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Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku, 
zadávaná mimo režim zákona o VZ, dle Příručky pro střední školy – žadatele a 
příjemce v oblasti podpory 1.1 OP VK – verze 7 a dle Zásad vztahů JMK k PO 

„Dodávka výukových modelů do fyziky, chemie a biologie“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

 

Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci 

veřejné zakázky malého rozsahu. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a 

bez výhrad zadávací podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a 

případných dodatků k této zadávací dokumentaci. Předpokládá se, že uchazeč před podáním 

nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené 

v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Podáním nabídky dodavatel uznává právo 

zadavatele na zrušení zadávacího řízení. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny 

požadované informace a dokumentaci anebo jeho nabídka nebude odpovídat zadávacím 

podmínkám, bude jeho nabídka vyřazena a dodavatel bude  vyloučen z výběrového řízení. 

 

Zadavatel 

 

Název:   Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče,  

   Masarykovo nám. 1  

Sídlo:                          Masarykovo nám. 1, 693 24 Hustopeče 

Zastoupený:  Ing. Zdeňkem Hrabalem – koordinátorem projektu 

IČ:    16355474 

DIČ:   CZ16355474 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:   30015-1385178399/0800 

Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel   

Telefon:  +420 519 411 171 

Fax:    +420 519 411 472 

E-mail:   hrabal@sou-hustopece.cz 

 

2. Vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky 

 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výukových modelů do fyziky, chemie a biologie – 

dle technické specifikace, včetně dopravy na místo určení. Předmět veřejné zakázky je blíže 

specifikován, v příloze I. zadávací dokumentace – obchodních podmínkách a v příloze II. 

zadávací dokumentace – technická specifikace.  

Zakázka není členěna na samostatné části. Lze podat nabídku na celou zakázku. Jedná se o 

jedno výběrové řízení a zakázku nerozdělenou do více částí zadávaných samostatně. Uchazeči 

zpracují a upraví návrh smlouvy. 

 

Celková předpokládaná hodnota celého předmětu zakázky: 

479 504 Kč bez DPH, tj. 580 200 Kč s DPH 

 

 

3. Lhůta pro dodání plnění 

 

            Lhůta pro dodání plnění není rozdělena na etapy. Předpokládaný termín dodávek je 

v červnu 2014. Lhůta pro dodání plnění je maximálně 15 dní od uzavření smlouvy a předání 

objednávky s rozpisem konkrétního čerpání. 



 

 

4. Místo plnění 

 

          Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele - Masarykovo nám. 1, 693 24 

Hustopeče. 

 

 

5. Obchodní podmínky 

 

Obchodní podmínky uvedené v příloze č. I. zadávací dokumentace jsou pro uchazeče při 

zpracování nabídky závazné. Obsah obchodních podmínek může uchazeč doplnit, pouze 

pokud to z obchodních podmínek nebo z jiné části zadávací dokumentace vyplývá, jiné 

změny obchodních podmínek nejsou přípustné. Za předpokladu, že je uchazečem fyzická 

osoba, je oprávněna provést formulační změny jednotlivých ustanovení obchodních podmínek 

pouze s ohledem na tuto skutečnost. 
 

 

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 

 

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních, profesních kvalifikačních předpokladů 

dodavatele.  

 

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů definovaných v 

§ 53 odst. 1 ZVZ a to čestným prohlášením.   

 

Profesní kvalifikační předpoklady předložením prostých kopií: 

v souladu s § 54 písm. a) zákona Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 

výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 

v souladu s § 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.  

 

 

 

7. Označení, obsah a způsob podání nabídky 

 

Uchazeči nabídku podají v písemné formě v řádně uzavřené neprůhledné obálce. 

Obálka s nabídkou bude označena názvem veřejné zakázky „Dodávka výukových modelů 

do fyziky, chemie a biologie“ a bude na ní uvedena adresa, na niž je možné zaslat uchazeči 

případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.  

Zadavatel doporučuje uchazečům, aby jednotlivé obálky s nabídkami na příslušnou část 

veřejné zakázky označili slovem „NEOTVÍRAT“ a obálku s nabídkou na uzávěru opatřili 

razítkem, pokud jej uchazeč používá, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či 

podpisem osoby oprávněné jednat za uchazeče. Zadavatel dále doporučuje uchazečům, aby 

všechny části nabídky spojili v jeden celek, tento celek zajistili proti případné manipulaci a 

listy všech částí nabídky očíslovali vzestupnou řadou čísel počínaje číslovkou 1.  



