KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi níže
uvedenými smluvními stranami:
strana:

Kupující

Prodávající

firma:

Město Klášterec nad Ohří

MD ITPS, s.r.o.

sídlo:

Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85,
PSČ 43151

159 00 Praha 5, Zbraslavská 12/11

IČ / DIČ:

00261939 / CZ00261939

06522149/ CZ06522149

registrace:

---

C 283602 vedená u Městského soudu v Praze
MARCEL DUČAI, jednatel

oprávnění

smluvních:

Ing. Štefan Drozd, starosta

jednat

technických
(realizačních):

Bc. Zdena Janichová

ve věcech

bankovní spojení:
tel./e-mail:
číslo smlouvy:

Ing. Veronika Dlouhá
27-4429430247/0100

xxx

724 039 363 / janichova@muklasterec.cz
606 629 869 / dlouha@muklasterec.cz

xxx / xxx
…

INO/065/2018/OFI

Čl. 1
Předmět plnění
1.1

Předmětem plnění je dodávka věcí dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „předmět
koupě). Přesná specifikace předmětu koupě je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této
smlouvy.

1.2

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 31.01.2018 (dále jen „nabídka“)
podaná ve veřejné zakázce „Pomůcky a materiály pro rozvoj inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad
Ohří“, (dále jen také „Zakázka“) zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to do části 1) Zakázky.

1.3

Závaznou součástí této smlouvy, ač k ní pevně jako její příloha vzhledem k jejímu rozsahu nepřipojena, je
také zadávací dokumentace kupujícího (coby zadavatele Zakázky) pro Zakázku ve znění případných
pozdějších úprav a upřesnění, např. po žádostech o dodatečné informace, (dále také jen „Zadávací
dokumentace“). Podkladem pro uzavření této smlouvy je pak také shora uvedená nabídka prodávajícího
(coby účastníka, resp. vybraného dodavatele Zakázky). Nabídka prodávajícího je také závaznou součástí
této smlouvy a podkladem pro její uzavření, ač k ní také není vzhledem k jejímu rozsahu pevně připojena,
jako její příloha. V případě rozporu Nabídky prodávajícího s podklady kupujícího (zejm. se Zadávací
dokumentací), mají přednost podklady kupujícího.

1.4

Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmětem koupě, a umožní mu
nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že jej převezme a zaplatí prodávajícímu kupní
cenu.

1.5

Součástí předmětu plnění podle této smlouvy je a prodávající se zavazuje provést také nezbytnou montáž,
nastavení, aj. práce a činnosti nutné k zajištění řádného a kupujícím požadovaného fungování předmětu
koupě. Součástí plnění podle této smlouvy je dále také závazek prodávajícího dodat veškeré doklady
vztahující se k řádnému užívání předmětu plnění a veškeré doklady požadované právními předpisy
k používání předmětu koupě. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě splňuje veškeré podmínky
stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami k používání předmětu koupě, a že
kupujícímu předá veškeré doklady potřebné k provozování předmětu koupě, za což kupujícímu ručí.

1.6

Předmětem plnění podle této smlouvy a závazkem prodávajícího je dále poskytování bezplatného servisu
po dobu celé záruční lhůty uvedené v čl. 6.1 této smlouvy, za podmínek uvedených dále a minimálně
v rozsahu stanoveném výrobcem příslušného předmětu koupě včetně oprav a dodávky náhradních dílů, a

to vše tak, aby byl předmět koupě minimálně po dobu záruční doby plně funkční a provozuschopný a plnil
svůj účel, k němuž je určen a kupujícím požadován.

Čl. 2
Kupní cena, platební podmínky
2.1

Kupní cena za předmět plnění uvedený v této smlouvě činí celkem 485.388 Kč bez DPH. DPH ve výši
21 % činí 101.932 Kč. Celková cena včetně DPH ve výši 21 % činí 587.320 Kč (slovy: pět set osmdesát
sedm tisíc tři sta dvacet korun českých). DPH bude účtována dle platných právních předpisů. V ceně dle
tohoto odstavce jsou vedle dodání předmětu plnění zahrnuty zejm. instalace, zprovoznění, balné a
doprava až na místo dodání. Sjednaná cena celkem může být změněna pouze a jen, pokud po podpisu
smlouvy a před dodáním dojde ke změnám sazeb DPH předmětu plnění dle této smlouvy.

2.2

Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění této smlouvy.

2.3

Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět plnění bude rozdělen do logických celků, které vycházejí
z rozpočtu projektu START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří. Rozdělení bude kupujícím
specifikováno před realizací zakázky. Prodávající vystaví samostatnou fakturu za každý logický celek, a to
až po řádném předání dané části (logického celku) předmětu plnění této smlouvy, který bude ukončen
vystavením předávacího protokolu, pokud se strany následně nedohodnou jinak.

2.4

Daňový doklad (faktura) vystavený prodávajícím v souladu s touto smlouvou musí být vystaven v korunách
českých a být doručen na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. Daňový doklad musí mít
náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Na daňovém dokladu musí být uvedeno registrační číslo
projektu, ze kterého bude provedena úhrada dle této smlouvy. Daňový doklad, který nebude mít
požadované náležitosti, je kupující oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti prodávajícímu k opravě. V takovém
případě začne běžet nová lhůta splatnosti doručením opravené (doplněné) faktury kupujícímu.

2.5

Splatnost daňového dokladu je stanovena na 30 kalendářních dní od jeho doručení kupujícímu na adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Fakturovaná částka je uhrazena dnem připsání částky na účet
prodávajícího.

