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Výzva k podání nabídky
(včetně zadávací dokumentace)
Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu.
V souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen "zákon"), není tato veřejná zakázka zadávána postupem podle zákona.
V případě odkazů na zákon v této Výzvě zadavatel pouze analogicky používá ustanovení zákona.
Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného
na https:llzakazky.eru.cz. Zadávací dokumentace bude poskytována elektronicky, neomezeným
a přímým dálkovým přístupem (na internetu) v elektronickém nástroji E-ZAK.
Název veřejné zakázky (dálejen "VZ")

I

I

Nákup videokonference a telekonferenčních zařízení
Druhplněníveřejnézakázky:dodávka

------------------~

A. Identifikační údaje zadavatele:
Česká republika - Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava
708 94 451
není plátcem DPH
Ing. Vladimír Kabelka, MBA, ředitel sekce provozní

Úřední název zadavatele:
Sídlo:

tc.

DIČ:

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Telefon / e-mail osobyoprávněnéjednatzazadav.:+420564578666/vladimir.kabelka@eru.cz
Kontaktní osoba ve věci VZ:
Ing.Jana Křížová,odbornýrada
Telefon / e-mail kontaktníosoby:+420564578693/jana.krizova@eru.cz

B. Předmět VZ:
Dodávka:
1 souprava videokonferenčního zařízení Polycom Debut včetně zobrazovací jednotky,
instalačního materiálu, montáže a konfigurace do stávajícího funkčního systému
videokonferenčních zařízení. Servisní podpora na 2 roky.
Iks stropní mikrofon pro videokonferenci Polycom Group 500 na dislokovaném pracovišti v
Praze včetně montáže.
6ks telekonferenčních zařízení do zasedacích místností na pracovištích úřadu.
C. Specifikace - popis předmětu VZ (konkrétní parametry předmětu VZ. položek VZ):

Specifikace předmětu VZ je uvedena v příloze

číslo účtu: ČNB 2421001/0710
IČ: 70894451

Č.

1 této výzvy.

dislokované pracoviště Praha
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7
tel.: 255 715 555

dislokované pracoviště Ostrava
Provozní 1, 722 00 Ostrava
tel.: 595 590 888
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D. Předpokládaná hodnota VZ (položek VZ):
bez DPH: 208 000,- Kč

E. Místo plnění (adresa):
Partyzánská 7, Praha

F. Předpokládaný termín plněnido 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

G. Kritérium hodnocení pro VZ:
Ekonomická výhodnost nabídky: nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH
H. Specifikace kritéria hodnocení a metoda hodnoceni:
1. Do hodnocení nabídek budou zařazeny všechny nabídky, které splní podmínky zadání podle
této výzvy a obsahuje náležitosti a doklady požadované zadavatelem v této Výzvě.
2. Nabídková cena veřejné zakázky musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná.
V nabídkové ceně musí být již zahrnuty veškeré režijní náklady účastníka zadávacího řízení
(dále také jen "účastník"), související s plněním předmětu VZ podle této výzvy.
3. Nabídkovou cenu bude možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů,
týkajících se sazby DPH uplatňované na dodávky, jež jsou předmětem této veřejné zakázky, a to
o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně ke dni vzniku zdanitelného plnění.
4. Nabídková cena bude účastníkem uvedena v rozsahu ceny v Kč bez DPH, sazby DPH a ceny
v Kč vč. DPH. DPH se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše
odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši sazby platné ke
dni podání nabídky.
Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom DPH nevyčíslí a skutečnost, že není jejím
plátcem, doloží čestným prohlášením.
5. Zadavatel podle výše celkové nabídkové ceny sestaví pořadí účastníků zadávacího řízení od
nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. Na základě sestaveného pořadí zadavatel uzavře
s účastníkem, který předložil nejnižší nabídkovou cenu, ve smyslu provedeného hodnocení,
smlouvu.
6. V případě shody podaných nabídek bude zadavatelem vyhodnocena nabídka podaná dříve jako
nabídka vítězná.
J. Požadavky na zpracování a členění nabídky a požadavky na prokázání způsobilosti a

