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VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK  
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 

 

Zadávací řízení se řídí § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

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

1. Název zakázky  

 Dodávka pracovní stanice na krouhání zeleniny vč. příslušenství a tyčový ponorný 
mixér vč. příslušenství 

 

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

Dodávka, kód CPV:  
     
       42210000-1    Stroje na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku 

3. Datum vyhlášení zakázky 
20.6.2019  

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

Název:   Školní jídelna Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
Sídlo:   Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice 
Tel.:   546 451 133 
Bankovní spojení: KB Ivančice, č. ú. 86-1578600277/0100 
IČ:   70918775 
DIČ:   CZ70918775 

5. Jméno, případně jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její 
telefon a e-mailová adresa 

Ředitelka Ing. Halka Žaludová, 602 464 809, reditelka@sjivancice.cz 

6. Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její 
telefon a e-mailová adresa  

Ve věcech technických, podá dodatečné informace a zodpoví případné dotazy uchazečů: 
Ing. Halka Žaludová 

7. Lhůta pro podávání nabídek 

Lhůta pro odevzdání nabídek je stanovena 4.7.2019 do 10:00 hod. v písemné formě v zalepené 
obálce na adresu Školní jídelny Ivančice. 
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8. Místo pro podávání nabídek  
Školní jídelna Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
Na Brněnce 1 
66491 Ivančice.  

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

Nabídky budou podány v písemné formě, v řádně uzavřených obálkách. Obálky budou opatřeny 
razítky uchazečů a označeny názvem této veřejné zakázky: Dodávka pracovní stanice na 
krouhání zeleniny vč. příslušenství a tyčový ponorný mixér vč. příslušenství a textem 
„NEOTEVÍRAT ZÁSILKU“. Nabídky doručte poštou (doporučeně), nebo osobně. 

9. Termín a místo otevírání obálek 

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

10. Popis předmětu zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pro akci:  Dodávka pracovní stanice na 
krouhání zeleniny vč. příslušenství a tyčový ponorný mixér vč. příslušenství. Více 
specifikace – Příloha č. 1. 

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

Předpokládaný termín zahájení díla:     9/2019 
Předpokládaný termín ukončení díla:     do 10.9.2019 

12. Místo dodání / převzetí plnění 

Školní jídelna Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Na Brněnce 1, 664 91  
Ivančice 

13. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Cena bude zpracována 
v souladu se zadávací dokumentací a bude definována jako cena „nejvýše přípustná“ 
(maximální) ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
Občanského zákoníku v platném znění. Nabídková cena bude doplněna do krycího listu 
(Příloha č. 4).  
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny bez DPH, nabídková cena vč. DPH může 
být překročena pouze v případě změny sazby DPH a v případě, že dojde k nutnosti realizovat 
dodatečné dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, ale pouze za 
předpokladu, že jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a 
tyto dodatečné dodávky jsou nezbytné pro provedení původní dodávky. 

14. Hodnotící kritéria způsob hodnocení 

Kritéria          Váha 

Výše nabídkové ceny s DPH       80 % 
Zahájení servisu od nahlášení poruchy v  hodinách                                               15 % 
Záruční doba v měsících                                                                                           5 % 
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Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé 
jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost 
předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má 
nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, například doba záruky, získá hodnocená 
nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě 
nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka 
minimální hodnotu kritéria, například cena nabídky, doba provádění, získá hodnocená nabídka 
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k 
hodnocené nabídce. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v 
procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 
100. Výsledné bodové hodnoty vzniklé výpočtem, budou matematicky zaokrouhleny na dvě 
desetinná místa. 
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová 
ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě 
součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti 
jednotlivých nabídek. Jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší 
hodnoty. 

Nejvýhodnější je nejmenší nabídka (cena, servis) 

                                     nejnižší hodnocené kritérium 

počet bodů = ----------------------------------------------------------- x 100 x váha 

                                         nabídnuté kritérium   

 

Nejvýhodnější je nejvyšší nabídka (záruka) 

                                     nejvyšší hodnocené kritérium 

počet bodů = ----------------------------------------------------------- x 100 x váha 

                                         nabídnuté kritérium   

 
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle hodnotících kritérií a navrhne Zadavateli 
přidělit zakázku a uzavřít smlouvu s Uchazečem, který podal nejvýhodnější nabídku. 
Ukončením výběrového řízení a oznámení výsledku soutěže nevzniká automaticky smluvní 
vztah. Splněním podmínek výběrového řízení nevzniká nárok na uzavření smlouvy. 
 

15. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele 

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní: 

15.1. Základní způsobilost podle ustanovení § 74 odst. 1 ZVZ, a to předložením čestného 
prohlášení, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2. 

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

a) kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, 
b) kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění, 
15. 3. Technická kvalifikace podle ustanovení § 79 (dále jen „TK“) uchazeč prokáže 
předložením seznamu významných zakázek formou čestného prohlášení, Příloha č. 3.  
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Dodavatel splňuje TKP, pokud v posledních 3 letech provedl alespoň 2 dodávky, které jsou 
shodné či obdobné s předmětem plnění této veřejné zakázky, přičemž finanční objem těchto 
dodávek uvedených uchazečem musí dosahovat alespoň 150 tis. Kč bez DPH.  

16. Požadavek na písemnou formu a jazyk nabídky 

Nabídka bude zpracována písemně v listinné podobě. Požadavek na písemnou formu je 
považován za splněný tehdy, pokud je přiložen i návrh smlouvy (Příloha č. 5) a je podepsán 
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Požadovaný jazyk nabídky: český. 

17. Další požadavky na zpracování nabídky 

a) Uchazeč v nabídce předloží návrh smlouvy (Příloha č. 5), který bude obsahovat základní 
údaje o uchazeči, obchodní jméno, právní formu, IČ, DIČ, sídlo a adresu pro doručování 
písemností, statutárního zástupce a kontakt na osobu pověřenou jednat za uchazeče nebo 
jeho jménem. Pověří-li Uchazeč zastupováním na základě plné moci jinou osobou, pak 
tato plná moc s rozsahem pravomocí udělených tomuto zástupci bude nedílnou součástí 
nabídky. Smlouva bude doplněna o celkovou nabídkovou cenu a přílohu č. 1 smlouvy - 
Podrobná technická specifikace dodaného rotomatu. 

b) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
c) Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídky, které nesplní stanovené technické 

požadavky v příloze č. 1 - Specifikace.  
d) Zadavatel požaduje záruku dle požadavku uvedeného v návrhu smlouvy. 
e) Zadavatel závazně stanovuje obchodní podmínky uvedené v návrhu smlouvy. 
f) Zadavatel si vyhrazuje veřejnou zakázku zrušit, kdykoliv v průběhu jejího trvání, popř. 

odmítnout všechny došlé nabídky, a to bez náhrady nákladů uchazečům. 
g) Uchazeči nevzniká nárok v souvislosti s podáním nabídky na kompenzaci nákladů 

spojených s jejím zpracováním. 
h) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
i) Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena v následujícím členění a pořadí 

dokumentů: 

• krycí list nabídky (Příloha č. 4), 
• obsah nabídky, 
• prokázání kvalifikace  

• vyplněnou přílohu č. 1 - Specifikace 
• čestné prohlášení, kterým dodavatel prokazuje splnění základních 

kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 2),  
• doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních 

předpokladů,  
• čestné prohlášení o prokázání technických kvalifikačních předpokladů 

(Příloha č. 3), 
• podepsaný a doplněný návrh smlouvy včetně příloh (Příloha č. 5), 
• návrh smlouvy včetně příloh v elektronické podobě ve formátu Word – na 

CD, DVD nebo flash-disku 
• fotodokumentace/prospekt nabízeného zařízení 
• případné další nepovinné přílohy. 

j) Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídku, která neodpovídá zadání, nebo ho plní pouze 
zčásti. 
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k) V případech, kdy nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu 
k předmětu zakázky, bude hodnotící komise vyžadovat písemné zdůvodnění ve stanovené 
lhůtě. Pokud zájemce mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě neodůvodní 
nebo hodnotící komise jeho zdůvodnění posoudí jako neopodstatněné, nabídku vyřadí. 

l) Předložené nabídky zůstávají založeny u zadavatele a nevracejí se uchazečům.   
m) Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že vybraný dodavatel může být osobou povinnou 

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

n) Uchazeč si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo 
zákonných povinností ze strany uchazeče. 

o) Uchazeč se může před odevzdáním nabídky informovat o místních podmínkách. Případné 
nejasnosti je nutné si vysvětlit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost nebo 
mylné chápání ustanovení a údajů neopravňují uchazeče požadovat dodatečnou úhradu 
nákladů nebo změnu nabídky. 

p) Má se za to, že celková pevná cena zohledňuje veškeré náklady (vč. montáže a dopravy do 
místa dodání) a práce nezbytné k řádné dodávce předmětu zakázky, které jsou zjevné 
anebo které může příslušně kvalifikovaný a kompetentní uchazeč předvídat. Veškeré 
pomocné práce a vedlejší náklady, pokud nejsou specificky uvedeny, musí být zahrnuty do 
rozpočtu nákladů na příslušné práce. 

q) Nesplnění podmínek stanovených touto výzvou ze strany uchazeče může vést k vyloučení 
nabídky uchazeče z hodnocení pro nesplnění podmínek zadávacího řízení. 

