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Č.j. ZSTGM/      484    /2020/Dvoř. 

V Ivančicích  7. 12. 2020 

      VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK  

             NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 

Zadávací řízení se řídí § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ). 

1. Název zakázky  

Rekonstrukce osvětlení na ZŠ T. G. Masaryka Ivančice  

2. Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce), CPV 

Služba: Výměna  osvětlení ve třídách 

 

3. Datum vyhlášení zakázky 

7. 12. 2020  

4. Název a sídlo zadavatele, kontaktní údaje, bankovní údaje, IČ, DIČ 

             Název:   Základní škola T.  G. Masaryka Ivančice, okres Brno- venkov, p. o. 

Sídlo:   Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice 

Tel.:   546 419 411 

Bankovní spojení: KB Ivančice, č. ú. 86-1561280297/0100 

IČ:   70918767 

DIČ:   CZ70918767 

 

5. Jméno, případně jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její 

telefon a e-mailová adresa 

Ředitelka školy Mgr. Jana Dvořáková, tel. 546 451 236, e-mail: reditelka@zstgmivancice.cz  

6. Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její 

telefon a e-mailová adresa  

Ve věcech technických, podá dodatečné informace a zodpoví případné dotazy uchazečů: 

Mgr. Jana Dvořáková, e-mail: reditelka@zstgmivancice.cz 

7. Lhůta pro podávání nabídek 

Lhůta pro odevzdání nabídek je stanovena do 15. 12. do 10:00 hod. v písemné formě v zalepené 

obálce v kanceláři školy, datovou schránkou. 
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8. Místo pro podávání nabídek  

Základní škola T.  G. Masaryka Ivančice, okres Brno- venkov, p. o. 

 Na Brněnce 1 

66491 Ivančice.  

Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání 

k poštovnímu doručení). 

Nabídky budou podány v písemné formě, v řádně uzavřených obálkách. Obálky budou opatřeny 

razítky uchazečů a označeny názvem této veřejné zakázky: Rekonstrukce osvětlení na ZŠ T. G. 

Masaryka Ivančice a textem „NEOTEVÍRAT ZÁSILKU“. Nabídky doručte poštou (doporučeně) 

datovou schránkou, nebo osobně. 

9. Termín a místo otevírání obálek 

Bezodkladně po uplynutí lhůty pro odevzdání nabídek na adrese zadavatele. Jednání komise je 

neveřejné. 

10. Popis předmětu zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pro akci:  

 Rekonstrukce osvětlení na ZŠ T. G. Masaryka Ivančice. Více specifikace – Příloha č. 1. 

11. Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky 

Předpokládaný termín zahájení díla:     12 / 2020 

Předpokládaný termín ukončení díla:     31. 1. 2021 

12. Místo dodání / převzetí plnění 

              Základní škola T.  G. Masaryka Ivančice, okres Brno- venkov, p. o. 

 Na Brněnce 1 

 66491 Ivančice.  

13. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Cena bude zpracována 

v souladu se zadávací dokumentací a bude definována jako cena „nejvýše přípustná“ 

(maximální) ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

Občanského zákoníku v platném znění. Nabídková cena bude doplněna do krycího listu (Příloha 

č. 4).  

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny bez DPH, nabídková cena vč. DPH může být 

překročena pouze v případě změny sazby DPH a v případě, že dojde k nutnosti realizovat 

dodatečné dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, ale pouze za 

předpokladu, že jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto 

dodatečné dodávky jsou nezbytné pro provedení původní dodávky. 

14. Hodnotící kritéria způsob hodnocení 

Kritéria          Váha 

Výše nabídkové ceny s DPH       100 % 
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Nabídka s nejnižší cenou bude vyhodnocena jako nejvýhodnější. 

 

Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle hodnotících kritérií a navrhne Zadavateli 

přidělit zakázku a uzavřít smlouvu s Uchazečem, který podal nejvýhodnější nabídku. 

Ukončením výběrového řízení a oznámení výsledku soutěže nevzniká automaticky smluvní 

vztah. Splněním podmínek výběrového řízení nevzniká nárok na uzavření smlouvy. 