2.6

Všechny platby ve prospěch prodávajícího dle této smlouvy budou činěny bezhotovostně na účet
prodávajícího uvedený na příslušném daňovém dokladu příp. v této smlouvě s níže uvedenými výjimkami.
2.6.1 Smluvní strany se dohodly, že příjemce zdanitelného plnění (dále též jen „příjemce“) je oprávněn
uhradit za poskytovatele zdanitelného plnění (dále též jen „poskytovatel“) daň z přidané hodnoty
z takového zdanitelného plnění v souladu s § 109a ZDPH, pokud je v okamžiku uskutečnění
zdanitelného plnění o poskytovateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost,
že je nespolehlivým plátcem.
2.6.2 Dále se smluvní strany dohodly, že příjemce je oprávněn uhradit za poskytovatele daň z přidané
hodnoty z takového zdanitelného plnění v souladu s § 109a ZDPH také v případě: (i) kdy má být
peněžní plnění poskytnuto bezhotovostním převodem zcela nebo zčásti na účet vedený
poskytovatelem platebních služeb mimo Českou republiku, nebo (ii) kdy poskytovatel nesplní
dohodnutou povinnost, tedy, že účet, na který má být příjemcem peněžní plnění poskytnuto,
nebude po celou dobu splatnosti peněžního závazku správcem daně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle
zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost
provést platbu bezhotovostně (§ 4 zák. č. 254 /2004 Sb.), nebo (iii) ostatních případů ručení
příjemce podle § 109 ZDPH.
2.6.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na
účet správce daně za poskytovatele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku
příjemce uhradit peněžní závazek poskytovateli.
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2.6.4 Smluvní strany se dohodly, a poskytovatel s tím souhlasí a zavazuje se, že nijak nepřevede na třetí
osobu ani nijak nezatíží vůči třetí osobě jakékoli peněžní pohledávky za příjemcem vyplývající z
této smlouvy a/nebo s ní jakkoli související do okamžiku jejich splatnosti.
Čl. 3
Povinnosti prodávajícího
3.1

Prodávající bude informovat kupujícího alespoň e-mailem minimálně 3 pracovní dny předem o termínu
dodání předmětu koupě.

3.2

Předmět koupě uvedený v článku č. 1 této smlouvy prodávající dodá zkompletovaný po jednotlivých
logických celcích nejdéle do 3 měsíců od uzavření této smlouvy; nejpozději však do 31.05.2018 (pokud by
byla smlouva uzavřena po 01.03.2018). Předmět koupě musí být nový a nepoužitý.

3.3

Místo dodání jednotlivých zkompletovaných logických celků bude kupujícím specifikováno před realizací
zakázky, vždy se bude jednat o adresu v Klášterci nad Ohří. Dodávka logického celku předmětu plnění se
považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud předem daný předmět koupě byl řádně a včas
protokolárně předán a převzat (viz 3.4). Dodávka se považuje za splněnou předáním a převzetím
posledního logického celku předmětu plnění.

3.4

Po splnění dodávky každého jednotlivého logického celku v rozsahu stanoveném v této smlouvě bude
vyhotoven zápis o předání a převzetí předmětu koupě (dále také jen „Předávací protokol“), který bude
obsahovat níže uvedené náležitosti:
-

označení dodacího listu – zápisu o předání a převzetí předmětu koupě,
název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
označení kupní smlouvy,
označení dodaného předmětu plnění včetně výrobních čísel.
název a registrační číslo projektu

3.5

Předávací protokol podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž jeho podpisem dochází
k převzetí a předání zboží a ke splnění definované části (logického celku) předmětu dodávky.

3.6

Prodávající umožní kupujícímu konzultaci problémů v českém jazyce po telefonu.

3.7

Prodávající se zavazuje, že po dobu záruční doby bude zajišťovat záruční servis k předmětu koupě dle
této smlouvy a garantuje dostupnost servisu a plného sortimentu náhradních dílů.
Čl. 4
Povinnosti kupujícího

4.1

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu podle článku II. této smlouvy a převzít předmět koupě dle této
smlouvy.

4.2

Kupující není povinen převzít kteroukoliv část předmětu plnění, pokud prodávající neprokáže, že její
technické parametry odpovídají hodnotám, resp. podmínkám dle zadávací dokumentace

4.3

Kupující poskytne prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění podle této smlouvy.
Čl. 5
Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, případně jen od její části – příslušného předmětu plnění, v případě
jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a)

předmět této smlouvy není dodán v takovém provedení, tak jak je uvedeno v této smlouvě, nebo
technické parametry neodpovídají zadávací dokumentaci

b)

prodávající překročí dodací lhůtu uvedenou v čl. 3., odst. 3.2 o více jak 5 pracovních dní.
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Čl. 6
Odpovědnost za vady, záruka za jakost
6.1.

Prodávající poskytuje tímto kupujícímu vedle práv z vadného plnění také záruku za jakost podle § 2113
obč. zák. a to v délce 24 měsíců na celý předmět plnění, resp. koupě. Prodávající se zavazuje, že předmět
koupě dodaný na základě této smlouvy bude nový a nepoužitý, po záruční dobu způsobilý pro použití
k účelu požadovanému kupujícím a k účelu, ke kterému je určen, bude mít vlastnosti požadované
kupujícím, touto smlouvou, právními předpisy, jakož i platnými technickými normami, předpisy, směrnicemi
a vyhláškami, a že si tyto vlastnosti beze změny zachová s přihlédnutím k běžnému opotřebení a
omezené životnosti komponent spotřebního charakteru.

6.2.

