_

J

EVRoPSKÄ UNlE
É vmpské stľ ukturálni ä

MĚsTsKÁ Č ÁsT

PRAHA

ircďĺ č ni Í ondy

opeŕ ać ní pÍ oglä m Pí aha - póĺ .üstu Č R

5

č l ln

Zboź í a předmět plnění

1)

Prodávají cí dodá kupují cí mu Zbož í v následují cí m rozsahu:
a) 30 kusů lavice ž ákovská, 2 mí stná pevná,
b) 30 kusů lavice ž ákovská, 2 mí stná stavitelná,
c) 60 kusů š kolní ž idle ž ákovská pevná,
d) 60 kusů š kolní ž idle ž ákovská stavitelnáo
e) 4 kusy stolní deskyo 155x75x3 cm'
Đ 8 kusů podstavec s policí , 46x70x71l93 cm,
g) 9 kusů otoč ná ž idle uč itelská, š edá'
h) 1 kus stů l 180 cm, masivo
i) 5 kusů ž idle konfeľ enč nístavitelná,
j) 1 kus pohovka rozkládací o š edá,
k) 3 kusy interaktĺ vní tabule,
l
l) 1 kus projektor,
m) 1 kus pľ ojekč ní plátno.
Zbož ije dále blí Že specifikováno v Pří loze č . 1 té to smlouvy _ ,,Prodávají cí m oceněný soupis
zbož i.", která tvoří nedí lnou souč ást té to smlouvy.
Předmětem plnění té to smlouvy je dodání Zbož í prodávají cí mkupují cí mu a zaplacení kupní ceny
kupují cí mprodávají cí mvzapodle té to smlouvy řádně dodané Zbož i prodávají cí m kupují cí mu.
t,

2)

č lry

Kupní cena a platební podmí nky

1)

Ceĺ a za ZboŽi dlę té to kupní smlouvy je mezi smluvní mi stľ anami stanovena na základě
prodávaj í cí moceněné ho soupisu ZboŽí .

2)
3)
4)
5)
6)
7)

567 570Kě,
Celková kupní cenabezDPH ve výš i:
119 189,7 Kč '
výš e DPH:
686
759,7Kč ,.
vč
.
DPH
celková kupní cena
hodnoty)
(slovy: pět set š edesát sedm tisí c pět set sedmdesát korun č eských bez daně
(dále jen ,,kupní cena").
Kupní cena zahmuje veš keré naklady prodávají cí ho spojené s dodání m Zbož i kupují cí mu, vč etně
dopravy do mí sta dodł ĺ ní .
Kupní cenaje cenou nejvýš e pří pustnou' kterou je moŽné překľ oč it jen v pří padě zvýš ení zákonné
sazby DPH.
Platba zaZbož í seuskuteč ní v Kě ĺ azź tk| adéfaktury. Faktura bude vystavęna na dodávku dle č 1.
V odst. 1) té to smlouvy'
Úhľ ada ceny bude provedena po odsouhlasení kompletnosti dodané ho Zbož í nazákladě dodací ho
listu potvrzené ho zástupcem kupují cí ho. Dodací list musí obsahovat cenový rozpis jednotlivých
poloŽek Zbož í .
Faktura musí obsahovat č í slokupní smlouvy a splňovat veš keré náleŽitosti dle zákona
č ,. Ż 3512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněĺ i pozdějš í ch předpisů .
Prodávají ci se zavazuje předkládat kupují cí mu pouze takové faktuľ y, kteľ é budou dále obsahovat
i název projektu: ,,ZŠ Waldorfská _ navýš ení kapacity za ú č elemsociální inkluze" a č í slo
proj ektu: C2.01 .4.6710. 0/ 0. 0/
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8)

Faktura bude prodávají cí m vystavena se splatností 30 dnů m' a lhů ta splatnosti zaěí ná běŽet ode
dne doruč ení faktury prodávají cí m kupují cí mu na adresu náměstí | 4. ŕ ijna 138I l4, 150 00 Praha
5 - Smí chov.
9) Kupují cí je oprávněn vľ átit prodávají cí mu před datem splatnosti fakturu, kteľ á neobsahuje
nálež itosti stanovęné obecně závaznými pľ ávní mi předpisy, není dolož ena kopií potvľ zené ho
dodací ho listu, která obsahuje jiné cenové ú daje nebo jiný druh plnění než je dohodnuto v té to
smlouvě, a to s uvedení m dů vodu vrácení . Pľ odávají cí je povinen v pří padě vľ ácení faktury
vyhotovit fakturu novou. Dů vodným vľ ácení m faktury přestává běž et pů vodní lhů ta splatnosti.
Nová lhů ta v pů vodní dé lce splatnosti běž í znovu ode dne doruč ení opľ avené nebo nově
vystavené faktury.
10) Faktura je považ ovánaza pľ oplacenou okamŽikem odepsání pří sluš né ěástky zuětu kupují cí ho.
11) Mezi prodávají cí m a kupují cí m bylo
Že záI ohové platby kupují cí prodávají cí mu

neposkytne

Č lv

Dodací podmí nky a mí sto dodání
1)

