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V Lanškrouně 29. září 2020
Výzva k podání nabídky na nákup ICT vybavení
1. Zadavatel:
Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okres Ústí nad Orlicí. IČO 00854379
2. Kontaktní adresa zadavatele:
Základní škola, Dobrovského 630, 563 01 Lanškroun
3. Kontaktní osoba:
Smluvní záležitosti: Mgr. Dana Krátká – ředitelka školy, tel. 465 321 099, e-mail: kratka.dana@zslado.cz
Technické záležitosti: Mgr. Pavel Resler, koordinátor ICT, tel. 465 321 099, e-mail: resler.pavel@zslado.cz
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Dana Krátká, tel. 465 321 099, e-mail: kratka.dana@zslado.cz
4. Název veřejné zakázky
Nákup ICT vybavení
5. Informace o subjektu, který dodávku poptává
Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630 je úplná základní škola, která vyučuje podle vlastního školního
vzdělávacího programu s názvem „Škola dětí“. ZŠ disponuje třemi bezbariérovými budovami, které stojí ve
středu uzavřeného areálu. V areálu se dále nachází bazén se saunou, školní hřiště, jídelna MADORET a
rozsáhlá školní zahrada, v níž je také vybudované arboretum. Všechny učebny v obou budovách školy jsou
zasíťované, napojené na vnitřní síť školy, internet a vybaveny interaktivními tabulemi.
6. Vymezení předmětu veřejné zakázky a druh veřejné zakázky


Jedná se o veřejnou zakázku na dodávku. Předmětem veřejné zakázky je nákup hardware a
software v návaznosti na doprovodné usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k
vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok
2020, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 889/ č. 1209, kterým Poslanecká sněmovna požádala
vládu o „zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení škol
tak, aby byli učitelé na školách schopni v případě dalšího omezení provozu realizovat online výuku již od
začátku školního roku 2020/2021 a bylo možné v případě potřeby zprostředkovat vybavení žákům, kteří
doma nemají technické vybavení pro zapojení do online výuky“.
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Předmětem veřejné zakázky je nákup 27 notebooků do školy pro potřeby pedagogických
pracovníků při distanční výuce.
NOTEBOOK



Proces
or:






Minimalne 7800 bodu www.cpubenchmark.net ze dne 24.9.2020
min. 8 GB (1x8GB) 3200 MHz DDR4

Paměť:

Kapacit
a disku:






min. 256 GB SSD v PCIe M.2
min. 13,3" dotykový, FHD (1 920 x 1 080), WLED

Displej:

Připoje
ní:





min. WI-FI 2,4GHz a 5GHz, Bluetooth 5

Rozměr
y:





max. výška: 18 mm, šířka: 309 mm, hloubka: 223 mm

Hmotn
ost:





max 1,5 kg, hliník

Klávesn
ice:





podsvícená, bez numerické části

Konekti
vita:





min.2x USB 3.1 1. generace, 1x USB-C, 1x HDMI 1.4b, WEBCAM,
min 3 roky on side servis s reakcí do 24hodin od nahlášení, řešeno servisem

ZÁRUK

A




výrobce


SOFTW

ARE







vše nové nepoužité, systém nainstalovaný na SSD disku
Operační systém kompatibilní se stávajícím ve verzi pro práci v doméně, poslední
verze s možností aktualizace. Verze 64Bit. Nový nepoužitý.
OFFICE poslední verze bez dalších investic. Součástí minimálně OUTLOOK, WORLD,
EXCEL.
Stávající OS je WIN 10 PRO

Dotykové pero







dotykové pero kompatibilní s dodávaným notebookem
max. rozměry – 10 x 140 mm
max. hmotnost – 18 g
náhradní hrot – min. jeden
nástroj na výměnu hrotu
baterie - AAAA
Myš








rozhraní - bezdrátová - 2,4 GHz, Bluetooth 5.0
min. snímač pohybu - optický
min. rozlišení senzoru - 1500 dpi
max. rozměry (ŠxHxV) – 6,5 cm x 10,5 cm x 4 cm
max. hmotnost - 78 g
napájení: baterie – typ AA, doba provozu (až) 36 měsíců
Brašna



pro notebooky s úhlopříčkou až 33,8 cm (13,3"), nošení přes rameno, boční kapsa na zip
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Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují
odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu, jedná se
pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a
zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných variant.
7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Celková předpokládaná hodnota je 650 000,-- Kč s DPH
8. Rámec zadání veřejné zakázky
Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Pokud se dále v textu
vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude
citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.
Veřejná zakázka je zadávána v souladu s Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem
Lanškroun.
9. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče a
zabezpečena proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden
celek.
Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka bude předložena
v jednom výtisku vytištěna nesmazatelnou formou.
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:


Krycí list nabídky (uchazeč závazně použije formulář Krycí list nabídky, který je přílohou č. 1 zadávací
dokumentace)



Obsah nabídky



Prokázání kvalifikace:
o základní kvalifikační předpoklady (použijte formulář, který je přílohou č. 2 zadávací
dokumentace)
o

profesní kvalifikační předpoklady

o

technické kvalifikační předpoklady



Návrh smlouvy (příloha č. 4 doplněná o identifikační údaje, popis technického řešení a finanční
údaje) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.



Popis technického řešení zpracovaný uchazečem o veřejnou zakázku



Uvedení nabízených typů, včetně jejich technické specifikace nebo popisu



Případné další přílohy a doplnění nabídky (včetně přehledu výhod poskytovaných nad rámec
poptávky)



Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky (v tomto oddílu nabídky
závazně použije uchazeč formulář Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem
nabídky, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace)

10. Požadavky na prokázání kvalifikace
Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci v tomto rozsahu:
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Prokázání základních kvalifikačních předpokladů. Splnění základních kvalifikačních předpokladů
prokáže uchazeč čestným prohlášením, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní
kvalifikační předpoklady (příloha č. 2).



Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů. K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
uchazeč doloží:
o

výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li v nich uchazeč zapsán
– doložit prostou kopií

o výpis ze živnostenského rejstříku – doložit prostou kopií
zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si i doplňující informace o uchazeči.


Prokázání technických kvalifikačních předpokladů. K prokázání technických kvalifikačních
předpokladů uchazeč doloží seznam minimálně 3 nejvýznamnějších dodávek obdobného
charakteru poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, ceny zakázky,
doby poskytnutí, místa plnění – seznam bude mít formu čestného prohlášení.

11. Způsob zpracování ceny a požadavky na platební podmínky
Celková cena v členění bez DPH, DPH, včetně DPH bude vyčíslena v Krycím listu nabídky.
12. Termíny
Nabídky může uchazeč podávat do 07. 10. 2020 poštou na adresu zadavatele. Hodnocení nabídek proběhne
v měsíci říjnu 2020. Uchazeč bude nabídkou vázán do podpisu smlouvy.
Termín dodání plnění nejpozději do 31. 12. 2020, požadavek musí být uveden v nabídce.
13. Místo pro podání nabídky
Nabídku může uchazeč doručit osobně do 07. 10. 2020 (do 10:00 hod.) na Základní školu Lanškroun,
Dobrovského 630. Nabídku lze doručit poštou na adresu zadavatele a musí být doručena nejpozději dne 07.
10. 2020 (do 10:00 hod) zadavateli.
Obálka s nabídkou musí být zřetelně označena nápisem „Nákup ICT vybavení - Neotvírat!“ a řádně
uzavřena.
14. Hodnocení nabídky
Jediným hodnotícím kritériem bude nabídková cena. Nabídky bude hodnotit komise jmenovaná ředitelkou
školy. O výběru uchazeče rozhodne ředitelka školy.
15. Další podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo připomínkovat a požadovat doplnění návrhu smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje
možnost nevybrat žádnou nabídku a zrušit zadávací řízení.