 

Nabídka musí být zadavateli doručena (nikoliv tedy pouze podána k poštovní přepravě) 

do konce lhůty pro podání nabídek, která je uvedena ve výzvě k podání nabídek. Nabídku, 

která bude zadavateli doručena po uplynutí této lhůty, zadavatel neotevře a vyrozumí 

uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Nabídka musí být podepsaná osobou k tomu oprávněnou (viz níže). 

 

Nabídka  bude obsahovat: 

1 /  návrh smlouvy, jejímž předmětem bude realizace veřejné zakázky podle podmínek 

stanovených touto zadávací dokumentací; návrh smlouvy musí být podepsán osobou k tomu 

oprávněnou  

2/   Příloha č. 1 ke smlouvě - technická specifikace  dodávky - bude doplněna cena bez 

DPH v Kč, DPH % a v Kč, cena s DPH  v Kč, naceněny budou všechny zadavatelem 

požadované položky 

3/ doklady a informace prokazující splnění základních, profesních kvalifikačních 

předpokladů  uchazeče požadované touto zadávací dokumentací 

4/ doklad o oprávnění osoby jednat za uchazeče (např. plná moc), pokud  právní úkony 

uchazeče nečiní fyzická osoba, která je sama uchazečem 

5/ další dokumenty, pokud to požaduje tato zadávací dokumentace  

 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.  

 

8. Způsob hodnocení nabídek 

 

Hodnocení nabídek na předmět veřejné zakázky bude provedeno dle hodnotícího kritéria - 

nejnižší nabídková cena za celý obsah veřejné zakázky.  

Pořadí nabídek bude určeno podle výše celkové nabídkové ceny pro předmět veřejné zakázky. 

Pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně DPH. Před stanovením pořadí 

úspěšnosti nabídek budou nabídkové ceny posouzeny z hlediska výše nabídkové ceny ve 

vztahu k předmětu příslušné části veřejné zakázky. Jestliže bude nabídková cena nepřiměřeně 

nízká, vyžádá si zadavatel od uchazeče písemné zdůvodnění. Neodůvodní-li uchazeč písemně 

mimořádně nízkou nabídkovou cenu nebo posoudí-li zadavatel jeho zdůvodnění jako 

neopodstatněné, bude nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.  

 

9. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázání nabídkami - zadávací lhůta 

 

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 dnů; tato lhůta začne běžet dnem  

skončení lhůty pro podání nabídek. 

 

 

10. Zpracování nabídkové ceny 

 

Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění veřejné zakázky, jak je uvedena ve výkazu 

výměr /příloha II- technická specifikace/.  

Nabídková cena je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, dopravy, rizik 

a zisku, kterou je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH. 



 

Nabídková cena bude členěna jako celková cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena 

včetně DPH.  

Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých. 

Další informace týkající se ceny jsou uvedeny v Obchodních podmínkách – příloha I. této 

zadávací dokumentace a příloha II. – technická specifikace. 

 

 

11.  Platební podmínky 

 

Zadavatel neposkytuje zálohy. 

Platební podmínky jsou blíže specifikovány v obchodních podmínkách – příloha I. této 

zadávací dokumentace. 

 

 

12. Varianty nabídek 

 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 

13. Místo a doba pro podání nabídky 

 

Poštou se nabídka na příslušnou část veřejné zakázky podává zadavateli na adresu:  

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 

Masarykovo nám. 1, 693 24 Hustopeče. 

Osobně se nabídka na příslušnou část veřejné zakázky podává zadavateli v sídle zadavatele na 

adrese Masarykovo nám. 1, 693 24 Hustopeče, sekretariát ředitele, a to v pracovních dnech 

od 8 hodin do 14 hodin, poslední den podání nabídek do 13,00. 

Lhůta pro podání nabídek končí dne   30.5.2014 ve 13.00 hod. 

Nabídky musí být zadavateli doručeny (nikoliv tedy pouze podány k poštovní přepravě) 

do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídku, která bude zadavateli doručena po uplynutí této 

lhůty, zadavatel neotevře a vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po 

uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

 

 

14. Otevírání obálek s nabídkami 

 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 30. 5. 2014 od 13.30 hod., v zasedací místnosti 

v budově Masarykovo nám. 1, 693 24 Hustopeče.  