Prodávající se zavazuje, že se v případě reklamace předmětu koupě dostaví nejpozději do druhého dne
(v pracovní době kupujícího, tj. od 7.00 do 15.00 hod.) od oznámení reklamace ke kupujícímu za účelem
vyřízení reklamace. Pokud nebude možné vyřídit reklamaci na místě u kupujícího, tak se prodávající
zavazuje, že si převezme reklamovaný předmět koupě od kupujícího v jeho sídle a zajistí vyřízení
reklamace v souladu s požadavkem kupujícího a občanským zákoníkem. Pro případ, že oznámení
o reklamaci bude prodávajícímu doručeno po 17. hodině příslušného dne, považuje se pro běh shora
uvedené lhůty reklamace za oznámenou následující pracovní den. Pro případ, že se prodávající nedostaví
ke kupujícímu ani následující den po marném uplynutí shora uvedené lhůty, má kupující právo zajistit si
vyřízení reklamace sám, avšak na náklady prodávajícího; tím není dotčeno právo kupujícího na náhradu
případně vzniklé škody, ke které je prodávající povinen vedle úhrady nákladů na vyřízení reklamace, ani
záruka poskytnutá prodávajícím, resp. jeho odpovědnost za vady.

6.3.

Prodávající se zavazuje, že reklamaci vyřídí a dodá reklamovaný předmět koupě (případně nový podle
způsobu vyřízení reklamace) kupujícímu ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od oznámení reklamace.

6.4.

Pro případ, že prodávající nevyřídí reklamaci ve shora uvedené lhůtě 30 dnů, má kupující právo od
smlouvy stran reklamovaného předmětu koupě odstoupit.

6.5.

Pro případ, že prodávající nevyřídí reklamaci ve shora uvedené lhůtě 30 dnů, má dále kupující právo na
smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení. V případě, že kupující odstoupí z důvodu
prodlení s vyřízením reklamace, má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč.

6.6.

Kupující má právo od smlouvy stran příslušného předmětu koupě odstoupit, pokud se na něm projeví
jakékoli tři vady (nemusí se jednat vždy o stejné vady), resp. pokud již kupující příslušný předmět koupě
dvakrát reklamoval.

6.7.

Záruční servis se zavazuje prodávající poskytovat bezplatně v záruční době a na celou dodávku předmětu
plnění. Bezplatný záruční servis pokrývá veškeré náklady na náhradní díly, případné cestovné a práci
servisních techniků nebo dopravu přístroje od kupujícího do servisního střediska a zpět.

6.8.

Prodávající pro účely oznámení vadného plnění (reklamace) poskytne jedno telefonní číslo, jednu emailovou adresu, které budou v případě potřeby aktualizovány:
Telefon: 739365114; e-mail: ducai@itps.cz; kontaktní pracovník servisu: Marcel Dučai

6.9.

Kupující je povinen ohlásit prodávajícímu jakékoli vady předmětu koupě neprodleně poté, co je zjistí, a to
telefonicky a e-mailem na shora uvedené kontakty.

6.10. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu poskytne pozáruční servis a dostupnost servisu (včetně
náhradních dílů) nejméně po dobu 24 měsíců od konce záruční doby v rozsahu záručního servisu.
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Čl. 7
Sankční ujednání
7.1.

Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude kupující v prodlení s úhradou ceny plnění ujednané
podle této smlouvy, je kupující povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním
předpisem.

7.2.

Ocitne-li se prodávající v prodlení s plněním podle této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,1 % Kč z kupní ceny za každý byť započatý kalendářní den prodlení se splněním
dodávky.

7.3.

Smluvní pokuty je kupující oprávněn započítat proti pohledávce prodávajícího.

7.4.

Zaplacením smluvních pokut podle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody v celém jejím
rozsahu, ani splnění povinnosti smluvní pokutou utvrzené.

Čl. 8
Ostatní ujednání
8.1.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.2.

Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k dodanému předmětu plnění dle této smlouvy nabývá
kupující okamžikem bezvýhradného podpisu Předávacího protokolu. Tímto okamžikem přechází riziko
nahodilé zkázy na kupujícího.

8.3.

Jakékoli změny či dodatky, kterými se mění nebo ruší tato smlouva nebo její část, jsou platné pouze ve
formě písemných dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Písemná
forma platí i pro změny tohoto ustanovení odst. 8.3.

8.4.

Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími právními předpisy České
republiky.

8.5.

Ujednává se, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou účastníci řešit především vzájemnou
dohodou. Pro řízení o případných sporných nárocích se ujednává příslušnost obecních soudů.
Rozhodným právem je právo České republiky.

8.6.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Položkový rozpočet se specifikací předmětu koupě.

8.7.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Kupující obdrží dva a prodávající jeden stejnopis.

8.8.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, s jejím obsahem
souhlasí a na důkaz toho ji stvrzují vlastnoručním podpisem oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Klášterci nad Ohří dne 05.03.2018

V Klášterci nad Ohří dne 07.03.2018

…………………………………………..

……………………………………

Město Klášterec nad Ohří
Ing. Štefan Drozd, starosta

MD ITPS, s.r.o.
Marcel Dučai, jednatel

Kupní smlouva - podlimitní veřejná zakázka na dodávky – jednací řízení bez uveřejnění
Název projektu: START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří - CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213
Název zakázky: Pomůcky a materiály pro rozvoj inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří
Zadavatel: město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
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Příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě
Název nabízeného plnění vč. základní specifikace