2)
3)
4)

Prodávají cí je povinen dodat Zbož í uvedené v č l. il odst. 1) kupují cí munejpozději do š esti (6)
týdnů ode dne nabyí ú č innostité to smlouvy.
Mí stem dodaní Zbož í jebudova na adľ ese: Mezi ľ olemi34l8, Pľ aha 5 - Jinonice.
l.,
Prodávají cí je povinen Zbož í dodat zú a| ené v originální ch obalęch vyrobce bez zjevné známky
poš kození .
o předání a ptevzeti Zbož í sepsán předávací pľ otokol, potvrzený oběma smluvní mi stľ anami.

CI . VI
pokuta
Smluvní
a ú ľ okz pľ odlení

1)

2)
3)
4)
5)

Nedodá-li prodávají cí Zbož í ani do 15 (patnácti) kalendářní ch dnů po uplynutí dodací lhů ty,
zaplatí kupují cí mu smluvní pokutu 100 Kč zakaž dý jeden (1) kus nedodané ho Zbož i, a to za
kaž dý i zapoěatý kalendářní den pľ odlení .
Smluvní pokutu ve výš i 500 Kč zap| ati prodávají cí kupují cí mupři nedodání náhľ adní ho zbož í
podle záruč ní chpodmí nek dle ěl. VI I té to smlouvy, ato zakaŽdý kus náhĺ adniho zbož í akaž ďý,
i započ atý, kalęndářní den prodlení .
Bude-li kupují cí v prodlení s ú hľ adoufaktury, je povinen zaplatí t prodávají cí mu ú rok
z prodlení ve výš i 0,05 o/ o z opľ ávněné faktuľ ované č ástky bez DPH za
i zapoěatý
kalendářní den prodlení .
Smluvní pokuta a ú rok z pľ odlení jsou splatné do 30 (třiceti) kalendářní ch dnů od data, kdy byla
povinné straně doruč ena pí semná výzva k jejich zaplaceĺ í opľ ávněnou stranou, a to na ú č et
oprávněné strany uvedený v pí semné výzvě.
Ustanovení m o smluvní pokutě není dotč eno právo opľ ávněné strany na náhĺ adu š kody v plné
výš i.
CI .

Vil

Záruka za jakost

1)

2)

Záruč ni doba na Zbož í je
na 36 (třicet š est) měsí ci a zač í náběŽet ode dne pŤ evzeti
kompletní dodávky Zbož í od prodávají cí ho kupují cí m.
Na Žákovské lavice pevné i stavitelné jakoŽto i na Židle š kolní Žákovské pevné i stavitelné je
mezi pľ odávajici akupují cí m sjednána záruć ĺ í doba 60 (š edesát) měsí ců .
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V pří padě vady Zbož í č jeho
i
poruchy zajistí pľ odávají cí návš těvu servisní ho technika do jednoho
(1) pľ acovní ho dne a dále prodávají cí zajistí opľ aw vadné ho ěi porouchané ho ZboŽí maximálně
do dvou (2) pracovní ch dnů formou výměny vadné č ,ásti Zbož í .

cl.

vilI

Pľ ohláš ení kupují cí ho a pľ odávají cí ho

1)

2)
3)

Prodávají cí se podpisem té to kupní smlouvy zavazuje, Že kupují cí mu odevzdá Zbož í a umož ní
kupují cí munabýt ke Zbož i vlastnickó právo.
Kupují cí se zavazuje, ž e Zbož í převezme a zaplati za něj kupní cenu dohodnutým způ sobem dle
č l. I V té to smlouvy.
Pľ odávají cíprohlaš uje, ž e mu nejsou znź lmy ž áďné skľ yté vady pľ odávané ho Zbož í , na které by
kupuj í cí honeupozornil.