Nabídky budou otevírány v tomtéž pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny.  

Nabídku, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise 

neotevře a zadavatel oznámí uchazeči, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro 

podání nabídek.  

 

 

 

 

 



 

15. Uzavření smlouvy 

 

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření 

smlouvy na příslušnou část nebo části veřejné zakázky. Poskytnutím řádné součinnosti se 

rozumí především doručení zadavateli stanoveného počtu úplných vyhotovení návrhu na 

uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací (tedy včetně všech příloh). Výzva 

k předložení dalších úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto 

zadávací dokumentací bude vybranému uchazeči ze strany zadavatele zaslána spolu s 

rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro plnění příslušné části nebo částí 

veřejné zakázky. Druhému a třetímu uchazeči v pořadí může být výzva k předložení dalších 

úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací 

zaslána po té, co uchazeč, jehož nabídka bude hodnocena jako nejvhodnější, resp. druhý 

uchazeč v pořadí, odmítnou příslušnou smlouvu se zadavatelem uzavřít, nebo neposkytnou 

zadavateli řádnou součinnost, aby příslušná smlouva mohla být uzavřena. 

 Předložení dalších vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy vybraným uchazečem, 

která nebudou odpovídat obsahu nabídky uchazeče nebo nebudou splňovat náležitosti 

stanovené touto zadávací dokumentací pro návrh na uzavření smlouvy, se považuje za 

odmítnutí vybraného uchazeče uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací 

dokumentace a zadavatel uzavře smlouvu s druhým uchazečem v pořadí. Obdobně bude 

postupováno v případě, že smlouvu na realizaci veřejné zakázky odmítne uzavřít druhý 

uchazeč v pořadí, přičemž zadavatel bude uzavírat smlouvu s třetím uchazečem v pořadí.   

 

16. Další podmínky zadávacího řízení 

 

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku na předmět veřejné zakázky. Pokud dodavatel podá 

na předmět veřejné zakázky 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.  

Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí. 

Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek 

jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů 

(zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění). 

Zadavatel nepožaduje složení jistoty. 

 

17. Práva zadavatele 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky. Zadavatel si ponechává i 

nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zašle pouze uchazeči sdělení na 

adresu uvedenou na obálce. 

Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení, a to 

ani v případě bude-li zadávací řízení zrušeno. Tyto náklady nesou uchazeči sami. 

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.  

Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit výsledky výběrového řízení a smlouvu na webu 

MŠMT.  

Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem: 



 

pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele, člen 

statutárního orgánu zadavatele, statutární orgán, člen správní rady zadavatele, člen 

realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na 

přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení,  

resp. s uchazečem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu 

či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání 

předmětného výběrového řízení, nebo  

jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na 

základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení  

jemuž byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu § 120a odst. 2) zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a je veden v rejstříku osob 

se zákazem plnění veřejných zakázek. 

 

Pokud zadavatel během výběrového řízení zjistí některou z výše uvedených skutečností, je 

povinen vyřadit danou nabídku již v okamžiku zjištění dané skutečnosti v jakékoli fázi 

výběrového řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy. 

 

Přílohy zadávací dokumentace 

I. obchodní podmínky 

II. technická specifikace 

 

 

 

 



 

Příloha I. zadávací dokumentace – OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu smlouvy předkládaného 
jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah 
obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu smlouvy doplnit pouze v těch 
částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, 
uchazeč není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu. Za předpokladu, že je 
uchazečem fyzická osoba, je oprávněna provést formulační změny jednotlivých ustanovení 
návrhu smlouvy pouze s ohledem na tuto skutečnost.“ 

 

Obchodní podmínky jsou pro uchazeče při zpracování nabídky závazné.  

 

K U P N Í   S M L O U V A   N A   DODÁVKU „Dodávka výukových modelů do fyziky, 

chemie a biologie“ 

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský 

zákoník“) 

 

I. 