Část 1
1.1.2.3.3.06

počet ks

jednotková cena

Pomůcky pro rozvoj kreativních dovedností

588 087,00 Kč

PARTNER 1 - Pomůcky pro tvořivé činnosti

výtvarná sada velká na celý rok

výtvarná sada malá na celý rok

výtvarná sada doplňková

velká kreativní výtvarná sada

dekorační sada

maximálně přípustná
Nabídkové ceny Kč.
cena

vč. DPH

193 145,00 Kč
Výkresy A4, 200 ks................... 3 bal.
Barevné výkresy A4, 50 ks .................. 6 bal.
Xerografický papír A4, 500 ks .................. 1 bal.
Barevný papír A4, 20 ks.................. 5 bal.
Vlnitý karton barevný, 10 ks .................. 5 bal.
Voskovky, 12 barev .................. 25 bal.
Trojhranné tužky Goldline, 72 ks.................. 1 bal.
Lesklý papír na vystřihování, 50 ks .................. 1 bal.
Pěnová folie, 10 ks .................. 2 bal.
Lepidlo bílé, 1000 ml .................. 1 ks
Šestihranné pastelky, 12 barev .................. 25 bal.
Plastelína - maxi balení, 2,4 kg .................. 1 bal.
Temperové barvy, 3000 ml .................. 1 ks
Krepový papír, 12 barev .................. 12 ks
Kreativní drátky, 100 ks ......................1 bal.
Výkresy A4, 200 ks ...................... 1 bal.
Výkresy A3, 200 ks ...................... 1 bal.
Nůžky s pravítkem ...................... 15 ks
Krepový papír, 12 barev ...................... 15 ks
Lepidlo bílé, 1000 ml ......................1 ks
Sada štětců, 25 ks ...................... 1 bal.
Srdíčka z pěnové folie, 200 ks ...................... 1 bal.
Vlnitá lepenka natur - 10 archů
Plastelína 12 ks - 2ks
Pastelky plasticolor 24 ks
malý dírkovač-hvězdička (551007) 2 ks
malý dírkovač-autíčko (551001) 1 ks
malý dírkovač-stromeček (551006) 1 ks
malý dírkovač-medvídek (551002) 2 ks
malý dírkovač-lístek (551003) 2 ks
malý dírkovač-květinka (551004) 2 ks
malý dírkovač-srdíčko (551005) 2 ks
kreativní nůžky-3 vzory (525005) - 3ks 1 sada
palety na barvy (602016) 10 ks
brokát různobarevný (523034) 1 ks
brokát zlatý (523035) 1 ks
brokát stříbrný (523036) 1 ks
brokát červený (523037) 1 ks
brokát zelený (523038) 1 ks
Barevné klacíky, 50 ks (306060) 1 bal
Oči mix 100 ks (523021) 1 bal
Bambulky 96 ks (526003)1 bal
Pírka malá (603048) 1 bal
Molitanová srdíčka 200 ks (300218) 1 bal
Látkové květinky 200 ks (610051) 1 bal
Tenké drátky 110 ks (018010) 1 bal
Sada koleček na origami - mix (546007) 1 bal
Velká sada, která obsahuje široký sortiment jedinečných dekorativních předmětů
pro umělecké výtvory, koláže, nebo výrobu různých postaviček. Baleno v
praktickém, plastovém úložném boxu pro opětovné použití o rozměru 10 x 13 x 28
cm. Součástí je příručka nápadů. Balení obsahuje: 100 pomponů, 225 g barevných
makaronů, 225 g pestrých knoflíků, 100 oček, 100 dekoračních drátků, 113 g flitrů a
14 g pírek.
Sada obsahuje množství různých dekoračních prvků - bambule, očka, drátky,
pěnové tvary (dohromady cca 550 ks).

10

5 300,00

53 000,00 Kč

10

3 900,00

39 000,00 Kč

10

1 350,00

13 500,00 Kč

192 950,00 Kč
10

1 380,00

13 800,00 Kč

10

280,00

2 800,00 Kč
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192 950,00 Kč

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě
Název nabízeného plnění vč. základní specifikace

Část 1

počet ks

jednotková cena

Pomůcky pro rozvoj kreativních dovedností

maximálně přípustná
Nabídkové ceny Kč.
cena

588 087,00 Kč

nástěnný malířský stojan s držákem papíru v roli

Malířský stojan pro montáž na stěnu oceníte především v malých místnostech.
Stojan je vybaven roli papíru a poličkou na 4 kelímky o prům. 7,5 cm, dále dvěma
čtvercovými otvory o rozm. 8.5 x 9,5 cm a žlábkem na štětce délky 33 cm. • rozm.
68 x 18 x 110 cm • rozm. tabule 62 x 64 cm

5

2 300,00

11 500,00 Kč

věšák na roli papíru

Praktický věšák na roli papíru pro kreslení, k upevnění ke stěně. Dodáváme včetně
role papíru. • rozm. 68 x 30 x 12 cm

5

1 000,00

5 000,00 Kč

role papíru

Náhradní role papíru ke skříňce s malířským stojanem 092650, věšáku 092652 a k
malířskému stojanu 092653. • rozm. role 60 x 9 cm • délka role 50 m

30

200,00

6 000,00 Kč

oboustranná tabule v trojúhelníkovém tvaru

Tabuli je možné otáčet, přičemž na jedné straně je povrch přizpůsobený na sucho
smývatelnými fixy a na druhé straně je povrch magnetický a vhodný na psaní s
křídou. Balení obsahuje: sadu kříd, houbu na stíraní, černou stíratelnou fixu.
Rozměr tabule: 35 x 42 cm.