č lx

Povinná ustanovení

1)

2)

Smluvní stľ any beľ ou na vědomí , ž e k nabytí ú č innostité to smlouvy je nezbytné její uveřejnění
v registru smluv podle zź lkona č ,' 340lŻ 0l5 Sb., o zv| áš tní ch podmí nkách ú č innostiněk| erých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějš í ch předpisů , do 30 dnů
ode dne podpisu smlouvy
smluvní stľ anou, nejpozději do 3 měsí ců ode dne podpisu
smlouvy, které provede Městská ěást Praha 5. Smluvní stľ any berou na vědomí , Že zveŤ ejněĺ í
osobní ch ú dajů ve smlouvě uveřejněné v ľ egistru smluv podle věty první se děje v souladu s tí mto
zákonem a s č 1. 6 odst. 1 pí sm. c) natizení Evropské ho parlamentu a Rady (EU) 20161679.
Smluvní stľ any prohlaš ují 'Že skuteč nosti obsaŽené ve smlouvě nepovaŽují za obchodní tajemství
ve smyslu $ 504 obč anské hozákoní ku a udělují svolení k jejich už ití auveřejnění bez stanovení
j akýchkoliv dalš í chpodmí nek.
Tí mto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákona ě. l3ll2000 Sb., o hlavní m městě Pľ aze, ve
zĺ ění pozdějš í ch předpisů , potvľ zuje, ž e by| y splněny podmí nky pro platnost právní ho jednání
Městské č ásti Praha 5, a to usnesení m RMČ č ). 261774l2O20 zę dnę 01 . 07 .2O2O.

č lx

Závé reč náustanovení

l)
2)
3)
4)
5)

6)

Tato smlouvanabýváplatnosti dnem podpisu obou smluvní ch stľ an a ú č innostidnem zveřejnění
smlouvy v registru smluv podle zákona ě. 34012015 Sb.' o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľ egistľ u smluv, ve znění pozdějš í ch předpisů .
YzĄemnáptáva a povinnosti neupravené v té to smlouvě se ří dí platnými pľ ávní mi předpisy,
zejmé na pak pří sluš nými ustanovení obč anské hozákoní ku'
Změny a doplňky té to smlouvy mohou byt provedeny pouze formou pí semné ho dodatku
podepsané ho oběma smluvní mi stranami.
Tato smlouva Se vyhotowje v poč tu 5 (pěti) stejnopisů , z nichž pľ odávají cí obdrž í 1 (jeden)
stejnopis a kupují cí a (ětyři) stejnopisy.
V pří padě neplatnosti nebo neú č innosti některé ho ustanovení té to smlouvy nebudou dotč ena
ostatní ustanovení té to smlouvy.
pravdivých ú dajů ,jejich pľ avé
Smluvní strany prohlaš ují , Že smlouvu sepsaly na
a svobodné vů le, nikoli v tí sni ani za nápadně nevýhodných podmí nek' smlouvu si přeč etly,
s její m obsahęm souhlasí aĺ a
toho připojují své podpisy.
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Název potoŽky

Technická specifikace

Poč et Cena za ks
(bez DPH)
ks

Náklady
celkem
(bez DPH)

Nábytek

HD oboustranný UMAKART, lakovaný bukový nákliž ek 10 mm,

Lavice Žákovská 2-mí stná pevná
7

1300x510 mm velikost 6 (2.
stupeň Zš )

zaoblené rohy, 2x koš / barva konstrukce dle vzorní ku.
Vylepš ené provedení konstrukce, větš í nosnost a odolnost.
Rám pod deskou z jaklu 50x20 mm a spodní trubka prů měr 45
mm je spojena plochooválným jaklem 30x50. Horní deska je

30,00

2 150,00 Kč

64 500'00 Kč

30,00

2 42o,oo

ŕ ;ć

72 600,00 Kč

upevněna pomocí zavrtných matic a metrických š roubtj'

HD oboustranný UMAKART, lakovaný bukový nákliž ek 10 mm,

2

Lavice ž ákovská 2-mí stná

zaoblené rohy,2x koš / barva konstrukce dle vzorní ku.
Vylepš ené provedení konstrukce, větš í nosnost a odolnost. Rám
pod deskou z jaklu 50x20 mm a spodní trubka prů měr 45 mm je

stavitelná 1300x510 mm velikost
3 -7 (2. stupeň zš )

spojena plochooválným jaklem 30x50' Horní deska je upevněna
pomocí zavrtných matic a metrických š roubů .
stavitelnost je zajiš těna pomocí č epu s pruž inou pro snadné
nastavení do pří sluš né polohy a zajiš těna metrickým š roubem ve
sorávné ooloze.

3

š kolní ž idle ž ákovská pevná
velikost 6 (2' stupeň zŠ )

Bukový sedák a opěradlo, zaoblený tvar opěradla / barva
konstrukce dĺ e vzorní ku.
Vylepš ené provedení ž idle, větš í odolnost proti ohnutí
konstrukce, silnějš í jekl spodní konstrukce.

60,00

980,00 Kč

58 800,00 Kč

4

š kolní ž idle ž ákovská stavitelná
velikost 4 - 6 (2'stupeň ZŠ )

Bukový sedák a opěradlo, zaoblený tvar opěradla / barva
konstrukce dĺ e vzorní ku'
Vylepš ené provedení ž idle, větš í odolnost proti ohnutí
kon5trukce, silnějš í jekl spodní konstrukce.