 

 

V Ivančicích dne 20.6.2019 

Podpis zadavatele:       Ing. Halka Žaludová 
                                                                                                                    ředitelka 

 

 

 

Přílohy  

Číslo 1 – Specifikace  
Číslo 2 – Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb.   
Číslo 3 – Prokázání splnění technické kvalifikace  
Číslo 4 – Krycí list nabídky 
Číslo 5 – Návrh kupní smlouvy 

 
 
 
 
 
 



6 
 

Příloha č. 1 – Specifikace 
SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ  

k výběrovému řízení na dodávku s názvem: 

Název: Dodávka krouhače zeleniny , pracovní stanice vč. příslušenství 

+ Tyčový ponorný mixer vč. příslušenství.  

1) Krouhač zeleniny: 
rozměr (š.hl.v.): 462x 770 x 1353 mm + - (2%). 
hmotnost: do 100 kg + - (2%) 
napětí: třífázový 400V 
příkon: 1 500 W 
počet ot/min: 375/750 
výkon: 300 - 3000 porcí 
výkon krouhače: až 900 kg/hod. 
motorový blok: nerezové provedení, nerezový kryt, nerezová hřídel, magnetický 
bezpečnostní systém zastavení motoru 

 
+ Mechanická krouhací hlava s přítlačnou pákou: celokovové provedení, kruhový plnící otvor 
o ploše 238 cm2, objem násypky 4,2l, trubicový otvor o průměru 58 mm, páka s posilovačem 
pohybu. 

+ Automatická krouhací hlava-Plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje.Výkon 
závisí na druhu krájené zeleniny a typu použitého disku pro zpracování.Automatická nerezová krouhací 
hlava s velkým násypným otvorem: 

2) Příslušenství: 
a) Hlava: 4 rovné násypové tubusy, 2x otvor o průměru 50mm a 2x tvor o průměru 70mm 
b) Vozík: pojízdný nerezový pro 3 gastro nádoby 1/1 

4 kolečka s rotací 360°, 2 kolečka bržděné, rotační systém výměny nádob 
c) Držák na disky: nástěnné plastové provedení, 4 věšáky kovové, až pro 16 disků 
d) Nástroj na čištění kostičkovačů: určen pro mřížky o rozměrech 5x5x5, 8x8x8, 10x10x10 

cm 
e) Nudličkovač: 2x4 mm 
f) Kostičkovač: komplet složený z plátkovače a mřížky, rozměr kostky: 10x10x10 mm, 

25x25x25 mm, 5x5x5 mm,  20x20x20 mm 
g) Strouhač: 2 mm 
h) Strouhač: 3 mm 
i) Strouhač: 7 mm   
j) Plátkovače 1, 2, 3,4 mm   
k)  Julienne 2x2mm, 3x3 mm, 6x6mm, 2,5x2,5 mm, 2 x 10 mm, 4x4 mm,  
l)  Strouhače 1,5 mm, 3 mm, Parmezán, Křen 1 mm 
m)  Vlnkovače   3mm 
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3) Tyčový ponorný mixer  

1) Celková délka: 113cm + - (2%) 
Průměr: 12,5cm + - (2%) 
hmotnost: do 10 kg + - (2%) 
napětí: 230V  
příkon: 1 000 W 
počet ot/min: 9500  
 

Standardní vybavení: mixovací nůž, nástěnný držák na zavěšení, montážní klíč pro snadné 
rozebrání mixovacího nože. 
+ nerezový držák na kotel 
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Příloha č. 2 
 
 

 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

K PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI 
DLE § 74 ZÁKONA č. 134/2016 Sb. 

 

k veřejné zakázce malého rozsahu 

 Dodávka pracovní stanice na krouhání zeleniny vč. příslušenství a tyčový ponorný mixér vč. 
příslušenství  

 
UCHAZEČ: 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

V souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., na prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 
dokládáme jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu následující čestné prohlášení: 

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku splňujeme základní způsobilost uvedenou 
v zákoně č. 134/2016 Sb., v § 74, odst. 1 písm. a), b), c), d), e). 

 

 

V…………………………dne…………………….. 