Mgr. Dana Krátká
ředitelka školy
Přílohy:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky
Příloha č. 4 - Smlouva o dodávce
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Příloha č. 1
Krycí list nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Nákup ICT vybavení
zadávanou jako veřejnou zakázku malého rozsahu

Údaje o uchazeči

Obchodní jméno .......................................................................................
Sídlo ..................................................................................................................
Právní forma .....................................................................................................
IČO ....................................................................................................................
Telefon ..............................................................................................................
E-mail ................................................................................................................
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky...................................................
Celková cena bez DPH ......................................................................................
Výše DPH ..........................................................................................................
Celková cena včetně DPH .................................................................................
V .......................................................................................................................
dne ...................................................................................................................
..........................................................................................................................
jméno příjmení a podpis oprávněného zástupce uchazeče

-5Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, 563 01 Lanškroun
Tel.: 465 321 099
IČO: 00854379, Č. účtu: 41636611/0100

Příloha č. 2
Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup ICT vybavení“ dokládám následující prohlášení:
Tímto prohlašuji, že:
 jsem nebyl v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro
trestný čin ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované
zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace
výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, podvodu, úvěrového
podvodu, dotačního podvodu, zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody
při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky
a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů EU, trestný čin
obecně nebezpečný, trestný čin proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
trestný čin proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestný čin úředních osoby,
úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu.
 Jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání podle zvláštních právních předpisů, ani nedošlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu
 Jsem nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu, na náš majetek není prohlášen konkurz ani návrh na prohlášení konkurzu nebyl
zamítnut pro nedostatek majetku, ani vůči nám není povoleno vyrovnání, ani není zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů
 nejsme v likvidaci
 nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
 nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
 nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
 nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
 nebyla vůči nám v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech
uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na
finančním trhu
 jsem nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mi nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů
V ............................................... dne ..............................................................
..........................................................................................................................
jméno příjmení a podpis oprávněného zástupce uchazeče
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Příloha č. 3
Prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky
Jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce
jsou pravdivé.
Tímto prohlašuji, že jsem seznámen s podmínkami obsaženými v zadávací dokumentaci na veřejnou
zakázku „Nákup ICT vybavení“.
Prohlašuji, že jsem vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty uvedené v odstavci
č. 12 Termíny.

V ………………….. dne ………………………………………………
jméno příjmení a podpis
oprávněného zástupce uchazeče
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Příloha č. 4

Smlouva o dodávce
Veřejná zakázka Nákup ICT vybavení

1. Zadavatel:

Název zadavatele:
Sídlo:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Statutární orgán:

Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okres Ústí nad Orlicí
Dobrovského 630, 563 01 Lanškroun
00854379
CZ00854379
Mgr. Dana Krátká, ředitelka školy

Právní forma:
Kontaktní údaje:

Příspěvková organizace
Mgr. Dana Krátká, ředitelka školy
e-mail: kratka.dana@zslado.cz, tel: +420 465 321 099
Komerční Banka a.s., číslo účtu: 41636611/0100

Bankovní spojení
a
2. Dodavatel:
Název dodavatele:
Sídlo:
IČ dodavatele:
DIČ dodavatele:
Statutární orgán:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Právní forma:
Zápis v OR:
Kontaktní údaje:
Bankovní spojení:

………………………………………………………………………………
……………………(KS, oddíl, vložka)….…………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Smlouvu na dodávku:

Preambule
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku Nákup ICT
vybavení (dodávka notebooků, dokovací stanice a přepínače vč. souvisejících služeb) zadávanou jako
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zakázku malého rozsahu v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem
Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 37/RM/2020 ze dne 27.01.2020.

I.
Předmět plnění
1. Předmětem plnění smlouvy je dodávka hardware, software v rozsahu uvedeném v technickém řešení
dodavatele – nákup 27 notebooků s příslušenstvím. Specifikace technického řešení dodavatele je
uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Dodavatel se zavazuje odevzdat zadavateli hardware, software vymezené v technickém řešení dle
přílohy č. 1 a převést na zadavatele vlastnické právo k nim.
3. Zadavatel se zavazuje zaplatit dodavateli za plnění dle odst. 1 až 2 cenu dle čl. V. odměnu.