 

15. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele 

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní: 

15.1. Základní způsobilost podle ustanovení § 74 odst. 1 ZVZ, a to předložením čestného 

prohlášení, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2. 

15. 2. Profesní způsobilost podle ustanovení § 77 ZVZ (dále jen „PZ“), a to předložením: 

a) kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, 

b) kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 

oprávnění, 

15. 3. Technická kvalifikace podle ustanovení § 79 (dále jen „TK“) uchazeč prokáže 

předložením seznamu významných zakázek formou čestného prohlášení, Příloha č. 3.  

Dodavatel splňuje TKP, pokud v posledních 3 letech provedl alespoň 2 dodávky, které jsou 

shodné či obdobné s předmětem plnění této veřejné zakázky, přičemž finanční objem každé 

z těchto dodávek uvedených uchazečem musí dosahovat alespoň 250 000,- Kč bez DPH; 

(nejedná se o součet finančního objemu jednotlivých dodávek uvedených na seznamu!). 

16. Požadavek na písemnou formu a jazyk nabídky 

Nabídka bude zpracována písemně v listinné podobě. Požadavek na písemnou formu je 

považován za splněný tehdy, pokud je přiložen i návrh smlouvy (Příloha č. 5) a je podepsán 

osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Požadovaný jazyk nabídky: český. 

17. Další požadavky na zpracování nabídky 

a) Uchazeč v nabídce předloží návrh smlouvy (Příloha č. 5), který bude obsahovat základní 

údaje o uchazeči, obchodní jméno, právní formu, IČ, DIČ, sídlo a adresu pro doručování 

písemností, statutárního zástupce a kontakt na osobu pověřenou jednat za uchazeče nebo 

jeho jménem. Pověří-li Uchazeč zastupováním na základě plné moci jinou osobou, pak tato 

plná moc s rozsahem pravomocí udělených tomuto zástupci bude nedílnou součástí nabídky. 

Smlouva bude doplněna o celkovou nabídkovou cenu a přílohu č. 1 smlouvy - Specifikace. 

b) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

c) Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídky, které nesplní stanovené technické požadavky 

v příloze č. 1 - Specifikace.  

d) Zadavatel požaduje záruku dle požadavku uvedeného v návrhu smlouvy. 

e) Zadavatel závazně stanovuje obchodní podmínky uvedené v návrhu smlouvy. 

f) Zadavatel si vyhrazuje veřejnou zakázku zrušit, kdykoliv v průběhu jejího trvání, popř. 

odmítnout všechny došlé nabídky, a to bez náhrady nákladů uchazečům. 



Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace  
 
Tel., fax: 546 451 236            IČ: 70918767                
E-mail: reditelka@zstgmivancice.cz             www.zstgmivancice.cz 

 
 

g) Uchazeči nevzniká nárok v souvislosti s podáním nabídky na kompenzaci nákladů 

spojených s jejím zpracováním. 

h) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

i) Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena v následujícím členění a pořadí 

dokumentů: 

 krycí list nabídky (Příloha č. 4), 

 obsah nabídky, 

 prokázání kvalifikace  

 vyplněnou přílohu č. 1 - Specifikace 

 čestné prohlášení, kterým dodavatel prokazuje splnění základních 

kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 2),  

 doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních 

předpokladů,  

 čestné prohlášení o prokázání technických kvalifikačních předpokladů 

(Příloha č. 3), 

 podepsaný a doplněný návrh smlouvy včetně příloh (Příloha č. 5), 

 návrh smlouvy včetně příloh v elektronické podobě ve formátu Word – na CD, 

DVD nebo flash-disku 

 případné další nepovinné přílohy. 

j) Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídku, která neodpovídá zadání, nebo ho plní pouze zčásti. 

k) V případech, kdy nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k 

předmětu zakázky, bude hodnotící komise vyžadovat písemné zdůvodnění ve stanovené 

lhůtě. Pokud zájemce mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě neodůvodní 

nebo hodnotící komise jeho zdůvodnění posoudí jako neopodstatněné, nabídku vyřadí. 

l) Předložené nabídky zůstávají založeny u zadavatele a nevracejí se uchazečům.   

m) Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že vybraný dodavatel může být osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole. 

n) Uchazeč si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo 

zákonných povinností ze strany uchazeče. 

o) Uchazeč se může před odevzdáním nabídky informovat o místních podmínkách. Případné 

nejasnosti je nutné si vysvětlit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost nebo 

mylné chápání ustanovení a údajů neopravňují uchazeče požadovat dodatečnou úhradu 

nákladů nebo změnu nabídky. 

p) Má se za to, že celková pevná cena zohledňuje veškeré náklady (vč. dopravy do místa 

dodání) a práce nezbytné k řádné dodávce předmětu zakázky, které jsou zjevné anebo které 

může příslušně kvalifikovaný a kompetentní uchazeč předvídat. Veškeré pomocné práce a 

vedlejší náklady, pokud nejsou specificky uvedeny, musí být zahrnuty do rozpočtu nákladů 

na příslušné práce. 

q) Nesplnění podmínek stanovených touto výzvou ze strany uchazeče může vést k vyloučení 

nabídky uchazeče z hodnocení pro nesplnění podmínek zadávacího řízení. 

Podpis zadavatele:       Mgr. Jana Dvořáková 

        Ředitelka školy 
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Přílohy výzvy jsou dostupné na internetových stránkách zadavatele  

http://www.zstgmivancice.cz/ 

 

Číslo 1 – Specifikace svítidel 

Číslo 2 – Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb.   

Číslo 3 – Prokázání splnění technické kvalifikace  

Číslo 4 – Krycí list nabídky 

Číslo 5 – Návrh kupní smlouvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ivancice.cz/verejne-zakazky-mesta-ivancice/
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Příloha č. 1 – Specifikace svítidel 

 
Požadováno je osvětlení do 7 tříd dle níže uvedených parametrů. 

Svítidlo pro osvětlení tříd na ZŠ TGM Ivančice 

A) Svítidlo pro osvětlení třídy musí být v krytí IP20 

Svítidlo musí umožňovat jak přisazenou, tak závěsnou montáž 

Náhradní teplota chromatičnosti musí být 4000K (+/- 400K) 

Index podání barev alespoň Ra80 

Doba životnosti dle platných definicí a norem alespoň 80.000 hodin pro L80/B50, (případně L80/B10, 

L90B50 nebo L90/B10 – vše alespoň 80.000 hodin) 

Barva tělesa svítidla bílá 

Světelný tok alespoň 2200lm 

Optický systém KVM, matná mřížka, symetrické vyzařování 41 – 80° 

UGR<19 

Délka 1245mm z důvodu plánování a rozmístění souvislých řad ve třídách 

Hmotnost maximálně 3,5kg 

Vhodné pro průběžnou montáž 

Systém DALI 

Proudově řízený driver 

Třída ochrany I, NONSELV 350mA 

Po osvětlení tříd bude měřeno a prokazatelně musí být alespoň 300lx normové rovnoměrnosti a 

dalších parametrů 

B) S obdobnými parametry navržená 2 svítidla do každé třídy 

s asymetrickou charakteristikou pro osvětlení tabule 

 

Součástí zakázky je  montáž/demontáž stávající osvětlení- sekání šlicu 30x 30 mm a jeho 

zapravení, zakrytí podlahy lepenkou a zakrývání fólii s olepením, broušení stropu p40 a p240, 
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penetrace hloubková malování stropu – bílá barva, úklid, lešení, doprava, programování a 

seřízení čidel. 
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Příloha č. 2 
 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

K PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI 

DLE § 74 ZÁKONA č. 134/2016 Sb. 

 

k veřejné zakázce malého rozsahu 

 Rekonstrukce osvětlení na ZŠ T. G. Masaryka Ivančice  

 

UCHAZEČ: 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

V souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., na prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 

dokládáme jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu následující čestné prohlášení: 

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku splňujeme základní způsobilost uvedenou 

v zákoně č. 134/2016 Sb., v § 74, odst. 1 písm. a), b), c), d), e). 

 

 

V…………………………dne…………………….. 

