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                                                                                                                                       č. j. 530/SZ/11 

 

Karlovarský kraj tímto vyzývá k podání nabídky  

a prokázání kvalifikace  

a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku 

 
ve smyslu § 6 zákona č. 137/2006 Sb. (dále zákona), v souladu se Směrnicí ředitele KÚ č. SE 05/2010 

„Zásady pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ a v souladu s Metodickým pokynem 

pro zadávání zakázek OP LZZ č. v. 1.4. 
 

1) Název zakázky 
 

„Nákup nábytku v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje pro 

oblast transformace“ 
 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název organizace: Karlovarský kraj 

Sídlo organizace: Závodní 353/88, 360  21 Karlovy Vary - Dvory 

IČ: 70891168 

DIČ: CZ 70891168 

 

2) Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky 

 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky  
Klasifikace prací, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, je tato (viz Společný slovník pro 

veřejné zakázky CPV):  

hlavní předmět plnění -  39100000-3 Nábytek  

 

Veřejná zakázka vychází z Individuálního projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních 

služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ (dále jen Projekt), 

který je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a rozpočtu ČR. Informace o projektu 

jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.kr-

karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/EU/OP_lids_zdroje/IP_transformace.htm. 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku do bytů uživatelů sociálních služeb 

dle požadavků (viz. příloha č. 5), kteří v rámci Projektu přešli z Domovů pro osoby se 

zdravotním postižením do sociální služby Chráněného bydlení. Jedná se o pronajaté byty od 

obcí, které Karlovarský kraj rekonstruoval nebo opravoval pro uživatele sociálních služeb, a 

které jsou určeny pro poskytování služby chráněného bydlení a pečovatelské služby.  Dále se 

jedná o nábytek pro kancelář sociální služby chráněného bydlení, která má smlouvy o 

poskytování sociální služby s uživateli a zároveň nájemní a podnájemní smlouvy s příslušnými 

http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/EU/OP_lids_zdroje/IP_transformace.htm
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/EU/OP_lids_zdroje/IP_transformace.htm
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obcemi a Karlovarským krajem. Jedná se o zakázku v rámci křížového financování Projektu. 

Zadavatel rovněž požaduje dovoz a montáž nábytku v místě určení (příloha č. 5).  

 

Celková maximální hodnota zakázky v Kč bez DPH:   416.666,- Kč  

 

Celková maximální hodnota zakázky v Kč včetně DPH:   500.000,- Kč  

 

Přílohou zadávací dokumentace je návrh smlouvy o koupi (dále jen smlouva, příloha č. 4), který 

bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení. V návrhu smlouvy jsou 

upraveny podmínky zadávacího řízení, které budou stejné i v čistopisu smlouvy. Zadavatel 

připouští úpravu návrhu smlouvy pouze v případě specifikace jednotlivých položek dodávky. 

Uchazeč, který předloží nabídku v zadávacím řízení, respektuje a souhlasí s návrhem smlouvy. 

 

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 

Předpokládaný termín podpisu smlouvy je 28. března 2011. 

Předpoklad zahájení plnění je 28. 3. 2011. 

Dodání, popřípadě montáž nábytku nejdéle do 20. dubna 2011. 

Místem plnění je Karlovarský kraj. 

 

4) Způsob hodnocení nabídek 

 
Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti pomocí dvou kritérií samostatně 

pro každé kritérium zvlášť s tím, že důležitost jednotlivých kritérií bude vyjádřena jejich vahou 

v sestupném pořadí. Hodnocení bude provedeno bodovací stupnicí. Získané body v příslušném 

kritériu budou vynásobeny jejich váhou. Součet vážených zisků za všechna kritéria určí pořadí 

uchazeče v celkovém hodnocení. 