Smluvní strany 

 

 

Název:   Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče,  

   Masarykovo nám. 1  

Sídlo:                          Masarykovo nám. 1, 693 24 Hustopeče 

Zastoupený:  Ing. Zdeňkem Hrabalem – ředitelem školy 

IČ:    16355474 

DIČ:   CZ16355474 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:   30015-1385178399/0800 

 

(dále jen „kupující“) 

  

a 

Název / obchodní firma / jméno a 

příjmení: 

 

Zastoupený:  

Sídlo:   

Právní forma:   

IČ  

DIČ:  

Obchodní rejstřík:  

Bankovní spojení:      

Číslo účtu:   

Kontaktní osoba:  

Telefon:   

Fax :  



 

E-mail: 

 

 

 (dále jen „prodávající“) 

 

Pokyny pro uchazeče:  Při zpracování nabídky doplní uchazeč požadované údaje, které 

jsou relevantní vzhledem k charakteru jeho právní formy. 

 

II. 

Účel a předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je dodávka výukových modelů do fyziky, chemie a biologie, 

a to pro potřeby kupujícího v rámci projektu reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0006  dle 

přílohy č. 1 této smlouvy - technická specifikace předmětu plnění. 

2. Prodávající se zavazuje za dále sjednanou cenu dodat a převést vlastnické právo 

k předmětu koupě dle čl. II odst. 1 této smlouvy na kupujícího. K přechodu 

vlastnického práva a nebezpečí škody na předmětu koupě dojde okamžikem jeho 

převzetí ze strany kupujícího. 

3. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.  

4. Prodávající prohlašuje, že je oprávněným k přijetí všech závazků vyplývajících z této 

smlouvy. 

 

III. 

Lhůta pro dodání plnění 

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě nejpozději do …… dnů od 

uzavření smlouvy a zaslání objednávky na dodávku nábytku. 

 

Pokyny pro uchazeče: Uchazeč doplní lhůtu pro dodání předmětu plnění veřejné zakázky, pro 

kterou podává nabídku, tj. lhůta pro dodání může být maximálně 15 dnů od uzavření smlouvy. 

V případě vyplnění lhůty v rozporu s touto instrukcí, může být nabídka uchazeče vyřazena 

z důvodu nesplnění požadavků zadavatele. 

 

2. Prodávající nejpozději 2 pracovní dny přede dnem, kdy předmět koupě dodá 

kupujícímu, oznámí kupujícímu tuto skutečnost. 

 

 

IV. 

Místo plnění 

 

1. Místem plnění je sídlo zadavatele, Masarykovo nám. 1, 693 24 Hustopeče. 

            

V. 

Kupní cena 

 

1. Celková kupní cena předmětu koupě dle čl. II. odst. 1 této smlouvy je sjednána na 

částku …………………..….. Kč včetně DPH, přičemž 

 cena bez DPH činí …………………… Kč, 

 sazba DPH činí …………………….….. %, 



 

 výše DPH činí …………………….……. Kč. 

 

Pokyny pro uchazeče:  Při zpracování nabídky doplní uchazeč požadované údaje. 

Pokud uchazeč není plátcem DPH, pak v položkách sazba DPH, výše DPH a celková cena 

včetně DPH uvede Ø nebo tyto položky proškrtne.  

 

2. Celková kupní cena sjednaná dle odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, 

kterou je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to o částku 

odpovídající zvýšení DPH. 

3. Celková kupní cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady 

prodávajícího ke splnění jeho závazků z této smlouvy, dopravu na místo určení. 

 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

1. Celková kupní cena předmětu koupě dle čl. .II/odst. 1 této smlouvy bude kupujícím 

hrazena po dodání zboží. Podkladem pro zaplacení celkové kupní ceny je potvrzený 

dodací list a daňový doklad – faktura, který je prodávající oprávněn vystavit po 

předání a převzetí  předmětu koupě. Podkladem pro vystavení daňového dokladu – 

faktury je dodací list dle čl. VII. odst. 2. této smlouvy. 

2. Splatnost daňového dokladu – faktury je 14 dnů od jeho doručení kupujícímu. Za den 

doručení daňového dokladu - faktury se pokládá den uvedený na otisku doručovacího 

razítka podatelny kupujícího. 

3. 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, a rovněž veškeré náležitosti vyplývající z Příručky OPVK verze 7. Faktury 

musejí být označeny identifikací projektu (zkráceným názvem projektu, číslem 

registračním, a případně číslem jednacím).  Kupující si vyhrazuje právo před 

uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu prodávajícímu, pokud 

neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje 

Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou 

splatnosti, která začne běžet dnem doručení opravené faktury kupujícímu. 

