Výzva k podání nabídek
Číslo zakázky (bude doplněno
MŠMT v případě IP, v případě
GP ZS)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební práce)
:
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)
Popis předmětu zakázky:

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:

.

001
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/3.2.13/03.0006
Vzdělávací programy pro nástrojaře
Nástrojářská frézka
Dodávka

03. 06. 2013
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické,
Třemošnice, Sportovní 322
Sportovní 322, 538 43 Třemošnice
RNDr. Jana Sýkorová
469 661 731, 607 867 002
j.sykorova@sos-tremosnice.cz
15052796
CZ15052796
Ing. Roman Novotný
+420 603 868 975
r.novotny@sos-tremosnice.cz
Počátek běhu lhůty pro podávání nabídek: 03. 06. 2013
Konec běhu lhůty pro podávání nabídek: 21. 06. 2013
10:00 hod.
Nabídky doručené po tomto termínu budou ze zadávacího
řízení vyřazeny.
Předmětem zakázky je dodávka Nástrojařské frézky v rámci
projektů CZ.1.07/3.2.13/03.0006 Vzdělávací programy pro
nástrojaře.
Projekt bude financován z prostředků ESF a státního
rozpočtu České republiky.
Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v Zadávací
dokumentaci, která je přílohou této Výzvy.
315 702,48 Kč bez DPH (382 000,00 Kč s DPH).
Stanovená nabídková cena je cenou maximální, její
překročení povede k vyřazení dodavatele z výběrového
řízení. Pro vyhodnocení výběrového řízení je rozhodující
cena vč. DPH a parametry včetně záručních dob.

Typ zakázky
Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový harmonogram
plnění/ doba trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:
Hodnotící kritéria:
Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele na
základě zadávací dokumentace:

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

Povinnost uchovávat doklady
a umožnit kontrolu:

zakázka malého rozsahu, nejedná se o zadávací řízení podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Říjen 2013
Doba trvání zakázky spolu s časovým harmonogramem
plnění bude uvedena ve smlouvě mezi zadavatelem
a dodavatelem. Bude začínat dnem podpisu smlouvy
a rámcově končit nejpozději 30. 10. 2013.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické,
Třemošnice, Sportovní 322,
Sportovní 322
538 43 Třemošnice
Nabídková cena (70 %)
Technické parametry (20 %)
Záruční doba (10%)
Zadavatel požaduje pro jednotlivé části veřejné zakázky
splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů
dodavatele daných § 53 a § 54 Zákona, přičemž pro splnění
základních kvalifikačních předpokladů postačuje předložení
čestného prohlášení. Výpis z obchodního rejstříku či jiný
doklad uvedený v § 54 č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být ke dni
podání nabídky starší 90 kalendářních dní. Možno předložit
prosté kopie. Vítěz předloží prohlášení a úředně ověřené
kopie dokladů o kvalifikaci dodavatele ne starší 90
kalendářních dnů od podání nabídky dle Zadávací
dokumentace.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče. Nabídka musí být podána
v českém jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by
mohly hodnotitele uvést v omyl, a bude zajištěna proti
volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky.
Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k
výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky, a to po dobu danou Smlouvou o realizaci
grantového projektu CZ.1.07/3.2.13/03.0006 v rámci
globálního grantu CZ.1.07/3.2.13 – Podpora nabídky
dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, tj. do
konce roku 2025.

