.upol.cz.
Podle § 49 odst. 1 zákona je dodavatel oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné
informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná a doručená kontaktní osobě
předmětné veřejné zakázky nebo zaslaná prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a
musí být zadavateli doručena v souladu se zákonem.
Dodatečné informace (bez identifikace tazatele) zadavatel zároveň poskytne i všem
uchazečům písemně a prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na Profilu zadavatele:
https://zakazky.upol.cz.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům písemně, i na Profilu zadavatele:
https://zakazky.upol.cz dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí
žádosti.

7.

Kritéria pro zadání veřejné zakázky

7.1 Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nejnižší cena v Kč bez DPH..

8.

Podání nabídek

8.1 Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 10. 2013 v 10:00 hod.
Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou na adresu:
Univerzita Palackého v Olomouci
Oddělení veřejných zakázek
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
kontaktní osoba: Mgr. Monika Kašparová
a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání
nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty.

8.2

Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami započne dne 21. 10. 2013 v 10:00 hodin, jednací místnost č. 1
oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1. patro (ochoz),
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.
Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit členové komise zadavatele, zadavatel nebo jeho
pověřený zástupce, statutární orgán uchazeče nebo maximálně 2 zástupci uchazeče (tito
pouze na základě písemného pověření k zastupování účasti při otevírání obálek), který ve

Strana 5 (celkem 15)

lhůtě pro podání nabídek podal svoji nabídku a který se při příchodu prokáže průkazem
totožnosti a zapíše se do listiny účastníků.
Komise otevře obálky s nabídkami dle pořadového čísla přijaté nabídky a zkontroluje, zda
nabídka splňuje požadavky dle § 71 odst. 9 zákona (tj. nabídka je zpracována v požadovaném
jazyku, návrh smlouvy je podepsán oprávněnou osobou). Po provedení této kontroly komise
sdělí přítomným uchazečům následující informace:
- identifikační údaje uchazeče (tj. jméno obchodní firmy nebo jméno a příjmení, sídlo
firmy nebo adresu),
- zda nabídka splňuje požadavky dle § 71 odst. 9 zákona,
- nabídková cena uchazečů.

9. Varianty nabídek
V souladu s § 70 zákona, zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

10. Obsah a forma nabídky, zadávací lhůta, požadavek na poskytnutí
jistoty
10.1 Obsah nabídky
Nabídka uchazeče bude obsahovat návrh kupní smlouvy podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem a dále
doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.
Nabídka bude podána v následující struktuře:
 Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče (příloha č. 1),
 Doklady k prokázání splnění kvalifikace
 Návrh kupní smlouvy jednostranně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či
za uchazeče dle přílohy č. 3 k zadávací dokumentaci
 Doložení garantovaných technických parametrů pro doložení splnění požadavků
zadavatele specifikovaných příloze č. 2. této zadávací dokumentace
 Doložení garantovaných technických parametrů jednotlivých položek dodávky
 Podrobnou kalkulaci nabídkové ceny po jednotlivých kupujících
 V souladu s ustanovením § 68 odst. 3 musí být součástí nabídky rovněž:
a) seznam statutárním orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří
v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli
v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
b) má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu,
vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu
podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně
hospodářské soutěže a o změně některých zákonů) v souvislosti se
zadávanou veřejnou zakázkou

10.2

Forma nabídky
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Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím
řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo
společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým
dodavatelem vyřadí.
Nabídka bude podána písemně, v českém jazyce.
Všechny listy nabídky by měly být navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně
zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých
výtisků, by měly být očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Nabídka bude podána 1x v listinné podobě v originále s označením „ORIGINÁL, vše v řádně
uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče. Obálka bude
označena heslem: „OPVK/2013: Soubor vybavení pro počítačové učebny projektu „CAD
- počítačem podporované technické kreslení do škol“ - NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být
uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona (vyrozumění
o tom, že nabídka dodavatele byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek).

10.3 Zadávací lhůta
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka činí
120 dnů. Po tuto dobu je uchazeč svoji nabídkou vázán.

10.4. Požadavek na poskytnutí jistoty
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

Práva zadavatele

11.

