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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

 

VZMR/ K1/10 /2019 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů  (dále jen zákon). 

 

 Výměna oken 3.NP 
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1. Základní údaje o zadavateli 
 

Zadavatel:               Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola,  

                                  Liberec 1,  Masarykova 3, příspěvková organizace 

Adresa:                    Masarykova 460/3, 460 84 Liberec 1  

IČO:                          46747991 

Profil zadavatele:  https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj 
 

Kontaktní osoby:   

Ředitel školy Ing. Jaroslav Semerád 

                          jaroslav.semerad@pslib.cz 

                          +420 777679977  

Zástupce ředitele Ing. Radek Havlík 

                          radek.havlik@pslib.cz 

                          +420 724066592 

 

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
Dle ustanovení § 27 zákona se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu: 
 
Název: Výměna oken 3.NP 
Druh:   Dodávka 
 
Předmětem veřejné zakázky je:  

1. Dodání 20 ks oken a vnitřních parapetů (viz technická dokumentace v příloze), a to včetně 
montáže a začištění. 

2. Demontáž a likvidace původních oken. 
 
Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky specifikován v příloze č. 3 této Výzvy k podání nabídky 
(dále jen „Výzva“). Součástí dodávky bude také doprava a předání dokumentace. 
 

Veškeré dodávky nabízené účastníkem musí splňovat české normy a zákonné předpisy. Veškeré 

nabízené zboží bude nové, nikoliv repasované, nerozbalené, pocházející z oficiální distribuce určené 

pro prodej v ČR. Uvedené hodnoty parametrů jsou minimálně přípustné. Vyšší hodnoty nebo 

kvalitativně vyšší technologie se připouští. Dodavatel na předmět plnění poskytne záruku stanovenou 

dle zákona. 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
mailto:jaroslav.semerad@pslib.cz
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3. Předpokládaná hodnota zakázky 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení výběrového řízení činí:  482.000,- Kč 

bez DPH. Předpokládaná hodnota je zároveň maximální možná nabídková cena, tuto cenu nesmí 

dodavatel ve své nabídce překročit.  

4. Místo plnění veřejné zakázky 
Místem plnění veřejné zakázky je Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná 

škola, 460 84 Liberec 1, Masarykova 3. 

5. Termín plnění veřejné zakázky 
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky.  
Předpokládané datum uzavření smlouvy: prosinec 2019. 
Termín dodání: do 12 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy. 

6. Poskytnutí zadávací dokumentace 

Kompletní zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj. 

7. Požadavky na prokázání profesní způsobilosti  
Účastník může analogicky dle ustanovení § 77 zákona splnění profesní způsobilosti prokázat 
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo oprávněním k podnikání (ve vztahu k předmětu 
veřejné zakázky). Všechny doklady k prokázání způsobilosti je dodavatel v nabídce oprávněn předložit 
v prosté kopii.  Doklady prokazující profesní způsobilost dle § 77 zákona, musí prokazovat splnění 
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

8. Požadavky na prokázání základní způsobilosti  
Účastník může analogicky dle ustanovení § 74 zákona splnění základní způsobilosti prokázat 
předložením Čestného prohlášení. Doklady prokazující základní způsobilost analogicky dle § 74 zákona, 
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem 
podání nabídky. 

9. Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli  
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. 
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit bez předchozí žádosti dodavatele.  
Zadavatel může podmínky obsažené v zadávací dokumentaci změnit nebo doplnit před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek. Změna či doplnění bude uveřejněna na profilu zadavatele:   
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj   
 
Kontaktní osobou je:  
 

 
Ing. Radek Havlík 

 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
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Funkce  : zástupce ředitele  
e-mail  : radek.havlik@pslib.cz  
Telefon  : 485 100 113  
 

10. Hodnotící kritérium 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je analogicky dle § 114 odst. 2 zákona 
ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové 
ceny bez DPH. Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena bez DPH 
stanovená účastníkem v návrhu smlouvy o dílo. Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že zadavatel 
seřadí nabídky podle výše jejich nabídkové ceny a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Jako 
nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.  
 
Zadavatel vyloučí účastníka, jehož nabídka nebude obsahovat číselně vyjádřitelná kritéria rozhodná 
pro hodnocení nabídek. Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který nepředložil údaje, 
doklady nebo vzorky analogicky dle § 122 odst. 3 písm. a) a b) zákona nebo výsledek zkoušek vzorků 
neodpovídá zadávacím podmínkám. 

