příloha A – obchodní podmínky
veřejná zakázka
Mobilní dotyková zařízení pro ZŠ Morkovice - INTERES

o

krycí list nabídky

o

návrh smlouvy

o

příloha č. 1 smlouvy – technická specifikace

o

příloha č. 2 smlouvy – cenový přehled

o

příloha č. 3 smlouvy – popis zboží (technický list, příp. dodavatelova specifikace dodávaného zboží)

PREAMBULE
Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky stanovené ve výzvě k podání nabídky a v jejích přílohách
zadávací dokumentací musí být uchazečem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány
způsobem umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu smlouvy).
Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého návrhu smlouvy, který uchazeč použije pro zpracování
nabídky, tj. na vyznačených místech návrh smlouvy vč. příloh doplní o požadované údaje (vyplní volná
formulářová pole) a podpis oprávněné osoby, pod kterým uvede čitelně jméno, příjmení a funkci, a přiloží
všechny požadované přílohy.

veřejná zakázka
Mobilní dotyková zařízení pro ZŠ Morkovice - INTERES

Nabídka
Krycí list

Zadavatel:
Základní škola Morkovice, příspěvková organizace
17. listopadu 416
768 33 Morkovice
číslo účtu: 148 343 8369/0800
Dodavatel
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:

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

I.
Smluvní strany:

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace
17. listopadu 416, 768 33 Morkovice
zastoupená: Mgr. Janem Košárkem, ředitelem školy
IČ: 70874930
Kontaktní osoby: Mgr. Jan Košárek, 702 089 508, reditel@zsmorkovice.cz
(dále jen „kupující“)
a
obchodní firma
se sídlem:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „prodávající“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu
(dále jen „smlouva“)
II.
Účel a předmět smlouvy
1. Účelem této smlouvy je dodat pro kupujícího ICT a mobilní dotyková zařízení pro účely projektu
INTERES – Informační technologie realizované spoluprací (registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.3.00/51.0035) a pro Základní školu Morkovice, příspěvková organizace, za podmínek této
smlouvy a v souladu s nabídkou podanou prodávajícím do veřejné zakázky Mobilní dotyková zařízení
pro ZŠ Morkovice - INTERES financovaného prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
2. Prodávající se zavazuje za dále sjednanou cenu dodat zboží podle příloh 1 až 3 této smlouvy,
poskytnout licence k tomuto zboží a převést na kupujícího k takto dodávanému zboží vlastnické právo
vč. oprávnění k užití licencí dodaných prodávajícím k tomuto zboží.
3. Kupující se zavazuje předmět koupě na základě této smlouvy převzít a zaplatit prodávajícímu kupní
cenu.

4. Prodávající prohlašuje, že je oprávněným k přijetí všech závazků vyplývajících z této smlouvy.
III.
Doba plnění

1.
2.

1.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě v době trvání této smlouvy, v termínu předem
dohodnutém mezi kontaktními osobami kupujícího a prodávajícím, nejpozději však do 15 dnů ode dne
uzavření této smlouvy.
Prodávající a kupující si dohodnou a potvrdí termín dodání předmětu koupě tak, aby předmět koupě byl
v celém rozsahu vč. dokladů vztahujících se k předmětu koupě dodán nejpozději v termínu dle odst. 1
tohoto článku smlouvy.
IV.
Místo plnění
Místem plnění je Základní škola Morkovice,příspěvková organizace, 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice.

V.
Kupní cena
1. Celková kupní cena je sjednána pro technickou vybavenost, množství, jakost a provedení zboží dle
specifikace uvedené v přílohách 1 až 3 na částku
Kč bez DPH.
DPH se účtuje v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Celková kupní cena sjednaná dle odst. 1 je cenou nejvýše přípustnou.
3. Celková kupní cena sjednaná dle odst. 1 zahrnuje veškeré náklady prodávajícího ke splnění jeho závazků
z této smlouvy, tj. zejména náklady spojené s dopravou a odevzdáním věci, instalací, školením apod.
VI.
Platební podmínky
Podkladem pro zaplacení celkové kupní ceny je potvrzený předávací protokol a daňový doklad – faktura,
který je prodávající oprávněn vystavit po předání a převzetí předmětu koupě kupujícím. Podkladem
pro vystavení daňového dokladu – faktury je předávací protokol dle čl. VII. odst. 2. této smlouvy.
1. Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů od jeho doručení kupujícímu.
2. Platba za poskytnutou dodávku bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.
3. Kupující neposkytuje zálohy.
4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména tyto náležitosti:
a. označení a číslo,
b. označení smluvních stran,
c. důvod fakturace, popis práce, přesné označení služby – na faktuře bude uvedena informace o
tom, že výdaj je financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost,
d. označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
e. den odeslání faktury a lhůta splatnosti,
f. datum uskutečněného zdanitelného plnění,
g. částka k úhradě.
5. Kupující si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), pokud
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením
daňového dokladu (faktury), přestává běžet původní lhůta splatnosti. Po doručení opraveného daňového
dokladu začne běžet nová 30 denní lhůta splatnosti.