1) Toto zadávací řízení není zadávacím řízením dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
2) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
technické, Třemošnice, Sportovní 322 jako zadavatel si
vyhrazuje právo kdykoliv do podpisu smlouvy
s dodavatelem bez udání důvodu toto poptávkové řízení
zrušit. Zájemci nenáleží žádné náhrady případných výdajů
spojených s podáním nabídky.
3) Zadavatel na základě žádosti uchazeče poskytne
dodatečné informace do 7 dní od zveřejnění výzvy a po tom
ji poskytne i ostatním uchazečům.
4) Nabídka bude podána ve 2 pare - 1 originálu a 1 prosté
kopii.
Součástí nabídky bude:
Cenová nabídka dle specifikace zakázky v členění bez
DPH, výše DPH a s DPH
Řádně podepsaný návrh smlouvy včetně obchodních
podmínek a doložky o povinnosti dodavatele uchovávat
doklady související s plněním této zakázky, a to po dobu
danou Smlouvou o realizaci grantového projektu
CZ.1.07/3.2.13/03.0006 v rámci globálního grantu
CZ.1.07/3.2.13 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání v
Pardubickém kraji Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, tj. do konce roku 2025 a povinnosti
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu,
z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto
dokladů. Čestná prohlášení a úředně ověřené kopie dokladů
o kvalifikaci dodavatele ne starší 90 kalendářních dnů od
podání nabídky dle Zadávací dokumentace.
5) Nabídka musí být podána v zalepené obálce s označením
názvu a registračního čísla projektu a textu „NEOTVÍRAT
- VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – „Nástrojářská frézka“.
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky
jsou uvedeny také v příloze této výzvy.
Pokud se v technických podmínkách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo
dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná
se o vymezení předpokládané charakteristiky a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné
technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Další podmínky pro plnění
zakázky:*

Zadávací dokumentace
1) Předmět a popis zakázky:
Předmětem zakázky je, výběr dodavatele na dodávku viz níže, která bude používána
v rámci projektu OP VK. Projekt bude financován z prostředků ESF a státního rozpočtu České
republiky.

2) Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je součástí výzvy, jakožto její příloha.
3) Zadávací lhůta:
Dodavatelé jsou vázáni svou nabídkou po celou dobu plnění zakázky.
4)
4.1

Kvalifikační kritéria a způsob jejich prokázání:
Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokazuje ve smyslu § 62 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. splnění základních kvalifikačních
předpokladů předložením řádně podepsaných čestných prohlášení, které tvoří Přílohu č. 1
a Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace. Čestná prohlášení musí být podepsána statutárním
orgánem dodavatele, v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie
zmocnění této osoby součástí nabídky.
4.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona č. 137/2006 Sb. prokáže vítěz
výběrového řízení, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán, nebo
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci
Tyto doklady musí být předloženy ve 2 pare nabídky (originálu) v originále a kopii a nesmí být
starší 90 kalendářních dnů k datu odevzdání nabídky.
4.3 Další doložení kvalifikace
Dodavatel pro splnění kvalifikačních předpokladů ve své nabídce uvede také:
a) seznam dodávek (o srovnatelné velikosti s dodávkou, o níž se uchází v tomto výběrovém
řízení), které realizoval v roce 2011 a 2012 s uvedením předmětu dodávky, rozsahu a lhůty
plnění, identifikačních údajů příjemce služeb.
4.4 Postup při hodnocení kvalifikace
Zadavatel vyhodnotí žádosti jednotlivých dodavatelů podle kritérií uvedených v bodě 4. metodou
„splnil – nesplnil“.

V případě, že dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních kritérií prostřednictvím subdodavatele 2, je
povinen doložit smlouvu s tímto subdodavatelem, v níž bude obsažen závazek subdodavatele
k poskytnutí plnění odpovídajícího splnění kvalifikace subdodavatelem.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti
v zadávacím řízení.
5) Způsob zpracování nabídkové ceny:
5.1.
Dodavatel je povinen doložit způsob zpracování nabídkové ceny, a to ve struktuře: cena bez
DPH, výše DPH a cena s DPH. Toto členění je povinné i pro neplátce DPH.
5.2.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky (viz bod 1 Zadávací
dokumentace) a musí být stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná.
6) Variantní řešení:
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek
7) Hodnoticí kritéria:
7.1.
Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto:
Kritérium
Nabídková cena
1.
Technické parametry
2.
Záruční doby
3.

Váha %
70 %
20 %
10 %

Dílčí kritérium 1.
Celková cena za realizaci Veřejné zakázky (vč. DPH) musí být uvedena v korunách českých.
Hodnocena bude výše celkové nabídkové ceny vč. DPH.
Dodavatel je dále povinen stanovit nabídkovou cenu za předmět plnění Veřejné zakázky absolutní
částkou v českých korunách v členění bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH. Nabídková cena
musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit nebo měnit.