11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto 
Výzvou, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré 
náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a 
vlivů během provádění díla. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 
Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek. 
Celková nabídková cena bude uvedena jako Příloha č. 5 Cenová specifikace zboží, v členění bez DPH 
a celková nabídková cena včetně DPH.  

12. Platební podmínky 
Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy.  
Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Zadavatel nebude dodavateli 
poskytovat zálohy. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo 
náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je příkazce oprávněn ji vrátit 
příkazníkovi s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve 
stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).  

13. Předložení návrhu smlouvy 
Účastník předloží jako součást nabídky návrh kupní smlouvy, jehož závazný text je přílohou č. 4 této 
Výzvy.  
Případná ustanovení smlouvy doplněná a zapracovaná účastníkem nesmí být v rozporu s tímto 
návrhem „Kupní smlouvy“ a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky 
zadavatele v tomto návrhu „Kupní smlouvy“ uvedené.  
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Návrh kupní smlouvy účastník doplní zejména o tyto údaje: 

 vlastní identifikaci účastníka (dodavatele)  

 číslo účtu dodavatele pro platby faktur  

 nabídkovou cenu  

 adresu pro doručování  

 zástupce a kontaktní osoba prodávajícího  
 
Návrh kupní smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, a to 
způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání.  

14. Členění nabídky 
Účastník předloží nabídku v následujícím členění:  

A. Krycí list nabídky, obsahující identifikační údaje účastníka – vzor viz příloha č. 1  

B. Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace viz příloha č. 2  

C. Technická specifikace viz příloha č. 3 – podepsaná osobou oprávněnou jednat za účastníka  

D. Návrh „Kupní smlouvy“ – závazný vzor viz příloha č. 4 - podepsaný osobou oprávněnou 
jednat za účastníka  

E. Elektronickou podobou „Kupní smlouvy“ (ve formátu *.doc).  

F. Přílohy (nepovinné).  

15. Pokyny pro zpracování nabídky 
Nabídka bude předána v jednom listinném vyhotovení  s podpisem oprávněné osoby jednat 

jménem dodavatele. Nabídka bude zadavateli doručena v uzavřené obálce označené následujícím 

způsobem: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

Výměna oken 3.NP 

VZMR/K1/10/19 

NEOTEVÍRAT 

 
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, 
nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení 
prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími 
dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení 
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny takové účastníky vyloučí. Vyloučení účastníka včetně důvodu 
zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.  
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Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených 

v této Výzvě. Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami, musí být 

předloženy v českém jazyce. Jednotlivé listy nabídky by neměly obsahovat přepisy, škrty či jiné 

úpravy.  Účastníci podají každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti 

manipulaci. Požaduje-li účastník, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo 

uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, 

kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést ve své nabídce. 

16. Místo a lhůta pro podání nabídek 
Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: SPŠSE a VOŠ, Masarykova 3, 460 01 Liberec.  
Osobně se nabídka podává zadavateli na sekretariátu v úředních hodinách (Po - Čt 7:30 - 15:00 hod., 
Pá 7:30 - 14:00 hod.), na adrese SPŠSE a VOŠ, Masarykova 3, 460 01 Liberec. 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne:  20. 12. 2019 ve 12:00 hod.  
 
Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání 
k poštovnímu doručení). Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem 
stanoveným ve Výzvě, nepovažuje se analogicky dle § 28 odst. 2 zákona za podanou a v průběhu 
výběrového řízení se k ní nepřihlíží.  

17. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo:  

 vysvětlit a změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení lhůty pro podání 
nabídek,  

 požadovat od účastníků objasnění nebo doplnění dokladů, vzorků nebo modelů  

 ověřit si věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat 
také sám  

Účastník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně 
dohod, na základě kterých se smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv 
zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby kupní smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na 
webových stránkách určených zadavatelem.  
 
Nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce. 
Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení až do doby 
uzavření smlouvy. Účastník je seznámen s tím, že účastí ve výběrovém řízení mu nevzniká právo na 
jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí ve výběrovém, se zpracováním a podáním nabídky.  
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Příloha č. 1 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
        podané v rámci veřejné zakázky 

Název zadavatele: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, 

Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace 

Sídlo: Masarykova 3, 460 84, Liberec 1 

IČ: 467 479 91 

Základní identifikační údaje o účastníkovi  

Název:   

IČO:  

DIČ:   

Sídlo:   

Telefon, fax, e-mail:   

Identifikátor datové schránky:  
možnost příjmu 

datových zpráv: 
ano/ne 

    
Kontaktní osoba ve věci zakázky:   

Tel./Fax:   

E-mail:   

Oprávněná osoba jednat za uchazeče   

Titul, jméno, příjmení:   

Funkce:   

 

V                                 dne  

           ……….……………………………..………….. 