II.
Doba a místo plnění
1. Doba plnění: ode dne účinnosti smlouvy do předání a převzetí dle čl. VII., nejpozději však
do 31. 12. 2020.
2. Místo plnění:

Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okres Ústí nad Orlicí

III.
Cena a platební podmínky
1. Zadavatel zaplatí dodavateli za dodané notobeoky (27ks) - hardware, software včetně souvisejících
služeb …………….. Kč bez DPH (slovy: ……………..…..……………..), s DPH………………( slovy…………….……………….)
2. Je-li dodavatel plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), bude k ceně dle odst. 1 připočtena daň z přidané
hodnoty v sazbě stanovené platnými a účinnými právními předpisy.
3. Dodavatel se vzdává práva na neúměrné krácení plnění v případě, kdyby se cena dle odst. 1 a 2 ukázala
být neúměrnou cenou vzhledem k dodavatelem poskytnutému plnění.
4. Cena bude zadavateli vyúčtována daňovým dokladem, který musí mít náležitosti daňového dokladu
stanovené právními předpisy, především datum vystavení tohoto dokladu, datum splatnosti, datum
uskutečnění zdanitelného plnění a vyúčtovanou částku s připočtením daně z přidané hodnoty.
5. Splatnost daňového dokladu musí být minimálně 14 dní ode dne jejího doručení zadavateli.
6. Zadavatel je oprávněn vrátit bez zaplacení daňový doklad, který nesplňuje náležitosti dle odst. 4 až 6
nebo má jiné závady. Dodavatel je povinen daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným
vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu
ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury kupujícímu.
7. Veškeré platby ve prospěch prodávajícího se uskuteční na bankovní účet dodavatele uvedený ve
faktuře, jinak na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
8. Jakákoli platba se považuje za uskutečněnou dnem, kdy byla odepsána z účtu zadavatele. Tímto dnem
je rovněž splněna povinnost zadavatele zaplatit cenu, popř. její část dle předchozích odstavců.

IV.
Další práva a povinnosti
1. Dodavatel se zavazuje zrealizovat jím navržené technické řešení na svůj náklad a své nebezpečí,
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s odbornou péčí v rozsahu, čase a kvalitě stanovené touto smlouvou.
2. Dodavatel je povinen zrealizovat technické řešení dle přílohy č. 1 a harmonogramu prací, který je jeho
součástí. Dodavatel odpovídá zadavateli za škodu vzniklou nedodržením termínu prací uvedených
v předloženém harmonogramu. To neplatí v případě, že je nedodržení termínů způsobeno důvody na
straně zadavatele nebo zásahem vyšší moci, které dodavatel nemohl bez své viny předvídat a/nebo jim
zabránit.
3. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy České republiky a Evropské unie, jakož i
prováděcí předpisy, technické, bezpečnostní, hygienické a jiné normy, které se k předmětu smlouvy
vztahují, včetně předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodavatel se zavazuje, že bude-li plnění této smlouvy zajišťovat prostřednictvím subdodavatelů, zaváže
smluvně každého subdodavatele k plnění veškerých podmínek této smlouvy tak, aby plnění této
smlouvy nebylo subdodávkami dotčeno.
5. Dodavatel nesmí do doby převodu vlastnického práva a jiných převáděných práv k předmětu plnění dle
této smlouvy na zadavatele předmět této smlouvy ani jeho části prodat, vypůjčit, zatěžovat žádnými
věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva a nesmí je pronajmout či převést na jinou osobu
bez předchozího písemného souhlasu zadavatele.
6. Dodavatel je povinen být po celou dobu trvání této smlouvy nepřetržitě pojištěn pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho činnosti v souvislosti s plněním této smlouvy, jakož
i po dobu trvání záruční doby, v takové výši, aby minimální výše pojistného plnění odpovídala
minimálně nabídkové ceně dodavatele v Kč bez DPH. Dodavatel je povinen na žádost zadavatele
předložit doklad prokazující existenci pojištění v požadovaném rozsahu.
7. Zadavatel se zavazuje dodržovat pravidla, manuály, návody a další pokyny dodavatele vyplývající z
technického řešení dodavatele, včetně pravidel užívání, údržby. Dojde-li ke změně takových pravidel,
manuálů a dalších pokynů, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu zadavatele s takovými
pravidly, manuály a pokyny seznámit.
8. Zadavatel je povinen poskytovat dodavateli veškerou potřebnou součinnost při plnění této smlouvy.
9. Dodavatel bere na vědomí, že při realizaci této smlouvy může vejít ve styk s osobními údaji zadavatele a
třetích osob, jejichž osobní údaje zadavatel zpracovává v souvislosti s výkonem své působnosti.
Zadavatel uděluje dodavateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů zadavatele a osobních
údajů třetích osob, jejichž osobní údaje zadavatel zpracovává, a to výlučně v rozsahu stanoveném
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou údaji důvěrnými a jsou
předmětem utajení. Dodavatel je povinen použít osobní údaje zadavatele či třetích osob výhradně pro
účely realizace plnění dle této smlouvy.
10. Dodavatel bere na vědomí, že na základě technického řešení dodavatele bude na Základní škole,
Dobrovského 630, Lanškroun nakládáno s daty, údaji a dokumenty jiných osob. Porušení povinností ze
strany dodavatele, včetně nedostatečných bezpečnostních opatření technického řešení či nedostatečné
technické podpory může vést ke škodě na straně více subjektů.