60,00

1 100,00 Kč

66 000,00 Kč

5

Stolní deska, buk, 155x75x3 cm

Deska pro uč itelský stů l

4,OO

I 72o,o0 Kć

6

880,00 Kč

Podstavec pro uč itelský stů l

8,00

680,00 Kč

5

440,00 Kč

6

Podstavec s policí , bří za,

46x70x7tl93 cm

Nastavitelná výš ka ž idle, bezpeč nostní koleč ka jsou opatřena
brzdou citlivou na tlak, dí ky které zů stane ž idle na své m mí stě,
když si stoupnete' A jakmile si sednete, zase se automatĺ cky

uvolní .
Š í řka:69 cm
7

otoč ná uč itelská ž idle š edá

Hloubka:69 cm
Min. výš ka: 79 cm

9,00

1

800,00 Kč

16 200,00 Kč

1,00

8 650'00 Kč

8 650,00 Kč

s,00

3

300,00 Kč

16 500'00 Kč

Max. výš ka: 86 cm
Š í řkasedáku: 48 cm
Hloubka sedáku: 45 cm
Min. výš ka sedáku:47 cm

Max' výš ka sedáku: 55 cm
.Rozměr (š xVxH): 180 cm x 77 cm x 90 cm
.Sí la stolové desky: 26 mm
8

stů l, 180 CM masiv

.Rozměry ocelové kontrukce (Š xH): 7,5 cm x 2,5 cm
.Barva: pří rodní

.Materiál: masivní dřevo, lakované
.ocelový rám s.práš kovým nástřikem
Hloubka: 67 cm
9

Konferenč ní ž idle stavitelná, bí le

Max' výš ka: 86 cm

mořená dubová dýha, Gunnared

Š í řkasedáku: 42 cm

bé ž ovásvětle bé Žová

Hloubka sedáku:40 cm
Min. výš ka sedáku: 43 cm

Výš ka 95 cm,
10

Pohovka rozkládací , š edá

Š ĺ řka19ą cm,

1,00

11 200'00 Kč

3,00

65 000,00 Kč

195 000,00 Kč

1,00

26 000,00 Kč

26 000,00 Kč

1,00

19 800,00 Kč

19 800,00 Kł

11 200,00

Hloubka 86 cm

l

ntera ktivní oroiektor:

'
.

Technologie: 3LCD
Sví tivost: minimálně 3500 Ansi v barevné m a bí lé m

světelné m Výstupu

MANAŽER K 200 x 12o, Vgsooooos

.
.
.
.

PoLlč KA AL

vstup (2x), HDMl vstup (3x), kompozitní Vstup

lnteraktivní tabule Projektor

EB_

695Wi a tabule V10200120-2100

L

SZ_ST

200cm,

V7oooogo1 sToJAN zVEDAcí AL,
V99900000021301

Rameno Al.

.
.
.

Kontrast minimálně ] .4 000:1

Projekč ní poměr:0,28:1
ovládání perem idoĘkem
Rozhraní minimálně:

UsB 2.0 typu A i B, Ethernet, VGA

Vč etně drŽáku projektoru a interaktivní jednotky

lnteraktivní software pro tvorbu výukových materiálů
Kabely HDMl' UsB a napájecí dé lka 10m

UsT sz, V99900000000401 DrŽák
dotykové jednotky Epson,
Tabule:
Konstrukce pojí zdná pro upevnění .
Keramická tabule 200x120 cm
. Keramický povrch e3 (pro nejvyš š ízatí ž ení )
stojanu AL

.
.
.
.
,

.
.
.

Tlouš ť ka minimálně 20 mm

odkládací polič ka
Výš kově stavitelná
Pojí zdná
7Árllka na nnlrrch keramieké tahl llc min 7o let
recrrnorogre; SLLu
Rozliš ení WUXGA, 1920 x ] .200, 16

: ] .0

sví tivost: minimálně 5000 Ansi v barevné m a bí lé m

světelné m Výstupu
2

Projektor EB-2250U

.
'

Kontrast minimálně 15 000:1

UsB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B' RS-232C, Ethernetové
rozhraní (L00 Base-TX / L0 Base-T), VGA, vstup (2x), VGA výstup,
HDMl Vstup (2x), kompozitní Vstup, RGB vstup (2x), RGB Výstup,

audiovýstup, stereofonní konekto r mini-jack,
stereofońní konektor mini_jack (2x),
M HL,

a

udiovstup,

Projekč ní plátno EL| TE scREENs,
3

roleta s elektrickým motorem

plátno 186'9x332cm, bí lé plátno, bí lé tělo, 6'' drop, Fiber Glass

150"(16:9)
DoDÁVKY cELKEM (bez DPH)

567 570,00

DoDÁVKY CELKEM (vč . DPH)

686 759,70 Ki

Ka