Zadavatel si vyhrazuje právo:



zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem
zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje předložené v nabídce

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:
Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Technická specifikace požadovaného plnění
Příloha č. 3 Obchodní a platební podmínky – kupní smlouva

V Olomouci dne 26. 8. 2013

Digitálně podepsal Prof.RNDr. Miroslav Mašláň,
Csc.
DN: c=CZ, o=Univerzita Palackého v Olomouci
[IČ 61989592], ou=Z09481, cn=Prof.RNDr.
Miroslav Mašláň, Csc., serialNumber=P313760
Datum: 2013.08.26 13:18:37 +02'00'

Prof.RNDr. Miroslav
Mašláň, Csc.
…………………………………………..
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
rektor UP v Olomouci
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Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

OPVK/2013: Soubor vybavení pro počítačové učebny
projektu „CAD - počítačem podporované technické
kreslení do škol“

Název:

Zadavatel
Univerzita Palackého v Olomouci

Název:

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Sídlo:

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

Uchazeč
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČO:

DIČ:

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
Nabídková cena v CZK
Samostatně DPH

Cena celkem bez DPH:

Cena celkem včetně
DPH:

Uchazeč prohlašuje, že se stejně tak, jako osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec, ani subdodavatel,
osoba blízká subdodavateli, ani žádný zaměstnance subdodavatele nepodílel na zpracování zadávací
dokumentace této veřejné zakázky. Uchazeč prohlašuje, že nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným
dodavatelem, který podal nabídku v rámci tohoto výběrového řízení.

Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče
Podpis oprávněné osoby
jednat za uchazeče

…………………………………………..

razítko

Titul, jméno, příjmení
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Příloha č. 3 Obchodní a platební podmínky
Uchazeč je povinen předložit ve své nabídce jako její nedílnou součást návrh kupní
smlouvy. Návrh kupní smlouvy uchazeče musí respektovat dále uvedené obchodní a
platební podmínky:

1. SMLUVNÍ STRANY:
KUPUJÍCÍ 1:
se sídlem:
rektor:
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č.ú.:
(dále jako „kupující 1“)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

KUPUJÍCÍ 2:
se sídlem:

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293
Zborovská 293, 753 11 Hranice

statutární zástupce:

PhDr. Radovan Langer

IČO:

70259909

bankovní spojení:
číslo účtu:

KB Hranice
27-6448610277/0100

doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.
61989592
CZ61989592
Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
19-1096330227/0100

kontaktní osoba
(jméno, telefon, email):

Ing. Dušan Rychnovský, 581 601 649, 732 958 888,
du.rych@post.cz

(dále jen „kupující 2“)
KUPUJÍCÍ 3:

Gymnázium, Prostějov, Komenského 17

se sídlem:

Komenského 17, 796 01 Prostějov

statutární zástupce:

Mgr. Jaroslav Fidrmuc

IČO:

44053916

bankovní spojení:

Česká spořitelna Prostějov

číslo účtu partnera:
kontaktní osoba

1502372319/0800

(jméno, telefon, email):

Mgr. Jaroslav Fidrmuc, 582 302 541
fidrmuc@cmg.prostejov.cz

(dále jen „kupující 3“)
KUPUJÍCÍ 4:

Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189

se sídlem:
Statutární zástupce:
IČO:
bankovní spojení:

Opletalova 189, 784 01 Litovel
RNDr. Jitka Krausová
00601772
KB Litovel
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číslo účtu partnera:
kontaktní osoba
(jméno, telefon, email):

38030811/0100
RNDr. Jitka Krausová, 585 392 023,
602 596 620, reditel@gjo.cz

(dále jen „kupující 4“)
KUPUJÍCÍ 5:

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

se sídlem:

Čajkovského 9, 779 00 Olomouc

statutární zástupce:

Mgr.Radek Čapka

IČO:

00848956

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu partnera:
kontaktní osoba

1804664309/0800

(jméno, telefon, email):

Mgr. Radek Čapka, 585 412 493, 723 487 598
capka@gcajkol.cz

(dále jen „kupující 5“)
KUPUJÍCÍ 6:

Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5

se sídlem:
statutární zástupce:

Horní náměstí 5/167, Šternberk, 785 01
Mgr. Tamara Kaňáková

IČO:

00601764

bankovní spojení:
číslo účtu partnera:

Komerční banka, a.s. pobočka Šternberk
107-1544830277/0100

kontaktní osoba
(jméno, telefon, email):

Mgr. Tamara Kaňáková, 603 815 442, kanakova@gymst.cz

(dále jen „kupující 6“)
KUPUJÍCÍ 7:

Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257

se sídlem:
statutární zástupce:

Gymnazijní 257, Uničov, 783 91
Mgr. Roman Riedl

IČO:

00601756

bankovní spojení:

Komerční banka, pobočka Uničov

číslo účtu partnera:

11639811/0100

kontaktní osoba
(jméno, telefon, email):

Mgr. Roman Riedl, 775 725 263,
romanriedl@gymun.cz

(dále jen „kupující 7“)
(dále všichni jako „kupující“) na straně jedné
a
PRODÁVAJÍCÍ:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku:
statutární orgán:
osob oprávněná jednat

doplní uchazeč
doplní uchazeč
doplní uchazeč
doplní uchazeč
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ve věcech smluvních:
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č.ú.:

doplní uchazeč
doplní uchazeč
doplní uchazeč
doplní uchazeč
doplní uchazeč
doplní uchazeč

(dále jen „prodávající“) na straně druhé
Kupující s prodávajícím uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka
prodávajícího na dodávku předmětu plnění této smlouvy byla kupujícím vybrána ve
výběrovém řízení, které předcházelo podpisu této smlouvy, jako nabídka nejvhodnější.
Závazkový právní vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Takto se smluvní strany dohodly ve smyslu jeho ust. §
262 odst. 1.

2. Předmět smlouvy
1.
Předmětem této kupní smlouvy je vybavení počítačových učeben (dále jen “zboží”)
v druhu a množství dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha
č. 1.
2.
Předmět smlouvy bude dodán včetně všech součástí potřebných k jeho provozu, bude
plně funkční, bez dalších dodatečných nákladů ze strany kupujícího.
3.
Součástí dodávky předmětu smlouvy je také poskytnutí souvisejících služeb
spočívajících v instalaci zboží a zaškolení pracovníků.

3. Předmět plnění
1.
Prodávající se zavazuje dodat za podmínek stanovených touto kupní smlouvou
kupujícímu předmět smlouvy, a to včetně průvodních dokladů.
2.
Kupující tímto zavazuje za podmínek stanovených touto kupní smlouvou předmět
smlouvy včetně průvodních dokladů převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu podle
článku 4. této kupní smlouvy a způsobem podle článku 5. této kupní smlouvy.
3.
Předání a převzetí předmětu smlouvy bude ukončeno podpisem oprávněných osob
smluvních stran na datovaném předávacím protokolu.
4.
Součástí dodání předmětu smlouvy je i jeho instalace, uvedení do provozu a dodání
zákonných dokladů (Prohlášení o shodě nebo CE certifikát, instalační protokol, uživatelský
manuál v českém jazyce).
4. Kupní cena a platební podmínky
1.
Kupující se zavazuje uhradit za předmět smlouvy kupní cenu ve výši doplní uchazeč,Kč bez DPH. Kupní cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady spojené
s dodávkou přístroje (např. cla, doprava do místa určení, instalace, zaškolení obsluhy, další
poplatky).
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2.
Sjednaná kupní cena je splatná na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“)
řádně vystaveného Prodávajícím, ve lhůtě splatnosti 30 dnů, a to pro každého kupujícího
samostatně. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká řádným splněním závazku, způsobem a
v místě plnění v souladu s touto smlouvou (tj. včetně instalace a seznámení s obsluhou) po
podpisu datovaného předávacího protokolu. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provádí v
české měně.
3.
Prodávajícím vystavené faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a náležitosti obchodní listiny podle § 13a obchodního zákoníku a současně
identifikaci smlouvy, na jejímž základě bylo plněno. Faktury prodávající opatří razítkem a
podpisem osoby oprávněné ji vystavit. Nebude-li jakákoliv faktura vystavená prodávajícím
obsahovat některou povinnou náležitost nebo prodávající chybně vyúčtuje cenu nebo DPH,
jsou kupující oprávněni před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu prodávajícímu
k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením
nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury prodávajícím přestává běžet původní lhůta
splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícím.
4.
Kupující nebude poskytovat zálohu na kupní cenu. Kupní cena bude považována za
uhrazenou, bude-li nejpozději v den její splatnosti připsána ve prospěch účtu Prodávajícího
uvedeného v záhlaví této smlouvy.
5. Dodací lhůta a místo plnění
1.
Prodávající se zavazuje dodat zboží na místa dodání nejpozději do 30 dnů ode dne
uzavření této smlouvy.
2.

Místo dodání: sídla jednotlivých kupujících uvedených v záhlaví kupní smlouvy.