kvalifikace:
1. Účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku, kterou předloží v souladu
s požadavky této výzvy.
2. Nabídka bude zpracována v českém jazyce včetně všech příloh a dokumentů.
3. Nabídka bude zpracována a předložena v elektronické podobě ve formátu PDF.
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4. Učastník zadávacího řízení s nabídkou předloží:
a) vyplněný položkový rozpočet v rozsahu přílohy č. 1 Výzvy - s nabídkovými
v rozsahu bodu C. této výzvy.

cenami

b) vyplněný krycí list nabídky v rozsahu přílohy č. 2 výzvy, bude podepsán (lze podepsat i
elektronicky) osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka,
c) kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán,
d) kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu VZ, předmět
podnikání např. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona nebo koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
e) návrh kupní smlouvy - závazný text návrhu smlouvy v rozsahu přílohy č. 3 k této Výzvy
doplní účastník pouze o údaje označené (podbarvené) v návrhu smlouvy či požadované ve
Výzvě. Návrh smlouvy bude podepsán (lze podepsat i elektronicky) osobou oprávněnou
jednat jménem či za účastníka,

J. Obchodní a platební podmínky:
1.

Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu kupní smlouvy o poskytování služeb
v příloze Č. 3 této výzvy.

2. Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění
nebo změnu, s výjimkou změny jakýchkoliv závazných podmínek Výzvy.

K Další podmínky zadavatele:
1. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním
zadávacího řízení.

a předložením

nabídky nese účastník

2. Nabídky, které nesplní podmínky této výzvy, budou z hodnocení vyřazeny.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit VZ malého rozsahu, a to i bez udání důvodu. Dodavateli v
této souvislosti nevzniká jakýkoliv nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto
zadávacím řízení.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení oznámit jeho
uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení se
považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele.
Oznámení o výběru dodavatele se považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího
řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
6. Pokud jsou v této Výzvě uvedeny odkazy na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu), umožňuje
zadavatel nabídnout účastníkem rovnocenné řešení.
7. Záruční doba v minimální výši 24 měsíců s upřesněním podle jednotlivých položek specifikace
v Příloze Č. 1 této výzvy.
8. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
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L. Přílohy:
1. Položkový rozpočet - specifikace
2. Krycí list nabídky
3. Kupní smlouva - návrh

M. Lhůta pro podání nabídky (datum, hodina, adresa):
Do 22. 5. 2018, do 11,00 hod. prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK

N. Způsob podání nabídky:
V případě zájmu o tuto VZ zasílejte ve stanovené lhůtě nabídku na Energetický regulační úřad
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
URL adresa VZ: https://zakazky.eru.cz/vz00000317
Systémové číslo VZ: P18V00000020

Ing. Vladimír Kabelka, MBA, v. r.

ředitel sekce provozní
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Příloha Č. 1 k č.j. 04452-2/2018-ERU

Položkový rozpočet
na veřejnou zakázku malého rozsahu

"Nákup videokonference a telekonferenčních zařízení"
zadávanou Českou republikou - Energetickým regulačním úřadem
podle § 27 a § 31 zák. Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Název

Videokonferenční zařízení

Kód číselníku NIPEZ
Popis

32232000-8 - Zařízení pro videokonference
Souprava videokonferenčního

•
•
•

•
•

•

zařízení:

Iks videokonferenční zařízení Polycom Debut
Iks stolní mikrofon pro Polycom Debut
Iks zobrazovací zařízení 65"
držák na zeď pro zobrazovací zařízení
instalace, montáž, konfigurace do stávajícího funkčního
celku videokonferencí
servisní podpora na 24 měsíců

Množství

1 ks

Poznámka

Požadujeme nové zařízení určené pro trh EU s lokalizací pro
ČR. Zařízení musí být v originálním neporušeném balení
výrobce.
Jedná se o doplnění funkčního řešení a není možné variantní
řešení.