 

 

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

                                                                                                          Jméno a podpis oprávněného zástupce předkladatele nabídky 
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Příloha č. 3 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

K PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI 

 

Já, níže podepsaný statutární orgán …………………………………………………………….. 

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

(obchodní jméno, sídlo a IČ uchazeče) 

uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Rekonstrukce osvětlení na ZŠ T. G. Masaryka 

Ivančice vyhlášenou dne 7. 12. 2020 v Ivančicích prokazuji splnění technických kvalifikačních 

předpokladů tímto způsobem: 

 

V souladu s požadavky zadavatele předkládám seznam významných dodávek, které jsou shodné či 

obdobné s předmětem plnění této veřejné zakázky realizovaných uchazečem v posledních 3 letech: 

 

p.č. rok objednatel 
kontaktní osoba 

objednatele 
 (jméno/tel./e-mail) 

název akce a specifikace 
dodávek odpovídajících 

předmětu VZ 

finanční objem 
plnění bez DPH 

Doba plnění 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

       

 

 

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom 

všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 
 

 

V …………………………… dne ……………….                              podpis oprávněné osoby (osob)  

           s uvedením funkce 
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Příloha č. 4 

 

Krycí list nabídky 

 

podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 

Rekonstrukce osvětlení na ZŠ T. G. Masaryka Ivančice 

 

Název zadavatele:              Základní škola T.  G. Masaryka Ivančice, okres Brno- venkov, p. o. 

Sídlo:   Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice 

Tel.:   546 419 411 

IČ:   70918767 

Uchazeč  

IČ  

DIČ  

Sídlo  

Statutární orgán  

Zastupuje  

Telefon  

Fax  

E-mail  

Bankovní spojení, č.ú.  

 

Celkem nabídková cena bez DPH:    …………………………. 

DPH:        …………………………. 

Celková nabídková cena včetně DPH:   …………………………. 

 

Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty a 

bereme na vědomí, že jsme vázáni harmonogramem uvedeným ve výzvě. Současně stvrzujeme, že 

podáváme nabídku na základě vypsané výzvy k podání nabídek. 

V…………………………………. Dne …………… 

 

….……………………………… 

 podpis oprávněné osoby uchazeče 
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Příloha č. 5 

KUPNÍ SMLOUVA  

 

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  

mezi níže uvedenými smluvními stranami 

Název:   Základní škola T.  G. Masaryka Ivančice, okres Brno- venkov, p. o. 

Sídlo:   Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice 

Tel.:   546 451 236 

Bankovní spojení: KB Ivančice, č. ú. 86-1561280297/0100 

IČ:   70918767 

Zastoupená:                 Mgr. Janou Dvořákovou, ředitelkou školy 
(dále jako kupující) 

 

a 

 

  Obchodní firma: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ 

 Sídlo:    [_____]  

 IČ:   [_____]  

 DIČ:    [_____]  

 Bankovní spojení:  [_____]  

 Č.ú.:    [_____]  

 Zastoupená:  [_____]  

 Zapsaná u KS v [_____]oddíl [_____], vložka [_____]  

 (dále jako prodávající) 

 

1.Předmět smlouvy 
 

Předmětem této smlouvy je za podmínek uvedených v této smlouvě závazek prodávajícího v rámci 

plnění veřejné zakázky dodat kupujícímu a provést instalaci nového osvětlení / demontáž 

stávajícího osvětlení v 7 třídách. Součástí zakázky je  

 

Přesný název svítidel:                [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ 
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To vše včetně dopravy, přezkoušení a zaškolení za podmínek dále stanovených a v souladu 

s nabídkou a zadávací dokumentací vymezující předmět výše uvedené veřejné zakázky (dále jen 

předmět koupě nebo zboží). 

1. Přesný popis předmětu koupě dle této smlouvy je specifikován v zadávací dokumentaci 
a její příloze č. 1 – specifikaci, jež je nedílnou součástí této kupní smlouvy. 

 

2. Prodávající je povinen dodat předmět koupě kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty 
vztahujícími se k předmětu koupě ve smyslu ustanovení § 2094 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Doklady a dokumenty musí být kupujícímu předány v českém jazyce 
zároveň s příslušným zbožím. Pokud je doklad či dokument vyhotovován pouze v cizojazyčné 
verzi, musí být kupujícímu předán jeho věrný překlad do českého jazyka.  