25

630,00

15 750,00 Kč

5

1 300,00

6 500,00 Kč

10

250,00

2 500,00 Kč

• váha 2,8 kg • 12 barev po 15 ks • prům. 1,3 cm • délka 7,7 cm

10
10

610,00
300,00

6 100,00 Kč
3 000,00 Kč

• 12 odstínů po 25 ks pastelek v ekonomickém balení
• baleno: každá barva zvlášť ve smršťovací fólií, celek v kartónové krabičce

10

250,00

2 500,00 Kč

10

1 200,00

12 000,00 Kč

tabule na papírovou roli

Tabule se dá upevnit na stěnu a nebo na stojan z naší ponuky. Součástí balení je
tabule, držák na roli papíru, role papíru o rozměru 42 cm x 50 m, 2 lišty na
přidržování papíru a polička na pomůcky. Rozměr: 57,6 x 84 x 12,3 cm.

role papíru

Papírová role na kreslení.
Rozměr: 42 cm x 50 m.

zástěrky s rukávky
plastelína - školní balení
sada pastelek velká

• rozm. 65 x 102 cm

vč. DPH

Lehké a na dotyk příjemné pěnové kuličky, které se lehce spojují bez použití lepidla.
Nešpiní ruce. Z hmoty lze vymodelovat jakékoliv tvary dle vlastní fantazie. Práce s
hmotou rozvíjí kreativitu a představivost.

modelovací kuličková hmota

1.1.2.3.3.13

• 36 ks
• 16 barev
• rozm. 17 x 9 x 3,5 cm
• od 3 let
• od 3 let
530cm3

PARTNER 2 - Pomůcky pro inkluzivní výuku v ZŠ (PODÍL)

61 000,00 Kč

Keramická hlína

Keramická hlína bílá /10kg - bez šamotu

10

450,00

Glazura modrá

Krycí modrozelená glazura s matným efektem, doporučená vrstva nanesení: 2 – 3
mm, výpal 1020 – 1080°C. Míchání dle nasákavosti střepu, na 1 kg glazury cca. 0,6 –
0,8 l vody

1

700,00

Glazura červená

Krycí červená glazura s nádherným výkvětem, doporučená vrstva nanesení: 2 – 4
mm, výpal 1020 – 1080°C. Dbejte na dobré odvětrání pece. Míchání dle nasákavosti
střepu, na 1 kg glazury cca. 0,6 – 0,8 l vody.

1

700,00

Krycí svítivě žlutá glazura s nádherným výkvětem, doporučená vrstva nanesení: 2 –
4 mm, výpal 1020 – 1080°C. Dbejte na dobré odvětrání pece. Míchání dle
nasákavosti střepu, na 1 kg glazury cca. 0,6 – 0,8 l vody.

1

Polomatná hnědá glazura se zlatavými efekty, doporučená vrstva nanesení: 2 – 3
mm, výpal 1050 – 1150°C. Míchání dle nasákavosti střepu, na 1 kg glazury cca. 0,6 –
0,8 l vody. Výrobek má označení Xn: zdraví škodlivé.

1

Glazura svítivě žlutá

Glazura hnědá

4 500,00 Kč
700,00 Kč

700,00 Kč
700,00
700,00 Kč
700,00
700,00 Kč
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Příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě
Název nabízeného plnění vč. základní specifikace

Část 1

počet ks

jednotková cena

Pomůcky pro rozvoj kreativních dovedností
Glazura růžová

Glazura světle zelená

Hrnčířský kruh se sedačkou

maximálně přípustná
Nabídkové ceny Kč.
cena

588 087,00 Kč
Polotransparentní růžová glazura s barevnými efekty, doporučená vrstva nanesení:
2 – 3 mm, výpal 1020 – 1080°C. Dbejte na dobré odvětrání pece. Míchání dle
nasákavosti střepu, na 1 kg glazury cca. 0,6 – 0,8 l vody.
Krycí světle zelená glazura s nádherným výkvětem. Doporučená vrstva nanesení: 2 –
4 mm, výpal 1020 – 1080°C. Dbejte na dobré rozmíchání glazury a odvětrání pece.
Míchání dle nasákavosti střepu, na 1 kg glazury cca. 0,6 – 0,8 l vody.
Přednosti kruhu SHIMPO RK – 55: • nízká hmotnost (cca. 23 kg) – snadný na
přenášení • unikátní systém elektronické regulace otáček – nesnižování tahu ani při
velkém zatížení a při nízkých otáčkách • nízká spotřeba energie (100W) • napájení z
klasické domovní zásuvky (230V) • plynulá, bezstupňovitá regulace otáček 0 – 250
otáček/min • flexibilita ovládání otáček díky odnímatelnému nožnímu pedálu
(nevrací se) • odkládací stolek na kalník a nářadí • stabilní konstrukce (3 nohy) •
pojistka proti přetížení • malé rozměry • celosvětově osvědčená japonská Shimpo
kvalita • moderní design • nízká hlučnost (cca. 55 dB) • dvoudílné záchytné
umyvadlo pro snadné čištění • speciální rychloupínací mechanismus umyvadla (bez
zajišťovacích klipsů a potřeby nářadí) • jednoduše měnitelný směr otáček (po
směru/proti směru hod. ručiček) • snadná údržba • vysoký točivý moment při všech
otáčkách • skvělý poměr cena/výkon • vysoká konstrukční účinnost (kapacita až 10
kg) • konstruováno pro příležitostné zájmové použití • jednoduché napínání
řemene pomocí vestavěné pružiny • spolehlivost

1

vč. DPH

700,00
700,00 Kč
500,00

1

1

500,00 Kč

25 000,00

25 000,00 Kč

60 770,00 Kč

Sedačka.

Sada keramického nářadí

Sada základních modelovacích oček

Sada je koncipovaná jak pro modelovanou, tak pro točenou keramiku a pochází z
korejského poloostrova. Je určena pro začínající a pokročilé keramiky. Obsahuje
celkem 12 ks, skládá se z jehly, spec. dekoračního hřebene, široké špachtle, očka, 2
špachtlí, začišťovacího želízka, širokého štětce, špičatého štětce, plastové čepele,
dřevěné čepele a odřezávací struny.
Sada 6 ks oboustranných oček
- sada 6 ks oboustranných oček
- různé tvary a velikosti
- vhodné pro práci s modelovací hmotou- nebo keramickou hlínou
Délka špachtlí je 20 cm

3

1 000,00

3 000,00 Kč

4

850,00

3 400,00 Kč

20

400,00

8 000,00 Kč

Pila ocaska

Pila ocaska má kalené zuby křížově broušené pro rychlejší řezání a dlouhotrvající
ostrost ve srovnání s běžnými ručními pilami. Délka ostří 500mm. Má jemný rozvod
zubů a plastovou rukojeť.
Síla plátku je 1mm.