Jednotková cena bez
DPH

Doplňte Kč

Celková cena bez DPH

Doplňte Kč

Celková cena s DPH

Doplňte Kč
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Název

Stropní mikrofon pro videokonferenci Polycom Group 500

Kód číselníku NIPEZ
Popis

32341000-5 - Mikrofony
Stropní mikrofon včetně montáže, zapojení a konfigurace do
stávajícího zařízení.
Záruční doba 24 měsíců.

Množství

1 ks

Poznámka

Požadujeme nové zařízení určené pro trh EU. Zařízení musí být
v originálním neporušeném balení výrobce.
Jedná se o doplnění funkčního řešení a není možné variantní
řešení.

Jednotková cena bez
DPH

Doplňte Kč

Celková cena bez DPH

Doplňte Kč

Celková cena s DPH

Doplňte Kč

Název

Telekonferenční zařízení

Kód číselníku NIPEZ

32550000-3 - Telefonní zařízení

Popis

Telekonferenční zařízení pro IP telefonii SIP standardu s HD
zvukem.
Grafický podsvícení displej, napájení PoE.
Dosah mikrofonů min. 2m.
Automatické potlačení šumu v místnosti.

Množství

6 ks

Poznámka

Požadujeme nové zařízení určené pro trh EU. Zařízení musí být
v originálním neporušeném balení výrobce.
Vzorový model např. Polycom IP5000

Jednotková cena bez
DPH

Doplňte Kč

Celková cena bez DPH

Doplňte Kč

Celková cena s DPH

Doplňte Kč
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Příloha Č. 2 k č.j. 04452-212018-ERU

Krycí list nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu

"Nákup videokonference a telekonferenčních zařízení"
zadávanou Českou republikou - Energetickým regulačním úřadem
podle § 27 a § 31 zák. Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Název účastníka:
Sídlo účastníka:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce (dle údajů z obchodního/živnostenského rejstříku, nebo na základě plné moci):

Jméno:
E-mail, telefon:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Prohlášení účastníka:
1. Nabídka splňuje všechny požadavky zadavatele, předmět plnění veřejné zakázky jsme připraveni dodat ve
specifikaci a podle podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídky.
2. Nabízený předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s předpisy a normami platnými pro Českou republiku.
3. Současně bereme na vědomí, že ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán
povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon
563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).
č.

Celková nabídková cena za předmět plnění v Kč:
bez DPH

včetně DPH

Cena celkem

Cena celkem vč. DPH slovy: Xxxxxx:xxxxx~orunčeskýchxxhaléřů

v

dne
Jméno a podpis
oprávněného zástupce účastníka

číslo účtu: ČNB 2421001/0710
IČ: 70894451

dislokované pracoviště Praha
Partyzánská 7, 17000 Praha 7
tel.: 255 715 555

dislokované pracoviště Ostrava
Provozní 1, 722 00 Ostrava
tel.: 595 590 888

Příloha č. 3 k č.j. 04452-212018-ERU
evid. č. kupujícího:
evid. č. prodávajícího:

Návrh

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")
(dále jen "smlouva")
Článek I.
Smluvní strany
Česká republika - Energetický regulační úřad
Sídlo:
Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava
Zastoupená:
Ing. Vladimírem Kabelkou, MBA - ředitelem sekce provozní
IČ:
70894451
DIČ:
není plátce DPH
Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu:
2421001/0710
Kontaktní osoba:
Ing. Richard Tesař - ředitel odboru leT
E-mail:
richard.tesar@eru.cz
Telefon:
564578691
(dálejen" kupující")
a

Sídlo (místo podnikání):
Zastoupená(ý):
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

(dálejen "prodávající")
Článek II.
Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem
koupě (dále jen "zboží"), a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje,
že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu sjednanou podle čl. VI. této
smlouvy.