V.
Předání a převzetí
1. O předání technického řešení včetně služeb implementačních bude mezi stranami sepsán písemný
protokol, jehož obsah bude potvrzen podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. V předávacím protokolu bude uveden položkový seznam dodaného hardware, software či služeb
poskytnutých ke dni předání tak, aby bylo možno ověřit jednoznačný soulad poskytnutých dodávek a
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služeb s uzavřenou smlouvou a technickým řešením dodavatele. V případě nesouladu je dodavatel
povinen tento odstranit v dodatečné lhůtě stanovené zadavatelem. Zjištěný nesoulad brání splnění
povinnosti dodavatele dodat řádně předmět smlouvy a brání rovněž předání a převzetí technického
řešení dodavatele.
3. Technické řešení, včetně implementačních služeb, se považuje za řádně předané až v okamžiku, pokud
nemá žádné zjistitelné vady či nedostatky.
4. Okamžikem předání technického řešení přechází na zadavatele vlastnické právo k veškerému
dodanému hardware a dalším komponentám, licencím a dalším součástem předmětu plnění této
smlouvy.

VI.
Součinnost stran
1. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si veškerou potřebnou součinnost po dobu trvání této smlouvy.
2. Dodavatel je povinen předkládat zadavateli podklady a informace potřebné k sestavení monitorovací
zprávy a monitorovacího hlášení, včetně uvedení informací o způsobu splnění uložených opatření k
nápravě nedostatků. Dodavatel je povinen předložit uvedené podklady a informace zadavateli
bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů od obdržení žádosti, nedohodnou-li se strany s ohledem na
rozsah požadované dokumentace a informací na lhůtě delší.

VII.
Vady a záruční podmínky
1. Dodavatel odpovídá zadavateli za to, že dodaný hardware, software vymezené v technickém řešení,
jakož i jeho implementační služby, související technická podpora a požadovaná školení budou dodána v
jakosti, kvalitě a provedení stanoveném touto smlouvou a nabídkou dodavatele a budou odpovídat
obecně závazným právním předpisům, technickým, bezpečnostním předpisům, atestům a normám tak,
aby bylo zabezpečeno řádné užívání systému ze strany zadavatele.
2. Dodavatel poskytuje zadavateli záruku NBD1 v délce trvání 36 měsíců na předmět plnění této smlouvy.
Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání plnění.
3. Zadavatel sdělí dodavateli požadavky na odstranění vad či uskutečnění jiné technické podpory – servisu
bez zbytečného odkladu poté, co se o takových požadavcích dozvěděl, nevyplývají-li takové požadavky
ze zjištění samotného dodavatele (např. z pravidelných kontrol). Sdělení může být učiněno ústně nebo
písemně. Dodavatel bere na vědomí, že je nepřípustné, aby poruchami systému byl narušen chod
základní školy.
4. V rámci odstraňování vad je dodavatel povinen odstranit vady vždy nejefektivnějším způsobem.
Dodavatel tak odpovídá za určení způsobu odstranění vady (poruchy), za stanovení posloupnosti
jednotlivých činností a doby, kdy tyto činnosti budou prováděny. V případě, že vzhledem k povaze vady
nebude přicházet v úvahu její odstranění opravou nebo hrozí-li v případě opravy s velkou
pravděpodobností opětovný výskyt vady nebo vyskytne-li se táž vada potřetí, bude dodavatel povinen
vadu odstranit dodáním nového komponentu, dílu atd. Dodávky náhradních dílů budou v rámci záruky
poskytovány zadavateli bezplatně.
5. Běh záruční doby se staví po dobu od uplatnění záruční vady do doby, kdy bude taková vada odstraněna
a její odstranění písemně potvrzeno oběma smluvními stranami.
1

