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Příloha č. 2 - část B 

KUPNÍ SMLOUVA 

Zastoupený: Ing Davidem Leschem, členem představenstva 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.;č. účtu: 24277319/0800 

Kontaktní osoba: Ing David Lesch, člen představenstva 

Telefon, e-mail: 261260218, 261227 648, praha a a"1111.xlia.e1 

Střední zdravotnlckti �kola 
a Vyšiíi odborná ókola zdravotnická, 

Liberec 

došlo - 3 -08- 2016

č.J 5� � }tf t rirn.

Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka B I O 120 ( dále jen 
,.dodavatel") 

a 

Objednatel: 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, 
Kostelní 9, příspěvková organizace 
se sídlem: Kostelní 9, Liberec 2, 460 31 

Statutární zástupce: Mgr. Jana Urbanová, ředitelka školy 

IČ: 0067373 I 

Bankovní spojení: 30731461 /01 00, Komerční banka Liberec 

( dále jen „objednatel ") 

uzavřeli níže uvedeného dne ve smyslu ustanovení§ 409, § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., 
Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu: 
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I. 

Předmět smlouvy 

1. Dodavatel se zavazuje dodat objednateli dodávku, která je podrobně specifikována
v položkovém rozpočtu části A, jenž je přílohou této smlouvy a rovněž přílohou Výzvy
k podání nabídky č. 1/2013, a převést na ni vlastnické právo s dodržením záručních
podmínek dle zákona č.513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Konkrétně se jedná o dodávku: 2 kusy interaktivní tabule dle položkového rozpočtu části B.

2. Objednatel se zavazuje od dodavatele uvedenou dodávku převzít a zaplatit za ni cenu ve
sjednané výši a způsobem uvedeným v čl. III. této smlouvy - viz níže.

II. 

Podmínky plnění předmětu smlouvy 

1. Dodavatel je povinen dodat objednateli dodávku dle čl. I. I. ve lhůtě 30 dnů od podpisu
smlouvy.

2. Dodavatel splní svůj závazek předáním dodávky objednateli spolu s dodacím listem,
záručním listem, prohlášením o shodě a dalšími doklady, nutnými k užívání díla, a to v místě

sídla objednatele. Místem plnění díla je sídlo objednatele.

3. O předání a převzetí dodávky bude sepsán Protokol o předání a převzetí dodávky,
podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel je oprávněn převzetí dodávky odmítnout,
pokud v době jejího předání vykazuje vady či nedodělky.

4. Nebude-li dodávka dodána ve lhůtě uvedené v bodě I tohoto článku, je objednatel oprávněn
od smlouvy odstoupit.

5. Vlastnictví k dodávce přechází na objednatele jejím zaplacením.

6. Nebezpečí škody na dodávce přechází na objednatele podepsáním Protokolu o převzetí
dodávky ve smyslu bodu 3 tohoto článku.

III. 

Cena za dodávku a platební podmínky 

1. Cena za dodávku byla stanovena nabídkovou cenou, kterou udal dodavatel v nabídce
podané do výběrového řízení a která byla objednatelem, jakožto zadavatelem výběrového

řízení, vybrána jako nejvýhodnější a činí celkem bez DPH 70.860 Kč, z toho DPH je
14.881,- Kč, celkem tedy 85.741,- Kč.

2. Tato cena, která zahrnuje veškeré náklady dodavatele ( doprava; a u výpočetní techniky
i instalace), je cenou nejvýše přípustnou, pevnou a nezávislou na změně podmínek v průběhu
realizace veřejné zakázky.

3. Dodavatel vyúčtuje cenu za dodávku fakturou, která musí splňovat náležitosti daňového

dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Faktura musí být doložena dokladem prokazujícím řádné splnění dodávky ze strany
dodavatele, tj. oboustranně podepsaným Protokolem o předání a převzetí díla. Dodavatel je
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oprávněn fakturu vystavit až po řádném provedení a předání díla objednateli, resp. převzetí 

díla objednatelem. Dodavatel je povinen fakturu objednateli doručit prokazatelným 

způsobem. 

4. Objednatel se zavazuje, že fakturu za dodávku uhradí nejpozději do 30 dnů od převzetí
dodávky. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může objednatel uplatnit do konce

lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zpět dodavateli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem
se zastaví lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti poběží od doručení opravené faktury
objednateli. Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Přílohu faktury tvoří podrobná specifikace
fakturovaného plnění včetně jednotkových cen za položku.

5. Dnem zaplacení ceny (faktury) se rozumí den odepsání ceny z účtu objednatele.

6. Dodavatel prohlašuje, že na dodávce neváznou práva třetí osoby.

IV. 

Záruční a servisní podmínky 

1. Nesplňuje-li dodávka vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanovením § 560 zákona
č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, má vady. Za vady se
považuje i dodání jiné dodávky, než určuje smlouva, a vady v dokladech nutných k užívání.

2. Dodavatel nenese odpovědnost za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, jestliže tyto

vady vznikly prokazatelným zaviněním objednatele.

3. Záruční lhůta je stanovena v článku 1.1 této smlouvy u každé položky a začíná běžet ode dne
převzetí dodávky dle protokolu ve smyslu bodu II. 3 této smlouvy.

4. Objednatel je povinen v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku bez
zbytečného odkladu oznámit dodavateli zjištěné vady dodávky poté, co je při vynaložení
odborné péče zjistil.

5. V případě, že objednatel v záruční době včas uplatní zjištěné závady na dodávce, je
dodavatel povinen vady odstranit ve lhůtě nejdéle do 1 O pracovních dnů (pokud není

stanoveno jinak - viz specifikace v položkovém rozpočtu).

6. Odstranění vad na dodávce uplatňuje objednatel na adrese dodavatele a jsou prováděny na
místě plnění zakázky.

V. 

Sankční ustanovení 

1. V případě prodlení dodavatele v servisních službách u zařízení (nejpozději do 30 dnů), je
dodavatel povinen zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z ceny příslušného dílčího plnění dle čl.I. I této smlouvy.

2. V případě prodlení dodavatele s dodáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli za
každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny plnění, a to
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i v případě prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dodavatele dle této smlouvy. Tato 
smluvní pokuta bude uplatněna formou slevy z ceny plnění. 

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě řádně vystavené
a doručené faktury - daňového dokladu, zavazuje se objednatel zaplatit dodavateli úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní strany se dohodly na dodržování etických principů protikorupčního jednání po celou
dobu realizace této smlouvy.

VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou
smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a všeobecně platných
právních předpisů na území České republiky.

2. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Krycí list+ položkový rozpočet části B.

3. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních
stran, a to výhradně písemně ve formě číslovaných dodatků.

4. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje, které uvedly, jsou v souladu s platnými
zápisy v obchodním rejstříku nebo v jiné obdobné evidenci a že osoby zde uvedené jsou
jejich oprávněnými zástupci.

5. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě
projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva nebyla
ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

6. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran
a vyhotovuje se ve dvou rovnocenných stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních
stran.

.... .. . ) .. . . . 
za dodavatele 

AV MEDIA, o.s. 

Pražská 63 

102 00 Praho 10 

Tel: 261260218 
Fox: 261 227 648 
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V Liberci dne 15.7.2016 

� .. �::=i' za objednatele 

Mgr. Jana Urbanová- ředitelka školy 

Stredn1 zdravotnická škola 
a 

Vyšši odborn.:1 šr.ola zdravotricka. 

Lit,erec, Kostelní 9, 

příspě·;kova orgar.izace CD 



Zadavatel: 

Název zakázky: 

N,1ev 

lnteraktivnl tabule včetně 

montáže 

software pro tvorbu digitálnlch 

učebnlch materiálů 

' Zadavatel není plátce DPH. 

Maximální cena za 1 pololku 

nesmí být vyšší nef 33 057 Kč bez 

DPH (tj. 39 999 Kč vč. DPH). 

Celkori cena bez DPH 

Stlední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, plíspěvková organizace 

Revitalizace JCT techniky 2016 - část 13 

MlnlrNlnf parametry mnolstvf popis produktu 

lnteraktivnl tabule s bílým odolným povrchem ovládaná dotykem ruky a SMART Board 880 · dotyková mterakt1vni bílá 

popisovači. Technologie snímání musí umo!ňovat ovládáni tabule tabule ovládaná dotykem ruky bez potřeby 

dotykem rukou i popisovačem (bezbateriovým, bezúdržbovým ) a dalších aktivních nebo pasivních prvkU; funkce 

umožňovat práci min. 2 žáků současně (tj. m,n. 2 dotykem). Min. Chytrý dotyk, 4 žáci mohou zároveň přesouvat, 

úhlopříčka 77", min. rozměry 165 x 130cm. Ovládání tabule nesmí být 
psát č1 kreslit bez Jakýchkohv omezení ( 4 

závislé na popisovačích (pro případ jejich poškození čt ztráty), popisovače 
dotvkové ovládáni }, speciálních nástrojů nebo 

„přepínání•; fixem popisovatelný povrch� rozměr 
musí být bezdrátové, bezbateriové (bezúdržbové) a odolné proti 2 tabule 165cm x 130cm, úhlopříčka 195,6cm (77") 
mechanickému poškození. Odkládací lišta musi obsahovat tlačítko pro ; nástrojová lišta se 2 barevnými stylusy, 

aktivaci klávesnice a pravého tlačítka myši. Včetně potřebné kabeláže, houbičkou a tlačítky pro klávesn1c1 a myš; 

montáže, seřízení a dopravy. K osvitu interaktivní tabule budou využity již komunikační rozhraní USB a Bluetooth; 

umístěné dataprojektory zadavatele. Případné úpravy umístění nevyžaduje pfepínaé modu hardwarový ani 

dataprojektorů (včetně uchyceni, montážního materiálu a kabeláže) jdou softwaroV'f pro aktivaci multidotykoyYch gest a 

na vrub uchazeče. Záruka - min. požadovaná: 60 měsíců ovládáni. V ceně je za-,muta doprava, montáž a 

kompletní kabeláž a lištování, záruka 60 měsíců. 

SW pro plípravu interaktivních cvičeni, musí umožňovat otevlít soubor, SMARTnotebook - licence autorského výukového 

spustit všechny aktivity, animace a widgety, uložit v původním formátu softwaru ( v českém jazyce) - obsahuje galerii 

soubory s příponou .notebook ( pedagogové mají vytvořenu velkou část výukových obJektů a sekci šablon pro vytváření 

učebních materiálů v tomto formátu a jsou na něj vyškolen,, nemožnost 
V'fukových hodin, cvičení a testů s 

práce s tímto formátem by zadavateli způsobila mimořádné obtíže a další 
vyhodnocováním sprá'1nosti. Je plně kompatibilní 

2 s nabízenou 1nterakt1vni tabulí� umožňuJe 
přídavné náklady ). Autorský nástroj musí být kompatibilní s operačními plnohodnotné a parale ní domácí pfípravy lekci či 
systémy Windows, Mac OS, Linux, prostředí musí být v českém jazyce. objektů v autorském výukovém SW; SW 

Dále musí existovat aplikace s obdobnými funkcemi pro tablety platformy dostupný pro OS Wincows, Mac a Linux, včetně 

iOS. Licence pro instalaci na min. 4 PC instalace na řidici počítač ( možnost Instalace až 

na 4 oočitače L 

70 860Kč 

)ednotlcori cena )ednotkov, cena 
celkori cena celkori cena 

bez DPH s DPH• 
bez DPH s DPH 

28 930 Kč 35 005 Kč 57 860 Kč 70 011 Kč 

6 500 Kč 7 865 Kč 13 000 Kč 15 730 Kč 

Celkori cena s DPH 85 741 Kč 



Příloha č. 1 

Krycí list nabídky - veřejná zakázka 

Název zakázky: Revitalizace ICT techniky 2016 
Část veřejné zakázky (doplňte): Část B Výpočetní technika 

Základní údaje: 
Zadavatel: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 

Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace 
Kostelní 9, Liberec 2, 460 30 
00673731 

Sídlo: 
IČ : 
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: 

Kontaktní osoba: 

Uchazeč: 

Mgr. Jana Urbanová - ředitelka školy 
E-mail: jana.urbanova@szs-lib.cz
Tel.: 485 100 750

Mgr. Petr Němec 
E-mail: petr.nemec@szs-lib.cz
Tel.: 482 710 016

Název: AV MEDIA, a.s. 
Sídlo: Praha - Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ: I 02 00 
Tel., fax: 261 260 218, 261 227 648, praha o avrncdia.cz. 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.;č. účtu: 124277319/0800 
IČ : 48108375 
DIČ: CZ48I08375 

• 

Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ing. David Lesch, člen představenstva 
Kontaktní osoba: Ing. David Lesch, člen představenstva, 261 260 218, 261 227 648, 
prnha a avmcdia.cz 

Nabídková cena: 
Cena celkem bez DPH: 70 860,- Kč 
Samostatně DPH: 14.881,- Kč 
Cena celkem včetně DPH: 85 741,- Kč 



Čestné prohlášení 
Čestně prohlašujeme, že jsme obsahem nabídky vázáni po celou dobu zadávací lhůty, která
začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí 30 dnů od skončení lhůty
pro podání nabídek. 

Osoba oprávněná jednat za uchazeče: 

podpis : Ing. David Lesch, člen představenstva 

dne: 15.7.2016 

ko mu nika c e  obr a te m  

AV MEDIA, a.s. 

Pražská 63 

102 00 Praha 10 

DIČ: CZ48108375 

Tel.· 261260218 
Fax: 261 22 7 648 

.. 