                                                                                             jméno a funkce oprávněného zástupce účastníka 

                           podpis (razítko) 
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Příloha č. 2 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
o splnění kvalifikace 

analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

 

 

Já, níže podepsaný statutární zástupce účastníka (společnosti) čestně prohlašuji, že: 

název společnosti:  

sídlo:   

právní forma:  

IČO: 

splňuji/splňujeme kvalifikační požadavky k plnění předmětu veřejné zakázky stanovené zadavatelem ve Výzvě 

k podání nabídky a zadávací dokumentaci. 

 

V                                                      dne 

 

       _________________________________________ 

                                                                            jméno a funkce oprávněného zástupce účastníka 

podpis (razítko) 
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Příloha č.3 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
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Vnitřní parapet: 

 materiál PVC, krycí nátěr světle šedá RAL 7047 

 š:155 cm; h: 45 cm 
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Příloha č. 4 

Kupní smlouva 
 

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Masarykova 3, Liberec, příspěvková 

organizace 

se sídlem Liberec, Masarykova 3, 46001 

zastoupený Ing. Jaroslavem Semerádem, ředitelem  

IČ: 46747991 

bankovní spojení: KB, a.s. 

číslo účtu: 107-5234500297/0100 

dále jen „kupující“ 

 

a  

 

se sídlem:  

zastoupený  

IČ:  

DIČ: CZ25027191 

číslo účtu:  

dále jen „prodávající“ 

takto: 
 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 



 

Adresa: Masarykova 3, 460 84 Liberec 1 

Telefon: 485 100 113, Email: sekretariat@pslib.cz, Web: http://www.pslib.cz 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého 

rozsahu s názvem Výměna oken 3.NP (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka 

prodávajícího vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.   

3. Prodávající prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, 

s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 

předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této 

smlouvě. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu předmět koupě veřejné zakázky dle výzvy a 

specifikace, která je přílohou této smlouvy (dále jen „zboží“), a umožní mu nabýt ke zboží 

vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní 

cenu.  

   

Článek II. 
Čas a místo plnění 

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 12 týdnů od data účinnosti 

smlouvy. Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli během dohodnuté lhůty, je však 

povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat kupujícího k převzetí zboží s výjimkou, že 

čas dodání zboží připadne na poslední den lhůty. 

2. Prodávající dodá zboží do místa sídla kupujícího. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu 

spolu se zbožím také doklady, jež jsou nutné k užívání zboží.  

 

 
Článek III. 

Předání a převzetí zboží 

1. Prodávající se zavazuje zboží dodat v dohodnutém času, na dohodnutém místě a 

v dohodnutém množství, jakosti a provedení.  

 

2. O předání zboží se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména: 

 označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ, 

 označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla a IČ, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 
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 rozsah a předmět plnění,  

 čas a místo předání zboží,  

 jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,  

 oznámení kupujícího dle odst. 5, pokud kupující provede prohlídku zboží přímo při jeho 

předání. 

 

3. Je-li prodávajícím předložen při předání zboží dodací list nebo obdobný doklad, nahrazuje 

tento předávací protokol, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží také tehdy, pokud prodávající nevyzve 

objednatele k převzetí zboží včas dle článku II. odst. 1 této smlouvy. 

5. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí zboží musí obsahovat popis vad díla a 

právo, které kupující v důsledku vady zboží uplatňuje.  

6. Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VII. této 

smlouvy.  

7. Pro opětovné předání zboží se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

 

Článek IV. 
Přechod nebezpečí škody na zboží a nabytí vlastnického práva 

1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. 

2. Převzetím zboží nabývá kupující ke zboží vlastnické právo.  

 

 

Článek V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Prodávající se zavazuje provést plnění v souladu s podklady k veřejné zakázce a je povinen 

zajistit, že zboží bude odpovídat obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě 

uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní 

strany tímto sjednávají. 

2. Prodávající je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Prodávající je na žádost kupujícího povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci kupujícímu prokázat ve lhůtě stanovené kupujícím a 

způsobem dle požadavku kupujícího. 

3. Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách dodaného zboží. 
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Článek VI. 

Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupní cena je smluvními stranami sjednána ve výši:……………..  cena bez DPH 

                          ….………….. DPH 

                                             ...…………… cena včetně DPH 

2. Kupující neposkytuje zálohy. 

3. Cena dle odst. 1 je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady 

nezbytné k řádnému splnění závazků prodávajícího, včetně inflace.  

4. Prodávající je oprávněn fakturovat cenu po předání zboží za předpokladu, že podle článku 

III. této smlouvy je zboží akceptováno bez výhrad a prodávající řádně splnil další závazky 

vyplývající z této smlouvy.   

5. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od vystavení a musí být doručena 

kupujícímu.  

6. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:  

 označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

 označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

 den uskutečnění plnění, 

 označení této smlouvy, 

 lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

7. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) 

obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů. 

8. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo 

náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je kupující 

oprávněn ji vrátit prodávajícímu s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta 

splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce vystavením opravené faktury (daňového 

dokladu).  

9. Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující na základě faktury (daňového dokladu), která 

obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, 

bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v této smlouvě nebo na účet, 

který prodávající kupujícímu písemně sdělí po uzavření této smlouvy.  
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Článek VII. 
Odpovědnost prodávajícího za vady 

1. Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží po dobu minimálně 24 měsíců od předání 

bezvadného zboží. Záruční doba běží od dne předání a převzetí zboží v souladu s článkem 

IV. této smlouvy. 

2. Kupující má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo zboží při předání a 

převzetí, nebo kterou kupující zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Prodávající se zavazuje vadu zboží odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode 

dne doručení písemného oznámení kupujícího o vadách zboží. 

4. Pokud nelze v důsledku vady užívat zboží k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. 

k účelu, který je pro užívání zboží obvyklý, může kupující požadovat dodání nového zboží. 

Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti.  

5. Oznámení vady musí obsahovat její popis a právo, které kupující v důsledku vady zboží 

uplatňuje. 

6. Pozáruční servis vykonává prodávající v sídle kupujícího.  

 

Článek VIII. 
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 

1. V případě, že prodávající nepředá zboží v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje 

se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny včetně DPH za každý 

započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží ve lhůtě stanovené touto 

smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní 

ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu. 

3. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Prodávající je povinen na výzvu kupujícího uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy prodávajícímu.  

4. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce prodávajícího na zaplacení 

kupní ceny splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 

v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce prodávajícího na zaplacení kupní ceny splatný ihned po jeho vzniku.  

5. Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit prodávajícímu úrok z 

prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. 
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6. Kupující má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti 

prodávajícím vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má kupující právo na náhradu škody, která 

dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu za škodu, 

která mu vznikne v důsledku jednání prodávajícího, kterým je porušen zákon o veřejných 

zakázkách.  

Článek IX. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud prodávající poruší jakoukoli svoji 
povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud prodávající vstoupí do likvidace nebo je proti 
němu zahájeno insolvenční řízení. 

 
 

Článek X. 
Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

1. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně kupujícího: 

    Ředitel školy Ing. Jaroslav Semerád 

    Zástupce ředitele Ing. Radek Havlík 

2. , Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně prodávajícího: 

                tel.:           e-mail:  

                tel.:            e-mail:  

3. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících 

s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací 

protokol. Určený zástupce kupujícího je též oprávněn oznamovat za kupujícího vady zboží 

a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.  

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 

Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 

odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po 

uzavření této smlouvy písemně oznámily. 
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6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

 

Článek XI. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Prodávající výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně jejich případných změn byla 

vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o 

smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Prodávající dále výslovně 

souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně jejich případných změn byla v plném rozsahu 

zveřejněna na webových stránkách určených kupujícím.  

2. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Prodávající není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu kupujícího žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků 

a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.  

4. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

a) Příloha č.1 Technická specifikace 

b) Příloha č. 2 Cenová nabídka 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Kupující obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží prodávající. 
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7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě 

svobodné a vážné vůle. 

 

V …………………. dne V ……………….dne  

 

 

Za kupujícího: Za prodávajícího:  

 

 

 

……………………………… ………………………… 

podpis – otisk razítka podpis – otisk razítka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