2. Podkladem
________
________

pro

uzavrem této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne
, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem
vybrána zadavatelem jako ekonomicky nejvýhodnější.
Článek III.
Specifikace zboží

1. Předmětem této smlouvy je dodání zboží ve specifikaci podle přílohy č. 1 k této smlouvě.
2. Prodávající prohlašuje, že dle jeho vědomí zboží nemá právní ani jiné vady.
Článek IV.
Doba a místo plnění, předání a převzetí zboží
1. Prodávající se zavazuje odevzdat zboží ve sjednaném místě odevzdání a převzetí zboží po
nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději však do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
2. Místo odevzdání a převzetí zboží: Jihlava, Masarykovo náměstí 5.
3. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu odevzdání zboží nejméně tři
pracovní dny předem na e-mailovou adresu kontaktní osoby kupujícího uvedenou v čl. I
této smlouvy.
4. O odevzdání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven předávací protokol ve dvou
vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Zboží bude
odevzdáno převzetím zboží kupujícím na základě oboustranného podepsání předávacího
protokolu v místě odevzdání a převzetí zboží. K odevzdání a převzetí zboží a k podpisu
protokolu o odevzdání a převzetí zboží jsou oprávněny pověřené kontaktní osoby uvedené
v čl. I této smlouvy.
5. Prodávající je povinen kupujícímu spolu se zbožím odevzdat všechny doklady, které se ke
zboží vztahují, a to zejména: předávací protokol, záruční list, návod k obsluze.
6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude prodávajícím
odevzdáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, bez vad, přičemž
v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží a vady zboží uvede
v protokolu o odevzdání a převzetí zboží. Kupující stanoví v protokolu prodávajícímu
termín odstranění zjištěných vad. Na následné odevzdání a převzetí zboží se použijí
ustanovení odstavců 2 až 4.
7. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží,
vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do dvou let od odevzdání a převzetí zboží.
8. Neodstraní-li prodávající vady ve stanovené lhůtě, a není-li stanovena, tak v přiměřené
lhůtě, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat slevu z kupní
ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Článek V.
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží
1. Přechod nebezpečí škody na zboží nastává okamžikem převzetí zboží kupujícím na
základě oboustranného podepsání protokolu o odevzdání a předání zboží.
2. Přechod vlastnického práva ke zboží z prodávajícího na kupujícího nastává ke dni úplného
uhrazení kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného v této
smlouvě.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky
1. Kupní cena zboží činí:

cena bez DPH
sazba DPH
výše DPH
cena celkem včetně DPH

Kč
%
Kč
Kč

(kupní cena celkem vč. DPH slovy: ~~~~~~:@!l

2. Kupní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možné překročit, pokud
to výslovně neupravuje tato smlouva. Podrobný cenový rozpis kupní ceny je uveden
v příloze 1 této smlouvy.
č.

3. Sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího s pořízením
dodávaného zboží (doprava do místa plnění, clo, vývoj kurzů české koruny k zahraničním
měnám do doby odevzdání a převzetí zboží, skladování, balné atd.). Cenu je možné
změnit pouze v případě zákonné úpravy sazby DPH nastalé v době od podpisu smlouvy
do doby odevzdání a převzetí zboží. V takovém případě jsou smluvní strany povinny
uzavřít dodatek ke smlouvě.
4. Kupní cena bude kupujícím zaplacena na základě daňového dokladu (faktury)
vystaveného prodávajícím bez zbytečného odkladu po převzetí zboží kupujícím,
nejpozději však do 15 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura
musí obsahovat náležitosti daňového dokladu předepsané příslušnými právními předpisy
(zejména zákonem
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů), odkaz na evidenční číslo smlouvy, a dále vyčíslení zvlášť ceny zboží bez DPH,
zvlášť DPH a celkovou cenu zboží včetně DPH.
č.