Sada dekoračních nástrojů

Sada obsahuje 3 ks rydel nejoblíbenějších tvarů, které se používají pro vyrývání
modelované a točené keramiky. Profil malé „u“, malé „v“ a velké „V“. Rydla lze
alternativně použít také pro jiné výtvarné techniky, např. linoryt.

6

145,00

870,00 Kč

Nástroj na namáčení výrobku do glazury

Glazovací kleště s pružinou, 36 cm

2

400,00

800,00 Kč
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Příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě
Název nabízeného plnění vč. základní specifikace

Část 1

počet ks

jednotková cena

Pomůcky pro rozvoj kreativních dovedností
Kovová konstrukční stavebnice

maximálně přípustná
Nabídkové ceny Kč.
cena

588 087,00 Kč

vč. DPH

Merkur M 5- Třívrstvá klasická velká stavebnice. Stavebnice obsahuje všechny
součástky jako Merkur M 4 a ještě celou řadu dalších součástek jako jsou pásy,
velká kola, dlouhé úhelníky, pásky a další. Součástí stavebnice je velká návodová
knížka s návodem na stavbu 84 různých modelů jako je bagr, kolesové rypadlo,
nákladní automobil, pásový traktor, jeřáb a dalších modelů.

4

2 800,00

11 200,00 Kč

Počet vrstev: 3
Počet dílů: 733
Minimální počet modelů: 80
1.1.2.3.3.15

PARTNER 3 - Školní pomůcky pro podporu inkluzivního vzdělávání v ZŠ
(PODÍL)

Hrnčířský kruh se sedačkou

99 962,00 Kč
Přednosti kruhu SHIMPO RK – 55: • nízká hmotnost (cca. 23 kg) – snadný na
přenášení • unikátní systém elektronické regulace otáček – nesnižování tahu ani při
velkém zatížení a při nízkých otáčkách • nízká spotřeba energie (100W) • napájení z
klasické domovní zásuvky (230V) • plynulá, bezstupňovitá regulace otáček 0 – 250
otáček/min • flexibilita ovládání otáček díky odnímatelnému nožnímu pedálu
(nevrací se) • odkládací stolek na kalník a nářadí • stabilní konstrukce (3 nohy) •
pojistka proti přetížení • malé rozměry • celosvětově osvědčená japonská Shimpo
kvalita • moderní design • nízká hlučnost (cca. 55 dB) • dvoudílné záchytné
umyvadlo pro snadné čištění • speciální rychloupínací mechanismus umyvadla (bez
zajišťovacích klipsů a potřeby nářadí) • jednoduše měnitelný směr otáček (po
směru/proti směru hod. ručiček) • snadná údržba • vysoký točivý moment při všech
otáčkách • skvělý poměr cena/výkon • vysoká konstrukční účinnost (kapacita až 10
kg) • konstruováno pro příležitostné zájmové použití • jednoduché napínání
řemene pomocí vestavěné pružiny • spolehlivost

1

26 300,00

26 300,00 Kč

Sedačka.

Válcovací stolice

Přednosti stolní válcovací stolice TSR: • plynule nastavitelná tloušťka plátu • vysoká
bezpečnost: veškeré převody jsou skryté a klika není pevně přimontovaná (vhodné
pro bezpečný provoz v zájmových dílnách) • lze rychle složit bez použití nářadí pro
snadné skladování či přenášení • nízká hmotnost pro snadnou manipulaci •
vyměnitelné dvojité plátno (na přání: náhradní sada) • 4 gumové protiskluzové
nožky • japonská „Shimpo kvalita“
14kg

99 850,00 Kč
1

15 250,00

15 250,00 Kč

22

2 650,00

58 300,00 Kč

TABULE NA VÝTVARNOU VÝCHOVU Z PLEXISKLA
délka: 610
šířka: 450
výška: 900-1200 - nastavitelná

Tabule na výtvarnou výchovu

rozměr rámu:
délka: 570
výška: 720
tloušťka: 20
rozměr plexiskla:
délka: 480
výška: 630
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Příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě
Název nabízeného plnění vč. základní specifikace

počet ks

jednotková cena

maximálně přípustná
Nabídkové ceny Kč.
cena

Část 1

Pomůcky pro rozvoj kreativních dovedností

588 087,00 Kč

1.1.2.3.3.16

PARTNER 4 - Pomůcky pro realizaci náprav na I.stupni ZŠ (PODÍL)

62 470,00 Kč

Keramická hlína
Keramická hlína se šamotem

Keramická hlína bílá se šamotem/10kg, hrubost ostřiva do 0,5 mm

Engoby barevné - sada

červenohnědá keramická hmota se šamotem, hrubost ostřiva do 0,5 mm;
doporučený výpal 1000-1150 °C; balení po 10 kg
Sada 10 barevných odstínů glazur ředitelných vodou, dodávané sypké, teplota
výpalu do 1250 °C, různé barvy (každá jiná) po 1 kg
Sada 10 barevných odstínů tekuté engoby, jemné konzistence, výborná kryvost,
teplota výpalu do 1200 °C, různé barvy (každá jiná) po 1 kg

Glazura bílá

Krycí bílá glazura, doporučená vrstva nanesení: 1 – 2 mm, výpal 1020 – 1160°C.
Míchání dle nasákavosti střepu, na 1 kg glazury cca. 0,6 – 0,8 l vody.