4.   Prodávající prohlašuje, že 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

smlouvy (dále jen „daň“), 

- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 

nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

 

 

 

 

 



 

VII.  

Předání a převzetí předmětu koupě, záruka 

 

1. Závazek prodávajícího dodat předmět koupě kupujícího je splněn dodáním předmětu 

koupě do   místa plnění v termínu dle čl. III. této smlouvy, a to vše bez vad. Předáním 

předmětu koupě dochází k převodu vlastnického práva na kupujícího. 

2. Při předání a převzetí předmětu koupě, vyhotoví prodávající dodací list.  Zástupce 

kupujícího potvrdí svým podpisem na kopii dodacího listu převzetí předmětu koupě 

dle této smlouvy, správnost údajů o dodaném předmětu koupě uvedených v dodacím 

listu a převzetí jeho originálu.  

3. Předáním dodacího listu 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, odpovídající 

ceně dle čl. V. této smlouvy. 

4. Prodávající poskytuje záruku na celý předmět plnění dle čl. II této Smlouvy v souladu 

s § 2113 a násl. Občanského zákoníku po dobu 24 měsíců ode dne dodání předmětu 

plnění definovaného v této smlouvě. 

5. V případě vzniku vad v  záruční době zajistí prodávající neprodlené převzetí dodávek 

v sídle zadavatele k servisní opravě od nahlášení vady, a to do 48 hodin. 

6. Za nahlášení vady je považováno telefonické oznámení a následně zaslání písemného 

(elektronické prostřednictvím e-mailu) oznámení vady kupujícím prodávajícímu. 

 

 

VIII. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

 

1. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn požadovat 

na kupujícím zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované 

částky za každý jednotlivý den prodlení až do doby zaplacení dlužné částky a kupující 

je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit. 

2. Nesplní-li prodávající svůj závazek řádně a včas dodat předmět koupě, je kupující 

oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% 

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.  

 

 

IX. 

Ostatní ujednání 

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

2. 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). 

3. Prodávající se zavazuje umožnit 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 České 

republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty). 

4. Prodávající se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy na předmět plnění veřejné 

zakázky včetně příloh a jejich případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů 

a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky minimálně do 

roku 2025 v souladu s podmínkami Operačního programu vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány 

způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými 

právními předpisy České republiky. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery 

a subdodavateli prodávající zaváže touto povinností i případné partnery a 

subdodavatele veřejné zakázky. Prodávající je dále povinen uchovávat účetní záznamy 

vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky v elektronické podobě. Prodávající je 

povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nařízením Komise 

(ES) č. 1083/2006, a v souladu s dalšími právními předpisy České republiky a 

Evropské unie umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci 

předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly 

projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu 

plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování skutečného stavu plnění 

předmětu veřejné zakázky v místě realizace a poskytnout součinnost všem osobám 

oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou kupující a jím 

pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena, a jím 

pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a 

Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. 

Prodávající má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu 

plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní subdodavatelé a partneři. Prodávající 

se zavazuje řádně uchovávat originály všech dokladů souvisejících s plněním zakázky 

minimálně do 31. 12. 2025, pokud český právní řád (zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) nestanovuje lhůtu delší. 

5. Prodávají se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 

projektu, z něhož je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících 

s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchování, 

nejméně do 31.12.2025. 

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Jedno vyhotovení smlouvy obdrží kupující, jedno vyhotovení obdrží prodávající. 

7. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou 

písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou   

9. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním.  



 

10. Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha č. 1 – technická specifikace předmětu 

plnění. 

 

Pokyny pro uchazeče: uchazeč doplní specifikaci nabízeného zboží, je-li jiných parametrů 

než uvedené min. požadavky 

 

 

 

V Hustopečích dne ………….. 

 

V …………….    dne ………….. 

 

…………………………………….. 

              kupující 

Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště, Hustopeče 

   Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel  

 

…………………………………….. 

                prodávající 

       ………………………….. 

      ……………………………. 

Pokyny pro uchazeče:  Při zpracování 

nabídky doplní uchazeč jméno a příjmení 

uchazeče či osoby oprávněné jednat za 

uchazeče - právnické osoby a její vztah k 

uchazeči - právnické osobě nebo jméno a 

příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče 

včetně informace o oprávnění této osoby 

jednat za uchazeče. 

 

 

 



 

Příloha  II. – TECHNICKÁ SPECIFIKACE  

 

Příloha č. 1. smlouvy 

 

Plnění nabízené uchazečem jako předmět plnění veřejné zakázky zadávané na základě této 

zadávací dokumentace musí vyhovovat uvedeným požadavkům zadavatele. 

 

Předpokládané náklady:  

    479 504 Kč bez DPH 

    580 200 Kč včetně DPH  
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Cena celkem 

včetně DPH v 

Kč 

Model pro výuku 

fyziky 

sada     1     

Model pro výuku 

biologie 

sada     2     

Model pro výuku 

chemie 

sada     3     

Model fyziky sada     4     

Model pro výuku 

chemie 

sada     2     

 

Celková cena bez DPH v Kč  

Výše DPH v Kč  

Výše DPH v %  

Celkové cena včetně DPH v Kč  

 

 

Specifikace položek 

Model fyziky – 1 ks – Fyzikální sada pro skupinová cvičení žáků umožňující provádění 

pokusů z oblasti: 

 

Mechaniky (min. měření délky, měření času, měření hmotnosti, měření síly, jednoduché 

stroje, pohyb přímočarý, volný pád,otáčivý pohyb, oscilační pohyb,vztlaková síla, objem a 

hustota, tlak, setrvačnost, rovnováha) 

 

Optika  (min. vlnová optika, optická zařízení) 

Termodynamika (min. chování pevných, kapalných a plynných látek při změnách teploty, 

měření tepla, kalorimetrie, tepelná roztažnost) 



 

Kapaliny (min. měrná hmotnost kapalin, měření měrné hmotnosti, tlak, Pascalův zákon, 

Archimédův zákon, kapilarita) 

Elektřina (min. elektrické obvody, elektrické sítě, elektrické zdroje, Ohmův zákon, reostat, 

potenciometr, elektrický obvod, elektrické sítě, elektrolýza, elektromagnetismus, 

transformátor) 

 

Model pro výuku fyziky- 1ks – Fyzikální sada pro učitele umožňující  vyklad a provádění 

pokusů jevů, se kterými se žáci setkávají při přípravě v učebních oborech: 

- měření,  

- barvy, světlo, zrak  

- prostor, látka, rozměr 

 

Model pro výuku biologie- 1ks – Sada obsahuje  

Sadu pro pokusy s trávením 

Sadu pro pokusy s dýcháním 

Válec pro měření vitální kapacity plic 

Vrstvový model lidského těla k výuce lidské anatomie  

Model srdce 

Model ucha  

Sadu pro analýzu vody 

Sadu pro analýzu půdy 

Model pro výuku chemie -1 ks – Sada umožňuje provádět pokusy spojené s tématy,  

Sloučeniny a prvky 

Tři vrstvy látky 

Tání a tuhnutí 

Odpařování a kondenzace 

Směsi: pevná látka v pevné látce 

Směsi: pevná látka v kapalině 

Směsi: kapalina v kapalině 

Roztoky 

Krystaly 

Chemické reakce 

Oxidace 

Hoření 

Indikátory 

Analýza kyselosti 

Chemické jevy 

Kovy, nekovy 

Koloběh vody 

Prvky a sloučeniny 

Měření hmotnosti 

Měření objemu 

Měření hustoty 

Frakční destilace 

Sublimace 

Různorodé směsi 



 

Stejnorodé směsi 

Syntetické reakce 

Jednoduchá substituce 

Dvojitá substituce 

Zkoušky plamenem 

Porovnání mezi dvěma typy jevů 

Uhlík a vodík v organických látkách 

Hledání dusíku v organických sloučeninách 

Příprava anhydridu kyseliny octové 

Příprava octanu etylnatého 

Aminokyseliny v proteinových látkách 

Fehlingova zkouška na různých uhlovodanech 

Identifikace polysacharidu 

Příprava bakelitu (polykondenzace) 

 

Další specifikace  

Předmět plnění dále zahrnuje:  

předání dokumentace (návody) 

doprava 

 

 

 

 

 

  

  