5. Přílohou faktury bude kopie protokolu o odevzdání a převzetí zboží, který je podkladem
pro vystavení faktury.
6. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostní úhradě ceny zboží a lhůtě splatnosti v délce
21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu na adresu sídla
kupujícího, uvedenou v čl. I této smlouvy.
7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti ceny zboží vrátit bez zaplacení
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje
uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo
nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží.
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené či nově vyhotovené faktury
kupujícímu začne běžet nová lhůta splatnosti ceny zboží 21 kalendářních dnů.
8. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti ceny zboží, není
kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění
vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti ceny zboží v délce 21 kalendářních dnů.
9. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky
z bankovního účtu kupujícího. Kupující není v prodlení, uhradí-li cenu zboží na faktuře
do 21 kalendářních dnů po jejím obdržení, ačkoli po termínu, který je na daňovém
dokladu uveden jako den splatnosti.
10. Kupující neposkytuje prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho
části.

Článek VII.

Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy
1. V případě nedodržení termínu odevzdání zboží podle této smlouvy je prodávající povinen
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží bez DPH za
každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2.

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny podle této smlouvy je kupující
povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády
351/2013 Sb. Mimo tyto úroky z prodlení není prodávající oprávněn požadovat po
kupujícím jiná plnění, a to ani náhradu případně způsobené škody.
č.

3.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich
uplatnění.

4.

Nárokováním, resp. úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu
škody ani povinnost prodávajícího řádně odevzdat zboží. Kupující je oprávněn domáhat
se náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

5. V případě, že bude prodávající v prodlení s odevzdáním zboží delším než 14
kalendářních dnů, má se za to, že se jedná o podstatné porušení této smlouvy ze strany
prodávajícího, které zakládá možnost kupujícího odstoupit od této smlouvy.
6.

Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
c) prodávající vstoupí do likvidace.

7.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu neuhrazení sjednané ceny za
zboží až po marném a opakovaném upomenutí kupujícího, které bylo učiněno písemně
nebo jiným prokazatelným způsobem, a to za podmínek, že kupujícímu poskytl
minimálně 21 kalendářních dnů k úhradě ceny za zboží.

8. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se
nedotýká nároků na náhradu škody a sankcí podle odst. 1. a 2. tohoto článku. Má se za to,
že odstoupením od smlouvy je vždy míněno odstoupení od smlouvy v plném rozsahu
s účinky na veškeré zboží dle této smlouvy, neurčí-li kupující v projevu vůle odstoupení
od smlouvy jinak.
Článek VIII.
Záruka
1. Záruční doba za jakost zboží podle této smlouvy činí ~~~~íI)~Ji'1~;·~·t1;.\:t):l.~~$~~illl
od začátku
běhu lhůty, tj. ode dne odevzdání a převzetí zboží.
2.

Práva a povinnosti stran při uplatňování vad zboží se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

3.

Zjistí-li kupující během záruční doby, že zboží vykazuje vady nebo neodpovídá
podmínkám této smlouvy, vyzve písemně prodávajícího k jejich odstranění a případně
zvolí způsob odstranění (opravou nebo výměnou) nebo uplatní jiné právo dle charakteru
vady (odstoupit od smlouvy nebo slevu z kupní ceny). Prodávající je povinen písemně se
vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 3 pracovních
dnů od tohoto vyjádření zahájit odstraňování vad. V případě, že charakter a závažnost
vady neumožní prodávajícímu dodržet lhůtu k zahájení odstraňování vady, dohodnou se

smluvní strany písemně na lhůtě delší a nedohodnou-li se, má kupující právo odstoupit od
smlouvy. Prodávající se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo,
odborným posouzením reklamovaných vad a jejich odstraněním. V případě odstranění
vad opravou se prodávající zavazuje provést opravu bezodkladně, nejpozději však do 10
dnů od převzetí zboží k opravě. V případě převzetí zboží prodávajícím k jeho opravě se
zavazuje na dobu do odstranění vady zapůjčit bezplatně kupujícímu věc stejného typu
zcela způsobilou nahradit zboží na dobu potřebnou k opravě zboží. V případě
opodstatněně neuznané vady prodávajícím provede prodávající její odstranění za cenu
obvyklou, kterou vyúčtuje kupujícímu.
4.