Keramická hlína červenice
Glazury barevné - sada

1.1.2.3.3.17

Keramická hlína bílá /10kg - bez šamotu

150
40

230,00
190,00

34 500,00 Kč
7 600,00 Kč

20

170,00

3 400,00 Kč

10

1 280,00

12 800,00 Kč

2

1 350,00

2 700,00 Kč

10

130,00

1 300,00 Kč

PARTNER 4 - Výukové pomůcky pro inkluzivní vzdělávání na ZŠ (PODÍL)

Šicí stroj

vč. DPH

62 300,00 Kč

171 510,00 Kč
22 šicích programů
18 stehů, z toho 3 overlockové
Kyvný CB chapač
poloautomatická knoflíková dírka
Volné rameno - usnadňuje šití manžet, nohavic
Funkce plynulé regulace délky stehu
Funkce přišívání knoflíků
Vysoké zvednutí patky - umožňuje šití několika vrstev materiálu
Možnost šití dvojjehlou – dekorativní šití
Funkce zpětného šití
Plynulá regulace rychlosti šití
Regulace napětí horní niti
Navíjení niti na spodní cívku s automatickým vypnutím systému navíjení po jejím
naplnění
Možnost prošívání, vyšívání, příšívání aplikací atd.
Možnost šití rifloviny
Pohodlná výměna patek - jednoduché zacvaknutí
Kvalitní osvětlení LED žárovkou
Patka základní (na stroji)
Patka zipová
Patka na šití knoflíkových dírek
Patka na přišívání knoflíků
3 jehly
Dvojjehla
4 cívky (1ks ve stroji)
2 kolíky nitě
Kryt podavače (podávacích zoubků)
Páráček
Šroubováček malý a velký
Olejnička
Nožní spouštěč
Měkký plastový kryt proti prachu
Český návod na obsluhu
Robusní kovová konstrukce, v šicím mechanismu jsou použity kovové části, vnější
části stroje jsou plastové. Váha 6kg, 70W.

3

3 450,00

10 350,00 Kč
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Příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě
Název nabízeného plnění vč. základní specifikace

Část 1

počet ks

jednotková cena

Pomůcky pro rozvoj kreativních dovedností

sada barevných látek na patchwork

maximálně přípustná
Nabídkové ceny Kč.
cena

588 087,00 Kč
Sada barevných látek je skvělá na patchwork. Najdete mezi nimi květinové vzory,
puntíky, proužky, hvězdy, káro - vybere si každý. Látky v sadách barevně ladí. Každá
sada je elegantně převázaná saténovou mašlí. Neváhejte a pusťte se do výroby
ubrusů, prostírání, polštářků apod. V některých balíčcích se vyskytují odlišné barvy
či vzory.

40

400,00

16 000,00 Kč

10

1 000,00

10 000,00 Kč

1

5 000,00

5 000,00 Kč

1

3 500,00

3 500,00 Kč

1

2 000,00

2 000,00 Kč

12

1 300,00

15 600,00 Kč

vč. DPH

Rozměry: 48 x 50 cm
Balení: 5 ks

malířský stojan

Složení: 100% bavlna
Malířský stojan Dali I, dřevěný - Je vyráběn z kvalitního bukového dřeva,
Max. výška plátna: 125 cm.
Velikost stojanu v rozloženém stavu: 70x71x240 cm.
Velikost kartonového obalu: 14x10,5x90 cm.
Hmotnost: 2kg

školní grafický lis s plstěným podkladem

Lis školní gafický
Rozměry: 25 x 31,5 x 17 H cm
Váha: 8,5 kg
Délka válce: 25,5 cm
Kovový plát: 26,8 x 42 x 0,3 cm
Plstěný podklad na ocelovou desku lze přikoupit :šířka 26,5 cm x 42 cm délka
Je určen pro formát např. A4 ,B4 a menší rozměry A5, A6, A7...dále B5, B6, B7...
dále C5, C6, C7..
Sada obsahuje velký přístroj na rozměry A4, vyrovnávací desky a vyřezávací desky.
ROZMĚRY PŘÍSTROJE: cca 31 x 19 x 40 cm.
MOŽNÁ ŠÍŘE ŠABLON: 22cm.
Vhodný na vyřezávání, papíru, kartonů, látky, tenkých plechů, gumy, pěnovky,
kůže, plastů.

vyřezávací a embosovací strojek pro velikost A4

přístroj Big Shot Plus A4
základní deska, vyrovnávací deska A a vyrovnávací deska B (obdoba desek TAB 1
a TAB 2)
dvě vyřezávací akrylové desky 22,5 x 38 cm - 1 pár.
vytištěný český návod
Pícka (pec) HotPot MAXI - fusing v mikrovlnné troubě - Rozměry varianta "MAXI":

Fusingová pícka pro mikrovlnou troubu

malířská točna

Vnitřní průměr - 11cm
Vnější průměr - 17cm
Pracovní výška vnitřního prostoru je 2,5cm
Malířská točna ALU prům. 220 mm - Malířská točna ALU - vhodná pro modelování
větších předmětů, otočný stojan pro malování a dekoraci keramiky.
Velmi účinná keramická pomůcka pro dekorování předmětů při dlouhém tahu
štětce a zachování rovné linie. Je třeba mít dobou oporu ruky.
výška 5,5cm
průměr 22cm
váha 1,7kg

171 450,00 Kč
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171 450,00 Kč

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě
Název nabízeného plnění vč. základní specifikace