VII.
Předání a převzetí předmětu koupě
1. Závazek prodávajícího dodat předmět koupě je splněn dodáním předmětu koupě v celém rozsahu vč.
dokladů vztahujících se k předmětu koupě do místa plnění v termínu dle čl. III. této smlouvy, a to bez vad
s vlastnostmi vymíněnými v této smlouvě.
2. Při předání a převzetí předmětu koupě vyhotoví zástupce prodávajícího předávací protokol s uvedením
předávaného zboží. Zástupce kupujícího potvrdí svým podpisem na kopii předávacího protokolu převzetí
předmětu koupě dle této smlouvy, správnost údajů o dodaném předmětu koupě uvedených v předávacím
protokolu a převzetí jeho originálu.
3. Prodávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu uživatelské příručky nebo uživatelské návody
zboží v českém, příp. i anglickém jazyce.
4. Předáním předávacího protokolu a jeho převzetím a podepsáním zástupcem kupujícího se má za to, že
je řádně splněn závazek prodávajícího dodat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy a prodávajícímu
vzniká právo na zaplacení kupní ceny za dodané zboží odpovídající ceně dle čl. V. této smlouvy.
5. Předáním a převzetím předmětu koupě nabývá kupující vlastnické právo k předmětu koupě a přechází
na něj nebezpečí škody na věci.
VIII.
Další práva a povinnosti prodávajícího
1. Prodávající je povinen podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění,
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a
souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní
tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy
[např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění].
Prodávající je povinen smluvně zavázat výše uvedenou povinnosti spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
také své subdodavatele.
2. Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků
je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této zakázky, a to podobu danou
právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty), nejméně však do roku 2025 a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky
archivovat.
IX.
Záruky
1. Prodávající poskytuje záruku na zboží, garantuje, že je v bezvadném stavu a způsobilé k řádnému užívání
v souladu s účelem dle této smlouvy po dobu trvání záruční doby.
2. Záruční doba na zboží se sjednává v délce trvání 24 měsíců od okamžiku jejího předání a převzetí
kupujícím v souladu s touto smlouvou.
3. Má se za to, že vada zboží v záruční době, je podstatným porušením smlouvy prodávajícím.
4.
Kupující má vůči prodávajícímu na výběr tato práva vyplývající ze záruky:
a)
právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
nebo
b)
právo na odstranění vady opravou věci;
c)
právo na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d)
právo na odstoupení od smlouvy.
6. Kontaktní osoba nebo jiná pověřená osoba kupujícího je povinna sdělit prodávajícímu jaké právo si zvolila při
oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
X.

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

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

V…………….. dne …………..

V

dne

……………………………………..
……………………………………..
Mgr. Jan Košárek
ředitel školy, kupující

prodávající

Příloha č. 1 kupní smlouvy
Technická specifikace
KÓD

ZAŘÍZENÍ

1
2

Notebook
Tablet

POČET
KUSŮ
7
13

Notebook
Procesor: Passmark CPU Mark min. 1900 bodů
Pevný disk: min. 500 GB
obal na notebook (neopren) kompatibilní s dodaným zařízením
Operační paměť: min. 4 GB, rozšířitelná na 8 BG
Display: min. 15“, dotykový, rozlišení min. 1366x768
Hmotnost: max. 2,3 kg
Výdrž: min. 6 hodin
Rozhraní:
 min. 3xUSB z toho min. 1xUSB 3.0
 HDMI
 čtečka karet
 RJ45
 Bluetooth 4.0
 Wi-Fi B/G/N
 webkamera
Klávesnice s numerickou částí
Možnost změny operačního systému svépomocí – požadavek musí být jasně deklarován.
Operační systém: 64bitový plně kompatibilní se stávajícím vybavením školy (Windows)

Tablet
Display: min. 10“, dotykový, rozlišení min. 1920x1080
Úložiště: min. 32 GB
Operační paměť: min. 2 GB
Hmotnost: max. 650 g
Výdrž: min. 8 hodin
Rozhraní:
Bluetooth 4.0
Wi-Fi B/G/N
3G
webkamera
GPS
polohovatelný obal na tablet kompatibilní s dodaným zařízením
externí Bluetooth klávesnice pro tablet kompatibilní s dodaným zařízením

Příloha č. 2 kupní smlouvy
Cenový přehled

cenový přehled
Kód

Název

ks

1

Notebook

7

2

Tablet

13

CELKEM BEZ DPH

Cena/ks bez
DPH

Cena celkem

20

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 270 180 Kč bez DPH.
KÓD

ZAŘÍZENÍ

CENA V KČ BEZ
DPH / 1KS

1
2

Notebook
Tablet

16 590 Kč
11 850 Kč

Uvedená předpokládaná hodnota jednotlivých položek a veřejné zakázky je rovněž cenou maximálně
přípustnou! Zadavatel si vyhrazuje právo nevyužít nabídku, pokud nabídková cena překročí předpokládanou
hodnotu veřejné zakázky nebo jednotlivých položek. Taková nabídka může být posuzována jako nepřijatelná a
vyřazena z výběrového řízení.

Příloha č. 3 kupní smlouvy
Popis zboží (technický list, příp. dodavatelova specifikace dodávaného zboží)
Pozn.: doplní uchazeč