Dílčí kritérium 2.
za nejlepšího uchazeče bude považován ten, který nabídne nejlepší parametry dle Technické zprávy
(viz příloha), Na základě podrobné specifikace zakázky je toto kritérium rovnoměrně rozděleno do 15
bodů , body 1-14 je hodnocen jedním bodem, bod 15 je hodnocen 6 body, celkový počet bodů je 20.
Dílčí kritérium 3.
Za nejlepšího uchazeče bude považován ten, který nabídne nejvyšší záruční dobu.

2

Dodavatel nesmí působit zároveň jako subdodavatel jiného dodavatele. Jeden subdodavatel však může být
subdodavatelem více dodavatelů. V případě porušení této podmínky bude tento dodavatel vyřazen.

7.2 Způsob hodnocení
Hodnocení nabídek bude provedeno podle dílčích hodnotících kritérií a jejich vah.
Pro číselně vyjádřitelné kritérium (nabídková cena), pro které má nejvhodnější nabídka minimální
hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 70 a poměru
hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce:

Počet
bodů

nejvhodnější
nabídka
= -------------------hodnocená
nabídka

x 70

Pro číselně vyjádřitelné kritérium (technické parametry), pro které má nejvhodnější nabídka minimální
hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 20 a poměru
hodnoty hodnocené nabídky k nejvýhodnější nabídce:
hodnocená
nabídka
Počet
bodů
= ------------------- x 20
nejvýhodnější
nabídka
Pro číselně vyjádřitelné kritérium (záruční doba), pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu
kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 10 a poměru hodnoty
hodnocené nabídky k nejvýhodnější nabídce:
hodnocená
nabídka
Počet
bodů
= ------------------- x 10
nejvýhodnější
nabídka

8)

Jazyk nabídky:

Nabídka bude podána v českém jazyce.
9)

Návrh smlouvy:

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby uchoval doklady
související s plněním zakázky, umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) t.j. do
roku 2025.

Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele a bude v ní uveden termín
dodání.
Jeden dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

10)

Dodavatel nesmí však participovat ve výběrovém řízení víckrát než jednou, např. při společné nabídce
více dodavatelů předkládajících jinou nabídku či jako subdodavatel jiného dodavatele. Jeden
subdodavatel však může být subdodavatelem více dodavatelů.
11) Způsob zpracování a forma Nabídky

11.1 Požadavky na členění a zpracování nabídky včetně dokladů k posouzení splnění kvalifikace
11.1.1. Členění nabídky
Zadavatel požaduje, aby nabídka obsahovala následující části:
a) Titulní strana, na které bude uvedena adresa zadavatele, název předmětu veřejné zakázky
a identifikační údaje dodavatele
b) Celková nabídková cena za realizaci veřejné zakázky (bez DPH, výše DPH, s DPH) v Kč, a to
i v případě, že dodavatel není plátcem DPH. V případě, že dodavatel není plátcem DPH, předloží
navíc podepsané čestné prohlášení o této skutečnosti;
c) Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů (bod 4.2 a 4.3 zadávací dokumentace)
a čestná prohlášení (Příloha č. 1 a 2 Zadávací dokumentace);
d) Řádně podepsaný návrh smlouvy - se závazkem uchovávat doklady související s plněním zakázky do
roku 2025 a uvedením termínu dodání
11. 1. 2. Formální požadavky na zpracování Nabídky





Nabídka bude zpracována v písemné formě, a to v českém jazyce v souladu s požadavky
Zadavatele uvedenými v oznámení zadávacího řízení a v této Zadávací dokumentaci;
Nabídka bude podána ve 2 pare - 1 originálu a 1 prosté kopii;
Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh svázána.
Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by Zadavatele mohly uvést
v omyl;
Nabídka bude podána v jedné neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce či jiném obalu,
označeném podle níže uvedeného vzoru;
 V horní části lícní strany obálky (obalu) bude Nabídka označena identifikací dodavatele (tak,
aby bylo možno Nabídku v případě opožděného podání poštou vrátit), pod ní bude výrazným
způsobem uveden text název „Nástrojařská frézka“, níže text „NEOTVÍRAT
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Nástrojařská frézka. Poštovní adresa místa pro předání nabídek bude
obvyklým způsobem uvedena v pravém dolním rohu.

12) Způsob, doba a místo podání Nabídek
Řádně označená obálka bude doručena doporučeně poštou na adresu: SOŠ a SOU technické
Třemošnice, Sportovní 322

Konec běhu lhůty pro podávání nabídek: 21. 06. 2013 10:00 hod.