 

3. Doklady a dokumenty, které kupující požaduje dodat spolu se zbožím, jsou zejména: 
 Potvrzení českého zastoupení značky nabízeného produktu, že produkty jsou určeny pro 

český trh. Potvrzení musí být v českém jazyce a musí být určeno výhradně pro předmět 
smlouvy. 

 Záruční list 

4.  Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a 
zadávací dokumentací. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v 
nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho 
řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím, včetně všech práv duševního 
vlastnictví. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k 
nerušenému a bezpečnému používání a musí být prosté jakýchkoliv právních či 
faktických vad. Prodávající potvrzuje uvedené skutečnosti, které nebrání nerušenému 
nakládání a užívání zboží kupujícím.  

 
2. Kupní cena 

 

1.  Kupující se zavazuje převzít předmět zaplatit za službu-rekonstrukci osvětlení včetně 

příslušenství dle Přílohy č. 1 - Specifikace prodávajícímu celkovou kupní cenu ve výši:  

Cena celkem bez DPH: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ Kč  

              DPH 21 %: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ Kč  

      Celková cena včetně DPH: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ Kč  

2. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího a je stanovena jako nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná a odpovídá ceně, kterou prodávající uvedl ve své nabídce na plnění 
předmětné veřejné zakázky. Výši kupní ceny lze odpovídajícím způsobem upravit pouze v 
případě změny zákonné sazby DPH. 
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3. Platební podmínky 

1. Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem po převzetí 
zboží kupujícím.  

2. Cena bude zaplacena kupujícím na základě jednoho vystaveného daňového dokladu – 
faktury. Podkladem pro vystavení faktury je předávací protokol/dodací list zboží 
stvrzený oběma smluvními stranami.  

3. Daňový doklad – faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 
30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu, také předepsané 
náležitosti daňového a účetního dokladu dle § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o 
DPH, v platném znění a údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu 
podnikání a identifikační číslo.   

 
 

4.Doba a místo plnění 
 

1. Prodávající odevzdá předmět koupě kupujícímu nejpozději do 31. ledna 2020. 

Místem odevzdání a převzetí předmětu koupě je sídlo kupujícího: Na Brněnce 1, 664 91 

Ivančice 

2. Den odevzdání a převzetí předmětu koupě se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění.   

3. Převzetí zboží musí být doloženo předávacím protokolem nebo dodacím listem potvrzeným 
osobou, která přebírá zboží za kupujícího. Předávací protokol nebo dodací list musí obsahovat 
následující informace: 
- označení a identifikační údaje stran 
- označení zboží 
- množství  
- označení dokladů, které se předávají spolu se zbožím 
- datum a čas převzetí zboží 
- jména předávajících a přebírajících osob za prodávajícího a kupujícího 

 

4.   Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude mít požadované vlastnosti, 

jakost a kvalitu. Nedodá-li prodávající v dodatečném termínu určeném kupujícím nové zboží, 

je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5.   Oprávněnými zástupci kupujícího jsou: 

      pro technické záležitosti:     Mgr. Jana Dvořáková, tel. 546 451 236 

 Oprávněným zástupcem prodávajícího je: 

       pro smluvní záležitosti : [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, tel.: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ 

 technické záležitosti :      [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, tel.: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ 
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5. Nabytí vlastnického práva 
 

Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem, kdy zboží od prodávajícího 

převezme. K přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě dochází okamžikem jeho převzetí 

kupujícím. 

 

6.Licenční ujednání 
 

1. Součástí dodávky je také výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví, poskytl jej zhotovitel objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. 

2. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy. 

3. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou, bez územního omezení a jako licence nevýhradní. 

4. Objednatel není povinen licenci využívat. 

5. Zhotovitel není v rámci tohoto licenčního ujednání povinen poskytnout zdrojové kódy díla. 

 

7.Jakost zboží a záruka za jakost 
 

1. Prodávající dodá kupujícímu předmět koupě s vlastnostmi dle parametrů uvedených 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v příloze č. 1 - specifikace. 