Nevyjádří-li se prodávající k reklamované vadě a nenastoupí-li k jejímu odstranění ve
lhůtách uvedených v odst. 3, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy nebo pověřit
odstraněním vady jiný odborně způsobilý subjekt na náklady prodávajícího, s čímž
prodávající vyjadřuje svůj souhlas.

5.

Bude-li zboží z důvodu neodstranitelných vad v rámci smluvní záruky vyměněno,
kupující obdrží nový záruční list a běží pro toto zboží určená záruční doba od počátku.

6.

Do záruční doby se nezapočítává doba od převzetí oprávněně reklamovaného
k opravě až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít.

zboží

Článek IX.

Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu vzájemně si oznamovat změnu
údajů v čl. 1. smlouvy.
2.

Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3.

Prodávající je zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly,
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními
předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

4.

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání
změn nebo rozsahu této smlouvy.

5.

Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se
k softwarovým produktům, včetně příruček, manuálů a dalších dokumentů
distribuovaných spolu se softwarovými produkty, nadále náleží příslušným subjektům
jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena. Kupujícímu vzniká
pouze nevýhradní právo softwarové produkty užívat. Kupující není oprávněn odstraňovat,
měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli
autorskoprávních, či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených na
softwarových produktech, nebo jakékoliv jejich části, či dokumentaci distribuované spolu
se softwarovými produkty.

6. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které se dozví v
rámci plnění této smlouvy, zejména v souvislosti se zapojením zboží do systému
kupujícího. Za porušení této povinnosti se nepovažuje poskytnutí informací veřejně
přístupných nebo poskytnutí důvěrných informací v nezbytném rozsahu orgánům nebo
osobám majícím ze zákona právo na tyto informace nebo poskytnutí důvěrných informací s
předchozím písemným souhlasem kupujícího.

.Článek X.

Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva a veškeré mimosmluvní závazky vyplývající ze smlouvy se budou řídit
a vykládat v souladu s právem České republiky. Práva a povinnosti stran, které nejsou
upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2.

Pokud některé ustanovení této smlouvy (zcela nebo zčásti) je nebo se stane nezákonné,
neplatné nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení v plném rozsahu platná
a účinná. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je
tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat
jednání osob oprávněných k uzavření smlouvy.

3.

Veškeré změny a doplňky jednotlivých ustanovení této smlouvy mohou být provedeny
pouze písemnou dohodou nazvanou Dodatek ke smlouvě, číslovaný vzestupnou řadou.
Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

4.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými soudy České republiky.

5.

Kupující je povinným subjektem dle zákona
340/2015 Sb., o registru smluv.
Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva podléhá povinnosti
uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je
Ministerstvo vnitra).

6.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. O dni účinnosti smlouvy je
kupující povinen prodávajícího písemně uvědomit.

7.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdrží kupující
a jeden výtisk obdrží prodávající. Oba výtisky mají platnost originálu. Kupující (případně
prodávající, pokud tomu tak je) po podpisu této smlouvy vyznačí na oba stejnopisy (v
záhlaví titulní strany) odkaz na evidenční číslo této smlouvy.

8.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah
této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou
pro uzavření této smlouvy rozhodující, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

9.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

č.

Příloha

č.

1: Specifikace (zboží)

V Jihlavě dne
Za kupujícího:

Ing. Vladimír Kabelka, MBA
ředitel sekce provozní
ČR - Energetický regulační úřad

Za prodávajícího:

