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1 Základní údaje  
 
Jedná se o zakázku malého rozsahu nespadající pod režim zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění 

(dále jen Zákon). Zadavatel se řídí ustanoveními Zákona, tzn. dodržuje zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace. Ostatní ustanovení Zákona jsou v případě tohoto zadávacího řízení používána podpůrně. 

 

Zadávací dokumentace obsahuje zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění může vést  

k vyřazení nabídek z hodnocení. 

2 Základní identifikační údaje zadavatele  
 

Zadavatel Název  Základní škola Vladimíra Menšíka 

Sídlo Růžová 7, 664 91 Ivančice 

IČO  709 19 453 

 Webové stránky www.zsvm.cz 

Zastoupený Mgr. Lenka Vokurková 

Kontaktní údaje pro dodatečné 
informace a zadávací 
dokumentaci  

Kontaktní údaje  Mgr. Pavel Procházka 

Telefon  724 103 026 

E-mail zsvmivancice@seznam.cz 

  
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná a 

musí být doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na e-mailovou adresu kontaktní osoby Zadávací 

dokumentace + odpovědi budou zveřejněny na této adrese: https://www.zsvm.cz/?page_id=93952 

3 Předmět zakázky a předpokládaná hodnota 

 

Předmětem plnění této zakázky je dodávka  

• 10 ks NB vč. OS  

• 20 ks licenci Office 2016/2019  

• 1 ks externí mikrofon s připojením přes „jack 3,5“  

• 9 ks webkamera s možností nahrávání  

• 9 ks Bluetooth USB dongle  

• 9 ks handsfree mono BT headset 
 
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY:  
 
Celkem – 280 000 Kč (včetně DPH), tedy 231 392 Kč (bez DPH) 
 
Uvedená předpokládaná hodnota je nastavena jako maximální cena zakázky, nabídková cena uchazeče nesmí být vyšší.  
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3.1 PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY  

3.1.1 A) 10 ks NB vč. OS 

 

Konfigurace počítače 

• CPU skóre dle cpubenchmark.net více jak 7500 bodů 

• RAM alespoň 8 GB  

• DISK - SSD alespoň 256 GB 

• numerická klávesnice  

• rozlišení displeje FullHD 

• HD kamera 

• HDMI nebo VGA výstup 

• Síťové rozhraní - Wi-Fi (802.11n nebo ac), ethernet (100 a 1 000 Mb/s) 

• Bluetooth 

• myš 

• Windows 10 Pro* 

Optická mechanika není podmínkou 

Pouze nové, nepoužité zboží. Záruční doba min. 24 měsíců 

 

*dodavatel může nabídnout i jiný typ OS v poslední verzi, který bude podporovat stávající SW vybavení 

školy a práci v doménovém prostředí Active Directory a MS Teams. Dodavatel může využít i zvýhodněné 

nabídky Microsoft pro školství. Musí se jednat o trvalou licencí s garancí aktualizací v 64 bitové verzi, která 

bude přidělena ZŠ V. Menšíka, Růžová 7, 664 91 Ivančice. Požadavek Windows 10 Pro je zadán z důvodu 

proškolení učitelů v práci s tímto OS. Použití jiného OS by způsobilo velké potíže a vedlo k nutnosti 

přeškolení pedagogů.  

   

Ukázková konfigurace předmětu (dodavatel může zvolit jiné řešení – slouží pro zjednodušení práce) 

Dell Vostro 15 (3591) 

3.1.2 B) 20 ks licenci Office 2016/2019 

 

Specifikace 

• Office 2016/2019 pro pořizované PC požadujeme proto, že pedagogové školy jsou vyškoleni 

v použití Office a mají v tomto systému zpracované materiály. Rovněž využíváme Office v MS 

Teams a užití jiného SW by jim působilo mimořádné obtíže při použití v budoucnosti 

 

Musí se jednat o trvalou licencí s garancí aktualizací v 64 bitové verzi, která bude přidělena ZŠ V. Menšíka, 

Růžová 7, 664 91 Ivančice 
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3.1.3 C) 1 ks externí mikrofon s připojením přes „jack 3,5“  

 

• Stolní mikrofon s konektorem jack 3,5 mm a stojánkem 

• Upřednostňujeme takové řešení, které dovolí mluvit z větší vzdálenosti např. 1,5 m. Nemusí to ale být 

vysloveně prostorový mikrofon 

• Nové zařízení 

• Záruční doba min. 24 měsíců 

 

Ukázková konfigurace předmětu (dodavatel může zvolit jiné řešení – slouží pro zjednodušení práce) 

Trust Starzz All-round 

 

3.1.4 D) 9 ks webkamera s možností nahrávání 

 

• Zařízení s funkcí webkamery přes USB s rozlišením min. 720p, kompatibilní s MS Teams/Windows 10 

• Funkce záznamu na paměťovou kartu 

• Nové zařízení 

• Upevnění, které dovolí postavení kamery na stůl, pokud není kamera schopna stát samostatně 

• Záruční doba min. 24 měsíců 

 

Ukázková konfigurace předmětu (dodavatel může zvolit jiné řešení – slouží pro zjednodušení práce) 

Niceboy VEGA wifi, WEBCAM edition 

3.1.5 E) 9 ks Bluetooth USB dongle 

 

• Dongle pro rozšíření funkce PC o Bluetooth 

• Připojení přes USB kompatibilita s Windows 10 

• Bluetooth verze min. 5.0 
 

3.1.6 F) 9 ks handsfree mono BT headset 

 

• 5 hodin hovoru 

• Bluetooth verze min. 4.2 
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3.1.7 Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 
Milník        Termín 

Rozeslání poptávek uchazečům     30. 9. 2020 

Termín podání nabídek      14. 10. 2020 do 10.00 hod. 

 

Závazný termín ukončení realizace veřejné zakázky do 15 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. 

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení 
zadávacího řízení.  
 

 
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo Zadavatele. Nabídky budou podány dle čl. 3 zadávací dokumentace. 

 

4 Požadavky na kvalifikaci  
 

Kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který:  

 

a) splní základní kvalifikační předpoklady viz 4.1, 

b) splní profesní kvalifikační předpoklady viz 4.2, 

c) předloží česné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku viz 5.3. 

4.1 Základní kvalifikační předpoklady 

 
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: 
 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin 

účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, 

nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 

účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o 

právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, 

musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu 

této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační 

složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 

tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 

sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče 

podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o 

právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, 

musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu 

této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační 

složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 

tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 

sídla, místa podnikání či bydliště, 
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c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního 

právního předpisu,  

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující41) nebo zavedena nucená 

správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání 

či bydliště uchazeče, 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, a 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné 

opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních 

právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 

odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle 

zvláštního právního předpisu, 

 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením.  

4.2 Profesní kvalifikační předpoklady 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže předložením: 

a. výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 

b. dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 

zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,  

 

4.3 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

Dodavatel pro prokázání své kvalifikace předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 

zakázku. Formulář čestného prohlášení je součástí této výzvy 

 

5 Forma prokázání kvalifikace 

 

Pokud není éto zadávací dokumentaci stanoveno jinak, předkládá uchazeč doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté 

kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče. V případě podpisu jinou osobou na základě plné moci, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této 

osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.  

 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, 

ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 
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6 Obsah nabídky 

 

Nabídka bude obsahovat zejména tyto požadované náležitosti:  

• Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (viz Příloha č. 1 Zadávací 

dokumentace),  

• Celkovou nabídkovou cenu (v členění cena bez DPH, DPH, celkem s DPH) – blíže viz část „Požadavky na 

zpracování nabídkové ceny“,  

• Podrobný technický popis předmětu plnění v souladu se zadávací dokumentací 

• Přílohy prokazující splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s požadavky této zadávací dokumentace (v 

souladu s bodem č. 5 této Zadávací dokumentace)  

• Návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče – viz. Příloha č. 4.  

• Další doklady a informace požadované v zadávací dokumentaci 

• Další přílohy vztahující se k předmětu plnění nepožadované či nespecifikované v této zadávací dokumentaci 

/doplňující informace uchazeče, informace o firmě, fotky, reklamní materiály a jiné/ uchazeč zařadí na konec 

nabídky  

 

Nabídka musí být předložena v českém jazyce. 

 

Nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat v listinné podobě a 1x na CD v souladu se 

zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Listinná nabídka 

včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázána do jednoho 

samostatného svazku. Svazek musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem 

uchazeče. 

 

Svazek včetně veškerých případných příloh by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy. Za 

dostatečné zabezpečení svazku proti manipulaci s jednotlivými listy považuje zadavatel opatření každého svazku takovými 

bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé sebepoškození v případě výše uvedené manipulace. Použité 

bezpečnostní prvky by měly být dále dostatečně jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. 

Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem 

statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem.  
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7 Hodnocení nabídek 

 

• 1. hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH vahou 100% 

Hodnoceny budou pouze ty nabídky, které splňují minimální technické požadavky. 

8 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  
 

a) Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za danou část absolutní částkou uvedenou v českých 

korunách v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Nabídková cena za plnění veřejné zakázky musí obsahovat 

veškeré následující položky a musí se jednat o cenu konečnou. Jedná se o cenu základní v Kč, dopravu do místa 

určení, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Ceny jsou závazné a nejvýše přípustné, a to i při změně 

výše DPH. 

b) Nabídková cena uchazeče musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady uchazeče 

nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky, a to po celou dobu plnění veřejné 

zakázky. 

c) Nabídka bude předložena na formuláři Sumarizace nabídky, který je přílohou této zadávací dokumentace  

 

 

9 Návrh smlouvy  

 

Zadavatel závazně stanovuje platební, obchodní a jiné podmínky uvedené v návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 2). Uchazeč 

nesmí svévolně návrh smlouvy měnit.  

 

Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená 

kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není 

předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další 

účasti v zadávacím řízení. 

 

 

 

 

10 Variantní nabídky 

 

Každý uchazeč může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení 

uchazeče, který předložil více nabídek. Podání variantních nabídek není v zadávacím řízení přípustné. Zadavatel vyloučí ze 

zadávacího řízení uchazeče, který předložil variantní nabídku.  

11 Lhůta a místo pro podání nabídek  
 
Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena do 14. 10. 2020 do 10.00 hod.. 
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Adresa pro podání nabídek: 

ZŠ V. Menšíka 

Růžová 149/7 

66491 Ivančice 

Pracovní doba: 

Pondělí-pátek: 7.30-14.30  

 
Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení). 
 

Nabídky mohou být zaslány poštou na uvedenou adresu, nebo mohou být osobně doručeny v tištěné podobě na podatelnu 

Městského úřadu Ivančice na výše uvedené adrese. Nabídka bude předložena v 1  originále. Nabídka bude předložena také na 

elektronickém nosiči, např. CD, DVD. CD bude obsahovat naskenované/vyplněné dokumenty.  

Nabídka musí být podána v jedné, uzavřené a neporušené obálce či jiném vhodném obalu. Obálka či jiný obal musí být 

označena plným názvem a sídlem uchazeče a dále názvem zadavatele „ZŠ Vladimíra Menšíka“, dále je nutno uvést „Neotvírat“ 

a název veřejné zakázky. 

12 Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni  
 
Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni, činí min. 20 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro 

podání nabídek.  

13 Práva zadavatele 
 
Zadavatel si vyhrazuje:  

a) právo nevracet podané nabídky,  

b) právo vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci,  

c) právo vyřadit nabídku, která neodpovídá technickému zadání, nebo ho plní pouze zčásti, 

d) právo změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky, 

e) právo zrušit zadávací řízení (pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv 

nárok), 

f) právo na poskytnutí dodatečných informací v případě nejasností v nabídce uchazeče, 

g) na základě vyhodnocení nabídek neakceptovat žádnou z předložených nabídek uchazečů.  

 

Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem,  

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí na soutěži.  

 

 

 
 ............................................................ 

 za zadavatele 
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14 Přílohy zadávací dokumentace 
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Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 

 
KRYCÍ LIST NABÍDKY 

(Určený ke čtení při otevírání nabídek.) 
Do krycího listu nelze doplňovat jiné než požadované údaje. 

 
 
Výběrové řízení na dodavatele:  
 

Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice 
 

A. Identifikační údaje uchazeče: 
 
Název firmy: 
Adresa: 
IČ:  
Zastoupený (jméno, příjmení, titul, funkce): 
Telefon: 
Fax : 
E-mail: 
 
B. Cenová nabídka: 

 

CELKOVÁ CENA PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH 

 
 
 
 
 

  

 
 

Uchazeč prohlašuje, že v nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, nutné ke splnění dodávky, 
uvedené ceny jsou nejvýše přípustné (maximální) a nebudou překročeny (nárůst ceny nad konečnou 
částku z jakéhokoliv důvodu, mimo podmínek, stanovených smlouvou, je vyloučen). 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Uchazeč prohlašuje, že bez výhrad souhlasí se všemi podmínkami výběrového řízení. 
 
 
 
 
Datum : ...............................  
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Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 
splnit veřejnou zakázku malého rozsahu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku malého rozsahu  
 
 
Uchazeč.................................................................. IČO:.....................tímto pro účely podání nabídky v rámci 
výběrového řízení zadávané pod názvem „Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice ZSVM-02-2020“ čestně 
prohlašuje, že je dostatečně ekonomicky a finančně způsobilý, že je schopen splnit shora výběrové řízení.  
 
 
V …......................... dne …...........  
 
 
____________________________  
Jméno, příjmení statutárního orgánu:  
 
 
 
 
 

Razítko a podpis 
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Příloha č. 3 – Sumarizace nabídky 
 
 

Notebook vč. OS 

 

Označení zařízení (výrobce, typ): 

 

Název Požadavek Nabízená hodnota 

CPU CPU skóre dle cpubenchmark.net více jak 7500 bodů  

Pevný disk DISK - SSD alespoň 256 GB  

RAM Min. 8 GB  

Síťová karta Kabelová (běžný ethernet RJ-45)  

(min. 100/1 000 Mb/s) + Wi-Fi 802.11n/ac 

 

Rozlišení Min. full HD rozlišení  

Numerická klávesnice ano   

OS Trvalá licence psaná na zadavatele 

podporující práci v doméně Active directory 

viz. Technické specifikace 

 

HD kamera ano  

Video externí výstup HDMI nebo VGA výstup 

 

 

Bluetooth 

 

ano  

Bezdrátová myš ano  
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Licence Office 2016/2019 

 

 

Název Požadavek Nabízená hodnota 

Trvalá licence SW  Office 2026/2019 64 bit  

 

 

externí mikrofon s připojením přes „jack 3,5“  

 

 

Označení zařízení (výrobce, typ): 

 

Název Požadavek Nabízená hodnota 

Provedení* Stolní mikrofon s konektorem jack 3,5 mm a 

stojánkem 

 

*provedení je variabilní, zásadní je jednoduchost použití při postavení na stůl a co možná nejvyšší citlivost snímání 

zvuku z větších vzdáleností 

 

 

webkamera s možností nahrávání 

 
Označení zařízení (výrobce, typ): 

 

Název Požadavek Nabízená hodnota 

Provedení* Zařízení s funkcí webkamery přes USB s 

rozlišením min. 720p, kompatibilní s MS 

Teams/Windows 10 

 

Funkce Možnost záznamu na kameru, provoz na 

baterii (cca 40 minut) 

 

Paměť Paměť zařízení/paměťová karta, dovolující 

záznam 40 minut v rozlišení min 720p 

 

Upevnění Upevnění, které dovolí postavení kamery na 

stůl, pokud není kamera schopna stát 

samostatně 
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Bluetooth USB dongle 

 
Označení zařízení (výrobce, typ): 

 

Název Požadavek Nabízená hodnota 

Provedení Dongle pro rozšíření funkce PC o Bluetooth 

kompatibilní s MS Teams/Windows 10 

 

Verze BT verze min. 5.0  

 

 

Handsfree mono BT headset 

 
 

Název Požadavek Nabízená hodnota 

Provedení BT headset za ucho kompatibilní s MS 
Teams/Windows 10 

 

Verze BT verze min. 4.2  

Výdrž Min. 5 hodin hovoru  
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Příloha č. 4 – KUPNÍ SMLOUVA 
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 Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno - venkov  
Sídlo:  Růžová 149/7, 664 91  Ivančice 
IČ:  709 19 453 
Bankovní spojení:   

Č.ú.:    

Zastoupená:              Mgr. Lenkou Vokurkovou, ředitelkou školy 

(dále jako kupující) 
 

a 
 
Obchodní firma: 
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 převést na něj vlastnické právo k:   
 

• 10 ks NB vč. OS  

• 20 ks licenci Office 2016/2019  

• 1 ks externí mikrofon s připojením přes „jack 3,5“  

• 9 ks webkamera s možností nahrávání  

• 9 ks Bluetooth USB dongle  

• 9 ks handsfree mono BT headset 

To vše včetně dopravy do místa určení, instalace, uvedení do provozu, přezkoušení a zaškolení obsluhy 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 pod 
Článkem 3 – Předmět zakázky a předpokládaná hodnota, specifikace dodávaného zboží je nedílnou 
součástí této kupní smlouvy jako Příloha č. 1. 

 
1. 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.  
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2. 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 koupě a zaplatit za zboží dle Přílohy č. 1 - Specifikace prodávajícímu 

celkovou kupní cenu ve výši:   

Cena celkem bez DPH:       Kč  

              DPH 21 %:                                  Kč  

      Celková cena včetně DPH:  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. 

 

3. Platební podmínky 

1. Kupující nebude prodávajícímu poskytovat zálohy. 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. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě 
splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí 
kupující prodávajícímu písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je 
prodávající povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

 
 

4.Doba a místo plnění 
 
1. Prodávající odevzdá předmět koupě kupujícímu nejpozději do ………… 2020. 

Místem odevzdání a převzetí předmětu koupě je sídlo kupujícího: Růžová 149/7, 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 
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- 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. Pavel Procházka, tel.: 724 103 026 

 Oprávněným zástupcem prodávajícího je: 

       pro smluvní záležitosti :    , tel.:      

 technické záležitosti :         , tel.:  

 
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.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   (slovy:  
                                               ) měsíců ode dne jeho dodání. Tato záruka zajišťuje plnou funkčnost po tutéž 
dobu a schopnost plného využití k účelům, k nimž je pořizován. Prodávající poskytne po tuto dobu bezplatný 
servis a servisní zásah. 

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: 
       . Při uplatnění reklamace je kupující povinen vady popsat, 
popřípadě uvést, jak se projevují. 

6. Prodávající je povinen ve lhůtě do 3 pracovních dnů 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. 

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. 

7.Smluvní pokuty 
  
1. V případě prodlení prodávajícího s termínem dodávky, tj. odevzdání zboží kupujícímu, je prodávající povinen 

uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s dodáním předmětu koupě. 
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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. 

8. 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. 
 

9. 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. 

3. Dodavatel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů.   

4. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a 
dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku 
vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je poradce povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 
projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.  

5. 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. 

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

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

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

9. Tato smlouva se uzavírá ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.  Všechny stejnopisy 
mají stejnou platnost a závaznost.  
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10. 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. 

 
Přílohy kupní smlouvy 

 
Příloha č. 1 – specifikace  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za kupujícího       Za prodávajícího 
 
V Ivančicích       V       
 
Dne:         Dne:  
   
                                                                
...................................................................                    ...................................................................                              
Mgr. Lenka Vokurková, ředitelka školy        [Jméno a příjmení, podpis, razítko a  

funkce oprávněné osoby/osob] 
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