 

 

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

                                                                                                          Jméno a podpis oprávněného zástupce předkladatele nabídky 
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Příloha č. 3 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
K PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI 

 
Já, níže podepsaný statutární orgán …………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
(obchodní jméno, sídlo a IČ uchazeče) 
uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Dodávka pracovní stanice na krouhání 
zeleniny vč. příslušenství a tyčový ponorný mixér vč. příslušenství vyhlášenou dne 20.6.2019 
v Ivančicích prokazuji splnění technických kvalifikačních předpokladů tímto způsobem: 
 
V souladu s požadavky zadavatele předkládám seznam významných dodávek, které jsou shodné či 
obdobné s předmětem plnění této veřejné zakázky realizovaných uchazečem v posledních 3 letech: 

 

p.č. rok objednatel 
kontaktní osoba 

objednatele 
 (jméno/tel./e-mail) 

název akce a specifikace 
dodávek odpovídajících 

předmětu VZ 

finanční objem 
plnění bez DPH Doba plnění 

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

       

 
 
Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom 
všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 
 
 
V …………………………… dne ………………. 
        ….……………………………… 

   podpis oprávněné osoby (osob)  
           s uvedením funkce 

  



10 
 

Příloha č. 4 
 

Krycí list nabídky 
 

podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 

Dodávka pracovní stanice na krouhání zeleniny vč. příslušenství a tyčový ponorný mixér vč. 
příslušenství 

 
Název zadavatele: Školní jídelna Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
Sídlo:    Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice 
IČ:    70918775 

Uchazeč  

IČ  

DIČ  

Sídlo  

Statutární orgán  

Zastupuje  

Telefon  

Fax  

E-mail  

Bankovní spojení, č.ú.  
 

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

DPH:        …………………………. 

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

Zahájení servisu od nahlášení poruchy  v hodinách                 ………………………….                                       
Záruční doba v měsících                                                            …………………………. 

 
Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty a 
bereme na vědomí, že jsme vázáni harmonogramem uvedeným ve výzvě. Současně stvrzujeme, že 
podáváme nabídku na základě vypsané výzvy k podání nabídek. 

 
V   …………………………………. Dne …………… 

 
….……………………………… 
 podpis oprávněné osoby uchazeče 
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KUPNÍ SMLOUVA 
 

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi níže uvedenými 
smluvními stranami: 

 
(jméno a příjmení/název) 
IČO:  
sídlo:    
zastoupená:     
bankovní spojení:              číslo účtu:    
(dále jen „prodávající“) 
 
a 
 
Školní jídelna Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
Sídlo:  Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice 
zastoupená:  ředitelkou Ing. Halkou Žaludovou 
IČO:  70918775 
DIČ:   CZ70918775 
bankovní spojení:   KB Ivančice,    č. ú: 86-1578600277/0100 
(dále jen „kupující“) 
 

Článek I. 
Prohlášení prodávajícího 

 
Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movité věci – pracovní stanice na krouhání 
zeleniny vč. příslušenství a tyčový ponorný mixér vč. příslušenství (dle specifikace) 
Prodávající prohlašuje, že na předmětné věci neváznou žádné závazky, práva třetích osob ani jiné 
právní vady. 

 
Článek II. 

Předmět smlouvy 
 

Předmětem smlouvy je dodávka pracovní stanice na krouhání zeleniny vč. příslušenství a tyčový 
ponorný mixér vč. příslušenství, a to za podmínek dále ve smlouvě stanovených, a převést na něj 
vlastnické právo k věci, a závazek kupujícího věc převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní 
cenu. 

 
Článek III. 

Kupní cena 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena věci činí  …….….,- Kč (slovy: ………………… korun českých). 
2. Kupující je povinen kupní cenu uhradit na účet prodávajícího nejpozději do 30 dnů ode dne předání 

funkčního zařízení dle předmětu smlouvy. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na bankovní účet 
uvedený výše v této smlouvě.  

3. Prodávající se zavazuje, že v kupní ceně je zahrnut také 1x ročně servis věci. 
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Článek IV. 
Fakturace a platební podmínky 

 
1. Daňový doklad bude vystaven na částku podle čl. III. smlouvy. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 

bude den předání díla dle této smlouvy. Prodávající vystaví fakturu v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty (dále ZDPH). 

2. Splatnost daňového dokladu bude 30 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení 
kupujícímu. 

3. Při neúplnosti nebo nesprávnosti daňového dokladu je Kupující oprávněn doklad vrátit a běh 
splatnosti se zastaví. Nová doba splatnosti začne běžet od doručení nového nebo opraveného 
dokladu kupujícímu.  
Na daňovém dokladu bude uveden název „Dodávka pracovní stanice na krouhání zeleniny vč. 
příslušenství a tyčový ponorný mixér vč. příslušenství“. 

4. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu prodávajícího, který je uveden v této smlouvě, je 
prodávající povinen o tom neprodleně informovat kupujícího. 

5.  Bude-li dodávka odpovídat § 92 ZDPH, je prodávající povinen vystavovat daňové doklady se zřetelem 
na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 ZDPH, a to včetně kódu klasifikace daného 
plnění. Daň odvede kupující. 

6.  Prodávající výslovně prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je uveden a zveřejněn u 
správce daně. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu prodávajícího, který je uveden v této 
smlouvě, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu informovat kupujícího, a tato skutečnost 
bude řešena Dodatkem smlouvy. 

7.  Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu fakturu, pokud se číslo bankovního účtu uvedeného 
v záhlaví smlouvy neshoduje s číslem bankovního účtu uvedeného na faktuře. 

8.  Smluvní strany se dohodly, že stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem, je kupující oprávněn 
z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
prodávajícího. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu na požádání svého správce daně včetně 
bankovního spojení. 
 

Článek V. 
Předání a převzetí věci 

 
1. Kupující prohlašuje, že si převáděnou věc prohlédl, že je mu znám jeho faktický stav a chce věc 

v tomto stavu nabýt do svého vlastnictví. Kupující dále prohlašuje, že věc přebírá ve stavu, v jakém se 
nachází ke dni podpisu této smlouvy. 

2. Nebezpečí škody na převáděné věci přechází dnem předání věci a podpisu této smlouvy na 
kupujícího.   

3. Smluvní strany se zavazují k předání a převzetí věci, které proběhne v místě sídla kupujícího. Předání 
proběhne v termínu určeném po dohodě smluvních stran. Prodávající je povinen současně s věcí 
předat kupujícímu veškeré další součásti a příslušenství věci, která je předmětem smlouvy.  

4. V rámci předání a převzetí věci prodávající provede řádné zaškolení osob určených kupujícím 
k obsluze věci.  

5. O předání a převzetí bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.  
 

Článek VI. 
Sankce 

 
1. V případě, že se kupující dostane do prodlení se zaplacením kupní ceny, je povinen prodávajícímu 

zaplatit  smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny za každý, i jen započatý, den prodlení.  
2. Pokud prodávající nepředá věc kupujícímu v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit kupujícímu 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny za každý, i jen započatý, den prodlení. 
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3. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení jejího vyúčtování. Uhrazením 
smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 
 

Článek VII. 
Záruka za jakost 

 
1. Prodávající poskytuje záruční dobu 36 měsíců na věc ode dne jeho předání podle čl. II. smlouvy. 
2. Prodávající prohlašuje, že po dobu trvání záruční doby si věc zachová obvyklé vlastnosti nebo bude 

po určitou dobu způsobilá pro použití k ujednanému účelu. 
3. Prodávající se zavazuje zahájit odstraňování vady zjištěné v záruční době nejpozději do 3 pracovních 

dní od prokazatelného nahlášení (e-mail) s přihlédnutím k charakteru vady a ke způsobu jejího 
odstranění. Náklady spojené s odstraněním vad nese prodávající, ledaže by prokázal, že vady byly 
způsobeny okolnostmi vylučující jeho odpovědnost. 

4. V případě výměny části věci v rámci záruky běží záruční doba k vyměněné části znovu od počátku ode 
dne předání opravené části. 

 
Článek VIII. 

Ukončení smlouvy 
 

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze předčasně ukončit písemným odstoupením jedné 
smluvní strany od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Za podstatné porušení této smlouvy smluvní strany považují: 
a) zjištění právní vady nebo vady jakosti u věci,  
b) prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny delší než 14 kalendářních dnů. 
3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od 

této smlouvy druhé smluvní straně. V takovém případě se smlouva zrušuje s účinky ex tunc. 
 

Článek IX. 
Závěrečná ujednání 

 
1.  Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, 

zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody 

obou smluvních stran formou postupně očíslovaných Dodatků. 
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 
4.  Smlouva je platná dnem podpisu smluvních stran a účinná dnem uveřejnění v registru smluv. 
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, s obsahem souhlasí. Smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, je uzavřena určitě a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což obě smluvní strany stvrzují 
svým podpisem. 
 
 
 
V …………………… dne .................                                             V …………………. dne………. 
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