Část 1

počet ks

jednotková cena

Pomůcky pro rozvoj kreativních dovedností
fotoaparát

maximálně přípustná
Nabídkové ceny Kč.
cena

588 087,00 Kč
Canon EOS 100D+18-55 IS STM - Nejmenší a nejlehčí digitální zrcadlovka
současnosti s rychlou odezvou 4 snímky/s. Model Canon EOS 100D disponuje
18Mpix, natáčením videosekvencí ve Full HD kvalitě, optickým hledáčkem a velkým,
snadno použitelným 3" dotykovým displejem. K dispozici je i automatický
inteligentní scénický režim a množství funkcí. MIn. ISO 100 - maximální citlivost ISO
12800, hmotnost 407g

1

15 000,00

15 000,00 Kč

10

500,00

5 000,00 Kč

5

400,00

2 000,00 Kč

1

7 000,00

7 000,00 Kč

Mixážní pult

Behringer VMX1000USB: Profesionální 7-kanálový VCA DJ mixážní pult s měřičem
tempa, 3-pásmový kill ekvalizer na stereo kanálech, 3D surround efekt, nastavitelný
průběh crossfaderu, talkover, výstup pro subwoofer s nastavením crossoveru,
vestavěný USB port, přibalený software.

1

6 000,00

6 000,00 Kč

kompletní bezdrátový systém

Proel WM202DH-02 kompletní bezdrátový systém, dual, pásmo UHF, jedna pevná
frekvence 863.100 a 863.900, 2x bodypack, 2x hlavovým mikrofon, 2x klopový
mikrofon, dosah 20 m, výstupy na konektorech Jack 6.3 mm a XLR

1

5 000,00

5 000,00 Kč

LED efekt

Světelný efekt Eurolite 7 LED hlav -Atraktivní světelný LED efekt se skládá se 7 LED
hlav a je osazen 448 ks LED diodami (5mm), pracuje v samostatném režimu nebo
pomocí DMX (2 kanály). Každá hlava může pracovat v samostatném režimu. Efekt
disponuje vestavěným mikrofonem s nastavitelnou citlivostí, vnitřním programem s
nekonečnou smyčkou, Stand-Alone s funkcí Master/Slave. Světelný efekt je ideální
pro zábavní podniky.

1

7 000,00

7 000,00 Kč

Grafický lis

Robustní konstrukce z kvalitní oceli s povrchovou úpravou včetně plstě a PP
desky.Dělka válců 35cm, hmotnost 18kg, nastavitelný přítlak válců.

1

19 000,00

19 000,00 Kč

vč. DPH

Tavná lepící pistole - - Vysoký tavný výkon
- Vyměnitelná tryska
- Elektronické řízení teploty moderní vyhřívací technikou PTC
- Jednoduchá manipulace díky mechanickému posuvu lepicí tyčinky
- Lepené místo je pevné a zatížitelné již po dvou minutách
- Lepí papír, lepenku, kartón, dřevo, kůži, kameny, kov, sklo nebo plast

Tavné pistole

Tavné lepící tyčinky

Barevné multifunkční zařízení formátu A3

Rozměry (d,š,v): 185 x 30 x 160 mm
Hmotnost: 320 g
Síťové napětí: 110 - 240 V (plynule bez přepínání)
Výkon nahřívací fáze 200 W
Výkon klidová fáze asi 16 W
Výkon pracovní fáze asi 45 W
Zahřívací doba: cca 7 min
Lepicí tyčinky pr. 11 mm
Tavící teplota: 200 °C
Lepicí výkon: asi 16 g/min
Tyčinky do tavné pistole 11 x 200mm, 1kg
Barevná inkoustová multifunkční tiskárna až do formátu A3, tisk + kopírování +
skenování + fax; rychlost tisku až 22/20 (čb/barevných) stránek za minutu, rozlišení
tisku až 4800 x 1200 dpi, doporučený tisk 250 - 2000 stránek za měsíc, 128 MB
paměti, 6,8cm dotykový displej, 250+1+50 listů na vstupu a 100/50 (A4/A3) listů na
výstupu, rozhraní USB 2.0, LAN, WiFi, mobilní tisk, automatický oboustranný tisk 16,7kg
(Na šířku)
A4, Letter, Executive
(Na výšku)
A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, obálky (C5, Com-10, DL,
Monarch), Fotografie (10 x 15 cm), Fotografie L (9 x 13 cm), Fotografie 2L (13 x 18
cm), štítek (13 x 20 cm)
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Příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě
Název nabízeného plnění vč. základní specifikace

Část 1

počet ks

jednotková cena

Pomůcky pro rozvoj kreativních dovedností
Pedig přírodní průměr 2,5 mm
Pedig přírodní průměr 2,0 mm
Pedig přírodní průměr 1,75 mm
pedig šeny přírodní 5mm
pedig šeny přírodní 8mm
měditiskové barvy - sada

maximálně přípustná
Nabídkové ceny Kč.
cena

588 087,00 Kč
pedig přírodní průměr 2,5mm - 0,5kg
pedig přírodní průměr 2,0mm - 0,5kg
pedig přírodní průměr 1,75mm - 0,5kg
pedig šeny přírodní 5mm - 0,5kg
pedig šeny přírodní 8mm - 0,5kg
sada měditiskových barev, objem jednoho odstínu 130 ml, sada obsahuje barvu
červenou, modrou, zelenou, žlutou, černou, hnědou

Pozn. Maximálně přípustné ceny jsou i v jednotlivých položkách rozpočtu (hnědě označené položky) a ne pouze v součtu celé dílčí části

4
4
4
4
4

300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

1 200,00 Kč
1 200,00 Kč
1 200,00 Kč
1 200,00 Kč
1 200,00 Kč

10

3 700,00

37 000,00 Kč

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA
DÍLČÍ ČÁSTI 1

vč. DPH

587 320,00 Kč

vyplňte pouze takto označená pole
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