3.
Osoby oprávněné k převzetí zboží: jednotlivé kontaktní osoby uvedené v záhlaví této
smlouvy.
6. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci
1.
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na
předávacím protokolu podle čl. 5.3 této smlouvy. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení
zboží včetně užitků přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví ke zboží.

7. Odpovědnost prodávajícího za vady
1.
Na dodané zboží dle čl. 2 odst.1 této kupní smlouvy poskytuje prodávající záruku
v délce doplní uchazeč
2.
Na dodané zboží dle této Smlouvy je poskytována záruka po celou dobu užívání, jeho
vady je u prodávajícího možno uplatňovat ve standardní pracovní době (8-16.30 hod).
3.

Servisní středisko Dodavatele pro hlášení závad je : doplní uchazeč

4.
Záruční lhůty touto smlouvou sjednané začnou plynout ode dne protokolárního převzetí
zboží.
5.
Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího
písemně neupozornil, má kupující právo na bezplatnou opravu zboží či dodání náhradního
zboží nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady nebo na přiměřenou slevu z dohodnuté
ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vady, která činí zboží
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neupotřebitelným, má kupující právo odstoupit od této Smlouvy. Zboží k opravě přebírá
prodávající na adrese kupujícího uvedené v čl. 1 této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu.
6.
Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti
s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
8. Smluvní pokuty
1.
V případě, že prodávající je v prodlení s dodáním zboží oproti termínu dle čl. 5 odst. 1
této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a to
za každý i započatý den prodlení.
2.
V případě, že kupující je v prodlení s placením peněžitého závazku nebo řádně a včas
neplní závazky k věcné nebo časově umístěné součinnosti či spolupůsobení, z důvodů
ležících na straně kupujícího, je prodávající oprávněn vyúčtovat a kupující povinen zaplatit
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a to za každý i započatý den prodlení, pokud nebude
dohodnuto jinak.
3.
Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku není dotčeno právo poškozené
smluvní strany na náhradu škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
9. Závěrečná ujednání
1.

Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené kupní smlouvy.

2.
Ujednání této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle
této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a
vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit
takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí
závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by
smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a
povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do smlouvy
doplněno.
3.
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4.
Kupující jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy pro její podstatné porušení
prodávajícím, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než 20 dní,

nedodržení technické specifikace zboží uvedené v nabídce prodávajícího.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení
písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od této smlouvy kupujícím
z důvodu výše uvedených podstatných porušení smlouvy prodávajícím, nemá prodávající
nárok na náhradu jakýchkoliv do té doby vzniklých nákladů.
5.
Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujících postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
6.

Tato kupní smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
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7.
Tato kupní smlouva je vyhotovena v deseti vyhotoveních s povahou originálu
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující 1 obdrží 3 vyhotovení,
kupující 2 až 7 obdrží po 1 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
8.
Prodávající bere na vědomí, že vybraný dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů.
9.
Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č.
563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani u přidané hodnoty). Prodávající se
zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související
s plněním této zakázky, nejméně však do roku 2025.
10.
Prodávající bere na vědomí, že kupující jsou povinni dodržet požadavky na publicitu
v rámci programů strukturovaných fondů stanovené v č. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006
a pravidel pro publicitu v rámci OP VK a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se
daného výběrového řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech
smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce, nejméně však do roku
2025.
11.
Prodávající se zavazuje v souladu s § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, že kupujícím předloží seznam
subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy, ve kterém uvede
subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové kupní ceny, a to
nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy. Současně platí, že má-li subdodavatel
prodávajícího formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů
před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
Nedílnou součást této kupní smlouvy tvoří přílohy:

12.


Příloha č. 1 – Nabídku prodávajícího ze dne doplní uchazeč

V doplní uchazeč dne doplní uchazeč 2013
……………………………………………..
doplní uchazeč
V Olomouci, dne ………. 2013

_________________________________
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
Univerzita Palackého v Olomouci

___________________________________
PhDr. Radovan Langer
Gymnázium, Hranice, Zborovská 293
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_________________________________
Mgr. Jaroslav Fidrmuc
Gymnázium, Prostějov, Komenského 17

_________________________________
Mgr.Radek Čapka
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

__________________________________
RNDr. Jitka Krausová
Gymnázium Jana Opletala, Litovel

___________________________________
Mgr. Tamara Kaňáková
Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5

_________________________________
Mgr. Roman Riedl
Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257
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