Za rozhodující pro doručení Nabídky je vždy považován okamžik doručení Nabídky, tj. ne datum
a čas jejího odeslání. Nabídky podané nebo doručené po uplynutí Lhůty hodnotící komise neotevře.
Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jejich Nabídky byly podány po uplynutí Lhůty,
a to v souladu s § 71 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.
13) Ostatní
13.1 Způsob ukončení zadávacího řízení
Zadávací řízení může být ukončeno:
a) uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem;
b) uzavřením smlouvy s uchazečem umístěným v dalším pořadí, jestliže nedojde k uzavření smlouvy
s vítězným uchazečem (§ 82 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.);
c) zrušením zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 84 zákona č. 137/2006 Sb.
13.2 Práva Zadavatele
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
a) Zadavatel požaduje, aby mu uchazeč ohlásil do 14 dnů změny, které nastaly po podání jeho
Nabídky a které se dotýkají údajů uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku (jiné evidence, v níž
je uchazeč zapsán);
b) Nevracet podané Nabídky;
c) Zadavatel vylučuje možnost variantních Nabídek dle § 70 zákona č. 137/2006 Sb.;
d) Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 77 zákona č. 137/2006 Sb. právo vyžádat od uchazeče písemné
zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny;
e) Zadavatel je v souladu s ust. § 84 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. oprávněn zrušit toto zadávací
řízení až do okamžiku uzavření smlouvy, a to i bez udání důvodu;
f) Neposkytovat náhradu jakýchkoli nákladů či výdajů, které uchazeči vynaloží na účast
v zadávacím řízení v souladu s § 153 zákona č. 137/2006 Sb.;

Přílohy zadávací dokumentace:
Příloha č. 1– Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 odst. 1 písm. a), b)
zákona č. 137/2006 Sb.);
Příloha č. 2– Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 odst. 1 písm. c) - i)
zákona č. 137/2006 Sb.).

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace
„Nástrojařská frézka“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a), b) ZVZ

Já, níže podepsaný
jakožto člen statutárního orgánu dodavatele

se sídlem
IČ
zapsaný u
tímto čestně prohlašuji, že jsem
a)

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin
účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku,
podplácení, 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;

b)

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu.

Upozornění Zadavatele:
Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu,
a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat 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 dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště.

V

dne

Jméno, příjmení, funkce a podpis statutárního orgánu dodavatele

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace
„Nástrojařská frézka“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. c) - i) ZVZ

Společnost

se sídlem
IČ
zapsaná u
jakožto dodavatel (dále jen „dodavatel“),
tímto v rámci shora nadepsané Veřejné zakázky čestně prohlašuje, že
a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)

V

dodavatel nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu;
vůči majetku dodavatele neprobíhá 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 dodavatele byl
zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
dodavatel není v likvidaci;
dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
dodavatel 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 dodavatele;
dodavatel 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 dodavatele;
dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních předpisů. Totéž platí pro odpovědného
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele.
dne

Jméno, příjmení, funkce a podpis statutárního orgánu dodavatele

P O DR OB N Á S P EC I F I K AC E P Ř ED M Ě TU Z AK Á ZK Y
Příloha výzvy k podání nabídky

Části dodávky
Tato Nástrojařská frézka musí obsahovat tyto parametry doloženo technickou zprávou stroje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

horizontální a vertikální vřeteno
tuhá robustní litinová konstrukce
automatický strojní posuv ve všech 3 osách od 8 mm/min do 400 mm/min
vybavení rychloposuvem ve všech osách min. 2000 mm/min
uvolňovač nástrojů
vřeteno otáčky – L/P, vřeteník s příčným posuvem
natočení frézovací hlavy v rozsahu až 90°
elektromagnetická spojka pro posuvy
indikátor polohy - případně odměřování os x, y, z
ISO 40 upínací otvor vřetena
upínací plocha stolu 400/250
hmotnost obrobku minimálně 100 kg
rozsah otáček vřetena 50 až 2 500 ot/min.
pracovní osvětlení
1 ks
soulad s koncepcí strojního parku dílen

Nástrojařská frézka bude splňovat požární a bezpečnostní normy EU (příloha k dodávce).