Next business day (NBD) – znamená, že v rámci záruky budou veškeré vady a závady odstraněny nejpozději
následující pracovní den.
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6. Do doby odstranění vady není zadavatel povinen platit část ceny vyúčtovanou daňovými doklady
vystavenými ode dne uplatnění vady u dodavatele a tuto část ceny je oprávněn použít jako tzv. zádržné,
jež by odpovídalo jeho nároku na smluvní pokutu, to však maximálně do výše této smluvní pokuty.
7. Zadavatel se zavazuje, že bez písemného svolení dodavatele nebude po dobu záruční doby na systému
provádět úpravy či opravy. To neplatí v případě, že dodavatel neodstraní vady ani v dodatečné
přiměřené lhůtě. Náklady vzniklé zadavateli v souvislosti s úpravou či opravou dle předchozí věty jdou k
tíži dodavatele.

VIII.
Účetnictví
1. Obě smluvní strany jsou povinny vést oddělené účetnictví o plnění této smlouvy, a to v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o plnění Smlouvy o dodávce
v rámci veřejné zakázky Nákup ICT vybavení, číslo smlouvy v evidenci dodavatele a číslo smlouvy
v evidenci zadavatele.

IX.
Zachování dokumentace
1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci, originální vyhotovení smlouvy včetně jejích
dodatků a originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této
smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Pokud však právní předpisy České republiky stanoví
lhůtu delší, musí být dokumentace uchována po tuto delší dobu.
2. Dodavatel je povinen zajistit dostupnost dokumentace a účetnictví související s plněním této smlouvy
tak, aby veškeré dokumenty mohly být zadavateli zpřístupněny k nahlédnutí či pořízení kopií (fotokopií,
skenů či jiných rozmnoženin) nejpozději do 24 hodin od doručení žádosti zadavatele, popř. aby mohly
být v téže lhůtě zpřístupněny orgánům, vykonávajícím finanční kontrolu.
3. U dokumentů uchovávaných v digitální podobě je dodavatel povinen zajistit, aby zápis byl proveden ve
formátu, který zaručí jeho neměnnost. Pokud to zajistit nelze, musí být dokumenty převedeny do
analogové formy a opatřeny náležitostmi originálu. Dodavatel je dále povinen porovnat vždy zálohovaná
data s originálem, kontrolovat stav médií určených k zálohování a zálohovacích mechanik a každé
archivační médium označit datem, názvem a jeho obsahem.

X.
Sankce a ukončení smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,3 %
z celkové ceny plnění dle čl. III. odst. 1 za každý i započatý den prodlení, dojde-li k nedodržení termínu
plnění dle v čl. II. odst. 1 (Doba a místo plnění). Dojde-li k porušení povinností uvedených v čl. VIII.
(Účetnictví) a IX. (Zachování dokumentace) náleží zadavateli smluvní pokuta ve výši 3000 Kč za každý
jednotlivý případ porušení uvedených povinností.
2. Dodavatel je dále povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny plnění dle čl.
III odst. 1, nesplní-li dodavatel povinnost pojištění pro případ odpovědnosti za škodu dle čl. IV.
3. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti (utajení) je smluvní strana, která povinnost porušila povinna
k úhradě smluvní pokuty ve výši dle odst. 2.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost splnění smluvní povinnosti zajištěné smluvní
pokutou ani nárok na náhradu případně vzniklé škody. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě
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písemné výzvy k úhradě v přiměřené lhůtě v ní stanovené.
5. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo písemným odstoupením od smlouvy.
Smlouva může být ukončena odstoupením pouze z důležitých důvodů (podstatné porušení smlouvy
nebo opakované porušení smlouvy (3x)), například:


prodlení zadavatele s úhradou po dobu delší 60 dnů ode dne splatnosti daňového dokladu, nejde-li
o zádržné;



prokazatelné porušení mlčenlivosti, povinnosti přijetí informačních a propagačních opatření;



opakované odmítání potřebné součinnosti zadavatelem či dodavatelem bez vážného důvodu, a to i
přes písemnou výzvu druhé strany, v níž byla stanovena přiměřená dodatečná lhůta ke splnění
povinnosti součinnosti;



dodavatel je v likvidaci, bylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, pokud v důsledku toho není
nadále schopen plnit závazky z této smlouvy;



plnění smlouvy dodavatelem v rozporu s nabídkou a podmínkami veřejné zakázky, které dodavatel
neodstranil v dodatečné přiměřené lhůtě;



v rámci zkušebního provozu bude zjištěno, že technické řešení nemá požadované či deklarované
parametry;



uvedl-li dodavatel v nabídce informace nebo předložil-li zadavateli doklady, které neodpovídají
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

XI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými řádně očíslovanými dodatky.
2. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že plnění podle smlouvy je pro některou ze stran
obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky z této smlouvy. Pro případ podstatné změny
okolností, která by byla způsobilá založit zvlášť hrubý nepoměr v postavení stran, se smluvní strany
dohodly nést nebezpečí takové změny okolností a vyloučit právo domáhat se obnovení jednání
o smlouvě (její změně).
3. Smluvní strany se na základě ustanovení § 1881 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
dohodly, že veškeré pohledávky vyplývající z této smlouvy i pohledávky na ně navazující nelze postoupit
novému věřiteli.
4. Smluvní strany jsou povinny sdělit si písemně jakékoliv změny, které u nich nastanou a které se týkají
plnění této smlouvy, např. změnu adresy sídla, změna jednající osoby, kontaktní osoby, kontaktních
údajů atd., a to neprodleně poté, co k takové změně došlo. Pokud tak smluvní strana neučiní, odpovídá
druhé smluvní straně za vzniklou škodu.
5. Zadavatel je subjektem veřejného práva hospodařícím s veřejnými prostředky, a proto tato smlouva a
všechny její případné součásti, přílohy či pozdější dodatky mohou být v souladu s požadavky právních
předpisů uveřejněny, včetně výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy. Dodavatel bere tuto
skutečnost na vědomí a výslovně s ní souhlasí.
6. Dodavatel bere na vědomí, že při poskytování informací, které se týkají hospodaření s veřejnými
prostředky, se poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků nepovažuje za porušení
obchodního tajemství.
7. Dodavatel bere na vědomí, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) osobou povinnou
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spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel se zavazuje splnit požadavky vyplývající pro něj ze
zákona o finanční kontrole, řádně a včas.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě, odporuje-li obsah příloh ujednáním stran uvedeným v této
smlouvě, má znění smlouvy samotné vždy přednost před ustanovením a požadavky uvedenými v
přílohách smlouvy. Dodavatel nesmí v přílohách rozšiřovat předmět plnění, ujednané sankce, důvody
ukončení smlouvy či stanovovat další podmínky, které nezbytně nevyplývají z požadavků na technické
řešení a jeho implementaci. Taková případná ustanovení by byla vůči zadavateli právně neúčinná.
9. Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost
nebo účinnost ostatních ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodnou na
nahrazení ustanovení zněním novým tak, aby se nové ustanovení co nejvíce přiblížilo předmětu a účelu
ustanovení původního.
10. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České
republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis
smlouvy.
12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem bez výhrad souhlasí a že tato
byla uzavřena dle jejich svobodné a vážné vůle, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.
Zveřejnění zajistí zadavatel. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem
zveřejnění v Registru smluv MVČR

XII.
Přílohy
Příloha č. 1 – Technické řešení dodavatele

V Lanškrouně dne …............................

V …................................. dne ................

….................................................
Mgr. Dana Krátká, ředitelka školy

…............................................................
Osoba oprávněná jednat za dodavatele
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