 

Hodnotící kritéria, na základě kterých budou nabídky hodnoceny: 

 

Kritérium č. 1 – Výše nabídkové ceny bez DPH .........................(váha kritéria - 80%) 

Pro stanovení neváženého bodového zisku v tomto kritériu bude postupováno dle vzorce: 

  

  nejnižší nabídková cena                        

(                                          )     x 100  

  hodnocená nabídková cena 

 

Kritérium č. 2 –  délka záruky ……………...................................(váha kritéria - 20%) 

Zadavatel akceptuje jako minimální záruku 24 měsíců. 

 

  hodnocená záruka                        

(                                          )     x 100  

  nejdelší záruka 

 

 

Pro stanovení neváženého bodového zisku v tomto kritériu bude postupováno tak, že jednotlivým 

nabídkám budou v jednotlivých pomocných kritériích přidělovány body ve výši vyjadřující míru 

splnění kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce, která obdrží maximální počet bodů daného 
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pomocného kritéria. Součet takto získaných bodů bude tvořit nevážený bodový zisk jednotlivých 

nabídek. 

 

Celkové hodnocení: 

 

Název kritéria Váha kritéria 

Výše nabídkové ceny bez DPH 80 % 

Délka záruky  20 % 

 

 

5) Požadavky na prokázání kvalifikace dle ustanovení § 50 až § 56 zákona  
 

Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění základních, profesních, ekonomických a 

technických kvalifikačních předpokladů. 

Základní kvalifikační předpoklady  

splňuje uchazeč předložením čestného prohlášení. Uchazeč je povinen použít přílohu č. 3 – Čestné 

prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů. 

Profesní kvalifikační předpoklady 

a) splňuje uchazeč, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, podle zvláštních právních předpisů. Výpis z obchodního 

rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 

90 kalendářních dnů. 

b) splňuje uchazeč, který předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 

předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci. 

Veškeré doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů budou předloženy 

v prosté kopii. 

 

Nesplnění kvalifikace:  

 Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo uvede neúplné či 

nepravdivé informace, bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen.  

 V takovém případě zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho 

vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 

 

6) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 

 

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením 

veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), po celou dobu realizace zakázky 

v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.  V ceně nabídky budou zahrnuty i 

náklady na dovoz do místa určení dle přílohy č. 5 a montáž.  
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Zadavatel připouští nepodstatné odchylky v rozměrech, barvě nebo zpracování požadovaného 

nábytku. Pokud rozměry a zpracování požadovaného nábytku nebude odpovídat typizovaným 

rozměrům a zpracování nábytku dle nabídkových katalogů jednotlivých uchazečů, je možné dodat 

nábytek kvalitativně podobný požadovanému, ale pouze po písemné dohodě se zadavatelem (např. 

e-mail) s tím, že v příloze č. 5 je definován minimální požadovaný standard, který může být 

nahrazen i výrobkem srovnatelným. Doplňující údaje viz. bod č. 9 – kontaktní osoby. 

 

 Uchazeči uvedou v nabídkách u každé položky ceny touto formou: 

 cenu za 1 ks bez DPH 

 cenu za 1 ks včetně DPH 

 

Úhrada za plnění veřejné zakázky bude provedena po ukončení celé zakázky na základě daňového 

dokladu vystaveného vybraným uchazečem. Splatnost dokladu bude 21 dní. Poskytování záloh se 

nepřipouští. Platby budou probíhat výhradně v CZK  a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 

měně. 

                                                 
 

7) Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat, a místo a termín 

otevírání obálek 

 

Nabídky se podávají doporučeně poštou na níže uvedenou adresu:  

 Krajský úřad Karlovarského kraje 

 Závodní 353/88 

 360 21 Karlovy Vary 

 

nebo osobně na podatelnu  

Krajského úřadu Karlovarského kraje, číslo dveří A118: 

    pondělí a středa v době od 7:30 do 16:30 hodin 

    úterý a čtvrtek  v době od 7:00 do 14:30 hodin 

    pátek   v době od 7:00 do 13:30 hodin 

 

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 25. 3. 2011 do 08:30. V případě doručení nabídky poštou 

je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. 

 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 25. 3. 2011 v 10:00 hodin v budově C Krajského 

úřadu Karlovarského kraje v zasedací místnosti č. 215 C (1. patro). Při otevírání obálek mají 

právo být přítomni i zástupci uchazečů. 

 

 

8) Zadávací lhůta 

 

Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem na 60 kalendářních dnů.  
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9) Kontaktní osoby 

 

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení a ve věcech odborné problematiky 

je Ing. Monika Blahnová, 353 993 237, blahnova@apdm.cz, popřípadě Ing. Monika Sádlíková, 

 353 993 235, sadlikova@apdm.cz . 

 

10) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky 

 

 Nabídka bude zpracována v písemné a elektronické formě. 

 Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 

 Nabídka bude podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. 

 Jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny 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 a jednou 

v elektronické podobě na označeném CD. 

 

 Nabídka bude seřazena do těchto oddílů: 

 krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou 

výzvy) – příloha č. 1 

 prohlášení k podmínkám zadávacího řízení – příloha č. 2 

 prokázání kvalifikačních předpokladů včetně prohlášení (příloha č. 3) 

 vlastní nabídka (seznam navrhovaného nábytku, popřípadě dalšího zařízení, harmonogram 

plnění) 

 prohlášení o shodě 

 cenová nabídka 

 záruční lhůty a podmínky pozáručního servisu 

 případné další přílohy a doplnění nabídky 

 podepsaný návrh smlouvy – příloha č. 4 

 

Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzávěru přelepkami a razítky uchazeče a 

zřetelně označené nápisy „Nákup nábytku v rámci individuálního projektu Karlovarského 

kraje pro oblast transformace“ 

Obálka musí být opatřena adresou uchazeče.  Nabídka musí být v levém horním rohu označena 

nápisem „neotevírat, nabídka“.              

 

 

11) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

 

 Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny: 

 Změní se daňové předpisy. 

 Zadavatel nepřipouští dle § 70 zákona variantní řešení.  

 

 

mailto:blahnova@apdm.cz
mailto:sadlikova@apdm.cz
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12) Práva zadavatele 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 

 nevracet uchazečům podané nabídky 

 neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou 

zakázku 

 

 

 

V Karlových Varech dne 11. 3. 2011 

 

 

   Ing. Stanislava Správková 

                                                                                               vedoucí odboru sociálních věcí  

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

 

1. Krycí list nabídky 

2. Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení, čestné prohlášení o pravdivosti údajů  

3. Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až j) 

zákona   

4. Návrh smlouvy 

5. Seznam požadovaného nábytku 

 

 

 



Zadávací podmínky – zakázka malého rozsahu - „Nákup nábytku v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast transformace“

      

 

Stránka 7 z 15 

 

Příloha č. 1 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

1.  Veřejná zakázka 

Veřejná zakázka na služby zadaná dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů 

Název: 
„Nákup nábytku v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast 

transformace“ 

2.  Základní identifikační údaje 

Název organizace:    

Sídlo/místo podnikání:   

Tel./fax:   

E-mail:    

IČ:     

DIČ:    

Spisová značka v obchodním rejstříku:    

Osoba oprávněná jednat za zájemce:    

Kontaktní osoba:     

Tel./fax:    

E-mail:     

 

3.  Nabídková cena  

Cena celkem bez DPH: 

 

Cena celkem včetně DPH: 

 

4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena  

  

5. Osoba oprávněná za zájemce jednat 

Titul, jméno, příjmení         

Funkce   

Podpis oprávněné osoby   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Tento list bude součástí nabídky. 
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                                                                                                    Příloha č. 2 

 

 

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení,  

čestné prohlášení o pravdivosti údajů  
 

 

 

 Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku akceptuji podmínky zadávacího 

řízení a že nabídková cena za plnění služeb je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, 

zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu plnění zakázky a že jsem se seznámil s celou 

zadávací dokumentací včetně příloh k jednoznačnosti zadání.  

 

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.  

 

 

 

 

 

 

 

         

V ………………….. dne …………… 

 

  

 

 

 

        ………………………………. 

                               jméno a podpis 

          oprávněného zástupce uchazeče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Tento list bude součástí nabídky. 
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          Příloha č. 3 

 

Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů  

dle § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona 
 

 

 V souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb. na prokázání základních kvalifikačních 

kritérií dle § 50 odst. 1 písm. a) dokládáme jako uchazeč o podlimitní veřejnou zakázku v souladu s 

§ 62 odst. 2 následující prohlášení: 

 

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku splňujeme předpoklady uvedené v zákoně č. 

137/2006 Sb. v § 53 odst. 1 písm. a) až j). 

 

 

 

 

 

 

 

         

V ………………….. dne …………… 

 

  

 

 

 

        ………………………………. 

                       jméno a podpis 

          oprávněného zástupce uchazeče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Tento list je možné použít jako součástí nabídky.      
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Příloha č. 4 

 

Obchodní společnost: _______ 

Sídlo:  

IČ : _______ DIČ : CZ______  

 

Bank. spojení: __________ č.účtu: ___________  

 

(dále jen „prodávající“ na straně jedné) 

 

 

Karlovarský kraj,  

se sídlem:  Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21  

IČ:                    70891168  

DIČ:                   CZ70891168 

zastoupený:                Ing. Stanislavou Správkovou, vedoucí odboru sociálních věcí  Kraj- 

                                   ského úřadu Karlovarského kraje 

bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., pobočka Karlovy Vary  

číslo účtu:         43-3208400277/0100 

(dále jen „kupující“) 
 
Vzhledem k tomu, že: 

 
(A) Prodávající je vlastníkem movitých věcí dále uvedených, jejichž bližší specifikace je 

uvedena v příloze č.1 této smlouvy a 

(B) Prodávající je vítězem veřejné zakázky vyhlášené kupujícím dne _____, pod názvem 
_______ a 

(C) Kupující má zájem tyto movité věci získat do svého vlastnictví za účelem plnění aktivit  
Individuálního projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb 
v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele.“, který je 
kofinancován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a rozpočtu ČR a  

 
dohodly se smluvní strany níže uvedeného dne dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. 

obchodního zákoníku na uzavření této 

 

KUPNÍ SMLOUVY 
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1. Předmět smlouvy 

1.1. Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodat kupujícímu zboží specifikované v 
příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo 
k tomuto zboží. 

1.2. Kupující se zavazuje od prodávajícího zboží uvedené v předchozím odstavci odebrat a 
zaplatit mu za něj kupní cenu. 

1.3. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem přílohy č. 1 seznámeny a její jednotlivé 
stránky jednající osoby parafovaly. 

2. Kupní cena 

2.1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně zboží ve výši _______,- Kč (slovy: _________ 
korun českých) bez DPH, která bude uhrazena kupujícím na účet prodávajícího č. ________ 
vedeného u ______a.s., pobočka _____ způsobem a v termínech jak uvedeno v tomto 
článku smlouvy. 

2.2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že kupní cena zboží bude kupujícím prodávajícímu 
uhrazena: 

a) v částce ______,- Kč (slovy: ______ korun českých) bez DPH na základě daňového 
dokladu vystaveného prodávajícím a předaného kupujícímu nejdříve ke dni řádného 
předání všeho zboží prodávajícím kupujícímu. 

2.3. Ke každé fakturované částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené 
obecně závaznými daňovými předpisy k datu vystavení daňového dokladu. 

2.4. Smluvní strany se dohodly na splatnosti daňových dokladů uvedených v tomto článku 
smlouvy v trvání 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu 
kupujícímu. 

2.5. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového 
dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a současně bude vystaven ve smyslu tohoto článku smlouvy. Dále bude doklad 
obsahovat číslo smlouvy a číslo projektu: CZ. 1.04/3.1.00/05.00025. V případě, že daňový 
doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je kupující oprávněn daňový 
doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti prodávajícímu. Prodávající je povinen takový 
daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené v tomto článku smlouvy.  

2.6. Kupní cena je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti kupní ceny či 
její splátky budou peněžní prostředky odpovídající kupní ceně či její splátce odepsány z účtu 
kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.  

2.7. Úhrada kupní ceny, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na možnost uplatnění práva 
kupujícího z vad zboží. 

3. Dodání zboží  

3.1. Zboží bude prodávajícím dodáváno řádně zabalené tak, aby bylo chráněno proti poškození, 
a to do místa určení, které bylo sjednáno a bude specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy. 
Cena sjednaná dle této smlouvy v sobě zahrnuje i cenu dopravy a montáž zboží v místě 
určení. 
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3.2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do _________, a to v pracovních 
dnech v časovém období od 8.00 do 16:00 hodin. 

3.3. Zboží je pokládáno za dodané, když bude doklad vystavený dopravcem a dodací list a když 
budou potvrzeny odpovědnou osobou kupujícího. 

4. Nabytí vlastnického práva 

4.1. Prodávající výslovně prohlašuje, že předáním zboží, jehož specifikace je uvedena v příloze 
č.1 této smlouvy, převádí  na kupujícího vlastnické právo . Vlastnické právo ke zboží kupující 
nabývá okamžikem převzetí řádně dodaného zboží prodávajícím. 

4.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy zboží řádně převezme od 
prodávajícího nebo v případně prodlení kupujícího s řádným převzetím zboží v době, kdy mu 
prodávající zboží v souladu s touto smlouvou dodá a kupující poruší svou povinnost zboží 
převzít. 

4.3. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě jakékoli věci, kterou prodávající opatřuje k 
zhotovení zboží, není prodávající oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 445 
zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Záruka za jakost 

5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 
dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, této smlouvy a dále vlastnosti v první jakosti 
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Prodávající dále 
prohlašuje a zavazuje se, že zboží není zatíženo právem třetí osoby či osob, tedy že zboží 
nemá žádné právní vady. 

5.2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží, a to v délce ____ (slovy: ______) 
měsíců ode dne řádného dodání zboží kupujícímu.  

5.3. Prodávajícím bude kupujícímu poskytován bezplatný záruční servis na kupujícím 
reklamované vady zboží vzniklé v době trvání záruční doby.  

5.4. Kupující je oprávněn reklamovat v záruční době vady zboží u prodávajícího, a to písemnou 
formou. V reklamaci musí být popsána vada zboží, určen nárok kupujícího z vady zboží, 
případně požadavek na způsob odstranění vad zboží, a to včetně případného termínu pro 
odstranění vad zboží prodávajícím. Kupující má právo volby způsobu odstranění důsledku 
vadného plnění. 

5.5. Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 (čtyřicetiosmi) 
hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady zboží či 
jeho části, zahájit odstraňování vady zboží či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li prodávající 
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší 
lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě předání zboží. Reklamační řízení musí 
být ukončeno do 48 (čtyřicetiosmi) hodin po jeho zahájení. Bude-li v reklamačním řízení vada 
uznána jako reklamační vada bude odstranění vady zboží či jeho části provedeno 
bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude 
odstranění vady zboží či jeho části provedeno úplatně, a to za cenu v místě a čase obvyklou  
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5.6. V případě odstranění vady zboží či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 
novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne 
řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) prodávajícím. Záruční lhůta je 
shodná jako v tomto článku této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady zboží kupujícím 
prodávajícímu až do řádného odstranění vady zboží prodávajícím neběží záruční doba s tím, 
že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 
započatý kalendářní den. 

5.7. Práva a povinnosti z prodávajícím poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od smlouvy. 

5.8. O reklamačním řízení budou kupujícím pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z 
nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

6. Prohlášení a závazky smluvních stran 

6.1. Prodávající prohlašuje, že: 

 není jako právnická osoba v likvidaci, 

 není zahájeno insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (prodávajícího) úpadek 
nebo hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by omezilo či 
znemožnilo dosažení účelu této smlouvy.  

6.2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 
oznámí: 

 zahájeno insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (prodávajícího) úpadek nebo 
hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

 vstup prodávajícího do likvidace, 

 splnění podmínek prohlášení konkursu na majetek prodávajícího, tj. zejména že prodávající 
je předlužen anebo insolventní, 

 rozhodnutí o provedení přeměny prodávajícího, zejména fúzí, převodem jmění na 
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných 
organizačních změn, 

 omezení či ukončení výkonu činnosti prodávajícího, která bezprostředně souvisí s 
předmětem této smlouvy, 

 všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
prodávajícího vůči kupujícímu vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 
souvisejících, 

 rozhodnutí o zrušení prodávajícího. 

6.3. Prodávající prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané 
materiální podklady a dokumentaci a všechny nejasné podmínky pro dodání zboží či jeho 
části si vyjasnil s kupujícím.   

7. Smluvní pokuty 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení odst. Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů. této smlouvy prodávajícím je kupující oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu ve 
smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, a § 544 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. - občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: Jednadesetina procenta) z kupní 
ceny, a to za každý den prodlení. 
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7.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení odst.Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů.. odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., 
odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této smlouvy prodávajícím je kupující oprávněn 
uplatnit ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, a § 544 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. - občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč (slovy: Pěttisíc korun 
českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť. 

7.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou kupní ceny či její části kupujícím 
je prodávající oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - 
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 544 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. - 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: 
Pětsetin procenta) z dlužné částky, a to za každý den prodlení. 

7.4. Smluvní strany se dohodly pro případ, že prodávající bude v prodlení se splněním jakéhokoli 
svého peněžitého závazku vůči kupujícímu, který je založen touto smlouvou, vzniká 
kupujícímu ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 544 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. - občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % 
(slovy: Pětsetin procenta) z dlužné částky, a to za každý den prodlení. 

7.5. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody v plné výši. 

8. Doručování 

8.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit 
osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou. 

8.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že 
oznámení bylo řádně doručené: 

a) při doručování osobně: 

 dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo 

 dnem, v němž bylo doručeno osobě příjemcově adrese, která je oprávněna k 

přebírání listovních zásilek; nebo 

 dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání 

listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít. 

 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů 

nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení 

nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle této 

smlouvy. 

b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:  

 dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo 

 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů 

nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení 

nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle této 

smlouvy. 

8.3. Adresy pro doručování 

Ke dni podpisu této smlouvy je adresou pro doručování prodávajícímu: 
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   Objednatel:                              Karlovarský kraj 

   

   Kontaktní (pověřená) osoba: Ing. Stanislava Správková – odborný garant projektu 

   Adresa:                                  Závodní 353/88, PSČ 360 21, Karlovy Vary 

   Tel/fax:                                   353 502 240  

   E-mail:                                   stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz 

 

         Řízení a administrace:          Agentura projektového a dotačního managementu Karlo- 

                                                       varského kraje, příspěvková organizace (APDM)                                                     

         Kontaktní osoba:                   Ing. Monika Sádlíková, vedoucí projektového týmu  

         Adresa:                                  Závodní 94, PSČ 360 21, Karlovy Vary 

         Tel:                                        353 993 235, 353 993 237 

         E-mail:                                   sadlikova@apdm.cz,              

_________ 

 

Ke dni podpisu této smlouvy je adresou pro doručování kupujícímu:  

_________ 

 

8.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa pro doručování, a tím i adresy 
pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu 
druhou smluvní stranu. 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží dva a kupující 
dva. 

9.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

9.3. Smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně příloh) 
přečetly, s jejím obsahem (včetně obsahu příloh) souhlasí, což stvrzují podpisem oprávněné 
osoby. 

 

Přílohy: 

 Příloha č.1  Specifikace zboží 

 

 

 

V Karlových Varech dne _______ 

 

 

 

 

 

 

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

 prodávající kupující 
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