DALŠÍ INFORMACE
Pokud se v podrobné specifikaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná
označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládané
charakteristiky a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
V případě potřeby poskytnutí doplňujících informací se laskavě obracejte na mne jako na kontaktní osobu
zadavatele:
Ing. Novotný Roman
GSM: +420 603 868 975
tel.: 469 661 731, 569 569 022
r.novotny@sos-tremosnice.cz

V Třemošnici dne 02. 06. 2013

KUPNÍ SMLOUVA č. / 13
uzavřená podle § 409 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

Článek I.
Smluvní strany
Kupující:

Prodávající:

Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště technické

M-MOOS spol. s r.o.

Sportovní 322,

Svat. Čecha 519 / 28

538 43 Třemošnice

751 31 Lipník n/B

IČ

:

15052796

IČ

:

476 73 877

DIČ

:

CZ15052796

DIČ

:

CZ47673877

Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, odd. B, vl. 10994

Krajský soud v Ostravě, odd. C, vl. 11091

Osoby jednající za smluvní strany a oprávněné k podpisu smlouvy:
RNDr. Jana Sýkorová

Ing. Vladimír Skopal

Ing. Jaroslav Šindler
Jednatelé společnosti

Osoby oprávněné k jednání
-

Ing. Roman Novotný

v záležitostech plnění smlouvy:
...Ing. Vladimír Skopal

- v záležitostech technických:
Ing. Roman Novotný

...Ing. Jaroslav Šindler

Bankovní spojení:
KB Třemošnice,

KB Lipník n/B,

č. ú. 000107-1966160277/0100

č.ú. 19-4277040257/0100

Článek II.
Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu za dále dohodnutých smluvních
podmínek nástrojařská frézka FNM 320, tj. zboží blíže specifikované v nabídce č. N – 59 -13 – sk,
jež je přílohou č. 1 této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k uvedenému zboží.
Kupující se zavazuje dodané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za ně prodávajícímu
dohodnutou kupní cenu dle článku III. této smlouvy.
2. Prodávající je povinen kupujícímu spolu se zbožím předat doklady uvedené v článku VII. této
smlouvy, které se ke zboží vztahují a jsou nutné k jeho převzetí a užívání. Tyto doklady je
prodávající povinen dodat kupujícímu včas, tak, aby kupující mohl se zbožím volně nakládat.

Článek III.
Kupní cena a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly na celkové kupní ceně zboží uvedeného v čl. II. této smlouvy takto:
celková cena zboží bez DPH činí

312.600,- Kč

DPH ve výši 21 % činí

65.646,- Kč

celková cena zboží včetně DPH činí

378.246,- Kč

2. Dohodnutá kupní cena zboží bude prodávajícím kupujícímu vyúčtována daňovým dokladem
(fakturou). Podkladem pro vyúčtování je dodací list veškerého zboží podepsaný oběma smluvními
stranami či zápis o předání a převzetí veškerého zboží podepsaný oběma smluvními stranami.
3. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů od vystavení. Podmínkou úhrady daňového dokladu je
skutečnost, že prodávající kupujícímu prokázal, že splnil veškeré své peněžité závazky vůči svým
případným subdodavatelům, kteří se podíleli na předmětné dodávce zboží.

Článek IV.
Sankční ujednání
1. Nedodá-li prodávající zboží uvedené v příloze č. 1 této smlouvy ve sjednané lhůtě dle čl. VI. této
smlouvy, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny
nedodaného zboží za každý den prodlení.
2. Nezaplatí-li kupující fakturu na kupní cenu ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat
kupujícímu zákonný úrok z prodlení.

Článek V.
Místo plnění, předání a převzetí zboží a přechod nebezpečí škody na zboží
1. Smluvní strany se dohodly, že zboží podle této kupní smlouvy dodá a řádně předá prodávající
kupujícímu v místě provozovny kupujícího, kterým je společnost Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322.
2. Kupující se zavazuje v uvedeném místě zboží od prodávajícího převzít a převzetí potvrdit svým
podpisem na dodacím listu, zápisu o předání a převzetí zboží či na jiné obdobné listině.
3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího,
nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující
poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.
4. Škoda na zboží, která vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na povinnost
kupujícího zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo
v důsledku porušení povinnosti prodávajícím.