2. Kvalita zboží a výrobní postupy pro výrobu zboží musí být v souladu s obvyklými technickými 
podmínkami pro daný druh zboží. 

3. Prodávající odpovídá za to, že zboží bude kupujícímu dodáno v souladu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané touto 
smlouvou. 

4. Prodávající poskytuje kupujícímu za jakost dodaného zboží záruku po dobu 36 měsíců ode 
dne jeho dodání. Tato záruka zajišťuje plnou funkčnost po tutéž dobu a schopnost plného 
využití k účelům, k nimž je pořizován. 

5. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží, která se vyskytla v průběhu záruční 
doby, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující vadu zjistil.  Vada bude nahlášena 
prodávajícímu telefonicky na č. [_____], případně e-mailem na [_____] nebo písemně na adrese: 
[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ. Při uplatnění reklamace je kupující povinen vady popsat, popřípadě 
uvést, jak se projevují. 

6. Prodávající je povinen ve lhůtě 48 hodin započít s odstraněním reklamované vady, která byla 
prodávajícímu oznámena. Jestliže je nahlášená vada opravitelná, je prodávající povinen 
odstranit tuto vadu opravou zboží a/nebo výměnou kterékoliv vadné součástky zboží za 
součástku bezvadnou. Kupující je oprávněn požadovat namísto odstranění vytčené vady slevu 
z kupní ceny vadného zboží. 
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7. Při každém uplatňování reklamace je prodávající povinen vystavit reklamační protokol, ve 

kterém bude vyjádření prodávajícího k uznání či neuznání reklamace s odůvodněním a 
charakterizován rozsah a způsob odstranění reklamované vady.  

8. Po dobu záruční opravy se prodlužuje celková záruční lhůta o dobu opravy. 

8.Smluvní pokuty 
  

1. V případě prodlení prodávajícího s termínem dodávky, tj. odevzdání zboží kupujícímu, je 
prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den 
prodlení s dodáním předmětu koupě. 

2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad reklamovaných v záruční době je 
prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a 
každý i jen započatý den (24 hodin) prodlení. 

3. Právo na náhradu škody způsobené nesplněním povinností, za něž se sjednává smluvní 
pokuta, není tímto článkem dotčeno. 

4. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. 

9. Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupit od této smlouvy lze za podmínek stanovených obecnou právní úpravou. 

2. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím se považuje zejména stav, kdy: 

 je prodávající v prodlení s předáním předmětu koupě dle této smlouvy trvajícím déle než 
30 dnů; 

 prodávající přes dodatečnou výzvu nezajistí kupujícímu práva a oprávnění k dílu dohodnutá 
v této smlouvě. 

 

3. Za podstatné porušení této smlouvy kupujícím se považuje stav, kdy přes opakovanou výzvu 
prodávajícím se kupující ocitl v prodlení s úhradou faktury déle než 30 dnů. 

4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této 
smlouvy. 

 

10. Ostatní ujednání 
 

1. Prodávající poskytne orgánům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace 
týkající se dodavatelských činností a zároveň zajistí ve všech smlouvách s případnými 
subdodavateli, že tito subdodavatelé poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu 
všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností. 

2. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě vč. jejich příloh, nepovažuje za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Zhotovitel proto souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy vč. příloh na profilu zadavatele v souladu s ust. § 147a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
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3. Tato smlouva podléhá zákonu č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel bere na vědomí, 
že Objednatel je povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv MV ČR v předepsaném formátu. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.  

5. Kupující se zavazuje užívat zařízení odborně a provádět pravidelnou údržbu dle pokynů a 
dokumentace předané prodávajícím při odevzdání a převzetí předmětu koupě. 

6. Práva a povinnosti, jakož další vztahy a záležitosti neuvedené v této smlouvě se řídí zejména 
občanským zákoníkem.  

7. Tato smlouva se uzavírá ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.  
Všechny stejnopisy mají stejnou platnost a závaznost.  

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek, dále že byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, a na 
důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 

 

10. Přílohy 

 

Příloha č. 1 – specifikace  

 

 