Článek VI.
Doba plnění
1. Smluvní strany se dohodly tak, že zboží, jehož prodej a koupě je předmětem této smlouvy, bude
prodávajícím kupujícímu dodáno, v dohodnutém místě plnění zkompletováno a včetně
dohodnuté předávací dokumentace kupujícímu řádně předáno ve lhůtě do 31. 10. 2013.

Článek VII.
Předání dokladů

Dokumentace v českém jazyce
-

Základový plán a požadavky na přivedení energií
Návod k provozování stroje, ke kontrole a údržbě stroje. Požadavky na provozování okruhu
chladicího media.
Výkresová sestava stroje s označením dílu katalogovými čísly pro komunikaci při objednávaní
náhradních dílu.
Vstupní elektro revize stroje
Kalibrační listy všech napěťových a proudových měřidel elektrických veličin.
Mazací plán a ostatní dokumenty se specifikací činností a pracovními pokyny pro řádnou péči
o zařízení.
„ CE „ Prohlášení o shodě

Článek VIII.
Jakost zboží, odpovědnost za vady, záruka za jakost
1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v dohodnutém druhu a množství a v jakosti
a provedení, jež se hodí pro jeho užívání, a které splňuje požadavky příslušných ČSN.
2. Pro případ přepravy je prodávající povinen zboží zabalit nebo jinak opatřit pro přepravu
způsobem, který je obvyklý pro takové zboží a potřebný k uchování a ochraně zboží.
3. Prodávající odpovídá za vadu dodaného zboží, kterou má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí
škody na zboží, i když se vada stane zjevnou až po této době. Prodávající odpovídá rovněž za
jakoukoli vadu dodaného zboží, jež vznikne v době po přechodu nebezpečí škody na zboží, jestliže
je vada způsobena porušením povinností prodávajícího.
4. Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření této smlouvy věděl nebo
s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla tato smlouva uzavřena, musel vědět.
5. Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku v délce 24 měsíců. Běh záruční doby
začíná dnem předání a převzetí zboží.

6. Záruční a pozáruční servis na dodané zboží bude kupujícímu poskytován za následujících
podmínek:
Společnost M - MOOS poskytuje na předmětné zboží záruční i pozáruční záruku. Servisní opravy
provádíme v místě sídla společnosti. Nástup na opravu – servis bude realizován do 48 hodin od
písemného nahlášení poruchy. Mimo záruční opravy jsou prováděny za 500,- Kč / hod, za čas
strávený na cestě je účtováno 350,- Kč / hod. Materiálové náklady jsou závislé na ceně
konkrétního náhradního dílu.

Článek IX.
Další povinnosti prodávajícího

1. Vzhledem ke skutečnosti, že dohodnutá kupní cena zboží má být částečně financována
z prostředků dotace ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie poskytnuté Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, prodávající se zavazuje uchovat doklady související s plněním
zakázky, umožnit subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je
dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou
právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty), tj. do konce roku 2025.
2. Dodavatel je povinen uchovávat doklady související s plněním této zakázky, a to po dobu danou
Smlouvou o realizaci grantového projektu „Vzdělávací programy pro nástrojaře“, reg. č. projektu
CZ.1.07/3.2.13/03.0006 v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.13 Zvyšování kvality vzdělávání
v Pardubickém kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, tj. do konce
roku 2025 a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka
hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek X.
1.
2.

3.
4.

Závěrečná ustanovení
Nedílnou součástí této smlouvy je její Příloha č. 1, obsahující nabídku č. N – 59 – 13 –sk, v níž je
mimo jiné uvedena i položková specifikaci zboží.
Tato smlouva byla sepsána podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran ve čtyřech
vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou. Účastníci si text smlouvy přečetli
a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
Změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu s připojenými podpisy obou smluvních
stran.
Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou touto smlouvou výslovně upravena, se řídí
příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku ČR.

5. Případné spory mezi smluvními stranami vzniklé v souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany
zavazují řešit smírnou cestou. Nebude-li touto cestou spor vyřešen, bude věc předána
příslušnému soudu.
6. Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Třemošnici, dne 13. 7. 2013

V Lipníku n/B., dne 13. 7. 2013

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

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

Za kupujícího:

Přílohy:
1. nabídka č. N – 59 – 13 – sk

Za prodávajícího

