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

Eva Jandová

sídlo:

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

431 51 Klášterec nad Ohří, xxx

IČ / DIČ:

00261939 / CZ00261939

87437619 / CZ7556132463

registrace:

---

Městský úřad Kadaň, živnostenský úřad

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
…

INO/317/2017/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 1.11.2017 (dále jen „nabídka“)
podaná ve veřejné zakázce „Pomůcky a materiály pro rozvoj inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad
Ohří“, (dále jen také „Zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to do části 4)
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 483.118,- Kč bez DPH. DPH ve výši
21 % činí 101.455,- Kč. Celková cena včetně DPH ve výši 21 % činí 584.573,- Kč (slovy: pět set osmdesát
čtyři tisíc pět set sedmdesát tři 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 31.3. 2018 (pokud by
byla smlouva uzavřena po 1.1. 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: 603 340 391; e-mail: madaby@seznam.cz; kontaktní pracovník servisu: Eva Jandová

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 1. 12. 2017

V Klášterci nad Ohří dne 1. 12. 2017

…………………………………………..

……………………………………

Město Klášterec nad Ohří
Ing. Štefan Drozd, starosta

Eva Jandová
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Příloha č. 1

Část 4
1.1.2.3.3.08

1.1.2.3.3.13

Položkový rozpočet se specifikací předmětu koupě (Příloha č. 6 nabídky)

Pomůcky pro rozvoj
polytechnického vzdělávání

počet ks

jednotková cena

606 609,00 Kč

PARTNER 1 - Polytechnické vzdělávání
truhlářský stůl
dílenský stůl
nářadí
PARTNER 2 - Pomůcky pro inkluzivní výuku v ZŠ
(PODÍL)

Dílenský stůl 60 x 60 x 65 cm s bukovou deskou a svěrákem.
Sada 48 ks opravdového nářadí, uleženém v kufříku 40 x 26 cm.

10

5 720,00 Kč

57 200,00 Kč

10
5

6 250,00 Kč
1 500,00 Kč

62 500,00 Kč
7 500,00 Kč

Brýle ochranné čiré YT-7360 YATO
Pracovní rukavice velikost 6, 7 a 8, po 7 ks od každé velikosti.

6

6 800,00 Kč

40 800,00 Kč

20
21

100,00 Kč
120,00 Kč

2 000,00 Kč
2 520,00 Kč

3

2 833,00 Kč

8 499,00 Kč

1000

0,40 Kč

400,00 Kč

Sada nářadí

Brašna z kvalitní tkaniny s nářadím. Sada obsahuje.: kleště s dlouhými čelistmi, štípací
kleště, stavitelný klíč, 11 ks inbus klíčů 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5 a 6 mm, 3 ks
šroubováků, 31 bitů, 13 ks vrtáků do dřeva 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7,5; 8; 9 mm.

spojovací materiál - vruty do dřeva

Univerzální vrut TORX 4 x 40 mm se zápustnou hlavou, plným závitem,
pozink.

spojovací materiál - šroub metrický

Metrický šroub s šestihrannou hlavou 8 x 50 mm

1000

1,40 Kč

1 400,00 Kč

spojovací materiál - matice metrická
spojovací materiál - podložka plochá

Metrická šestihranná matice M8

1000
1000

0,60 Kč
0,50 Kč

600,00 Kč
500,00 Kč

Spojovací materiál - hřebíky

Lepenkové hřebíky černé , železné s velkou hlavou 2,8 x 32 mm
cena za 1 kg
PSCS 10 –12V - paramentry: 12 V Li-ion akumulátor o kapacitě 1 300 mAh, sklíčidlo pro
nástroje průměru 0,8–10 mm, přepínání levo/pravotočivého chodu na bocích těla s
pojistkou, jednoruční sklíčidlo, pogumovaná rukojeť, LED svítilna, hmotnost 1 kg, doba
nabíjení 1 hodina.
Merkur 8 - stavebnice obsahuje 153 druhů součástek včetně pásů, traktorových kol,
ozubených a převodových kol, motorku, dlouhých úhelníků, pásků a mnoha dalších. Ze
stavebnice je možné sestavit i modely terénních vozidel, velké stroje a vozidla, které
můžeme pomocí převodů a motorku rozhýbat.

5

65,00 Kč

325,00 Kč

3

1 200,00 Kč

3 600,00 Kč

2

5 000,00 Kč

10 000,00 Kč

žlutý

Podložka plochá, široká, pozink M8

aku vrtací šroubovák

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

127 200,00 Kč

73 000,00 Kč
Pracovní stůl HOBBY R61 má robustní a stabilní kovovou konstrukci svařenou z ocelových
L-profilů a ohýbaného plechu o tl. 1 mm. Rozměry pracovního stolu jsou: v 850 x š 1200 x h
700 mm. Pracovní plochu tvoří odolná dřevěná deska - spárovka (buk) o rozměru: tl. 20 x š
1200 x h 700 mm. Stůl je vybaven šrouby pro ustanovení stolu do roviny.

Ochranné pomůcky (brýle)
Ochranné pomůcky (rukavice)

Nabídkové ceny
Kč. vč. DPH

134 714,00 Kč
Truhlářský stůl 80 x 72 x 50 cm s pevnou deskou, včetně funkčního svěráku se
zabezpečením proti přivření prstů.

pracovní stůl

1.1.2.3.3.15

Popis produktu, specifikace bez uvedení konkrétní značky výrobce
(nesmí být unikátní specifikace na trhu)

maximálně
přípustná cena

70 644,00 Kč

320 000,00 Kč
Truhlářská hodblice GOAL – 1540 mm, je konstruována pro 2 osoby pracující naproti sobě.
Hoblice je vyrobena z kvalitní bukové spárovky. Každé pracovní místo je vybaveno předním
a bočním svěrákem s centrálním šroubem a vodícími lištami pro přesné a pevné vedení.
Rozměry svěráků:
55 mm šířka a 350 mm délka. Na každém plátu je 8 otvorů pro
poděráky, které zaručují možnost upnutí nejrůznějších velikostí materiálů. Uprostřed hoblice
je po celé délce koryto k uskladnění materiálu a nářadí. Pod hoblicí je otevřená police pro
uskladnění dalších pomůcek.

10

15 971,00 Kč

159 710,00 Kč

319 429,00 Kč
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Položkový rozpočet se specifikací předmětu koupě (Příloha č. 6 nabídky)

Pomůcky pro rozvoj
polytechnického vzdělávání
Dílenský pracovní stůl

počet ks

Skřín s plastovými zásobníky

Svěrák určený pro opracování železa bez čelisti na trubky, čelisti jsou vyrobeny z kvalitní
oceli a kaleny na 45 HRC ± 5 HRC.Rozměry čelistí: šířka čelistí: 125 mm; délka upnutí: 115
mm. Součástí svěráku je plocha kovadliny. Svěrák je umístěn na integrované otočné desce
s možností pootočení o ±35° s polohovacími šrouby. Vratidlo svěráku je ukončeno
bezpečnostními koncovkami. Upevnění k základové desce je provedeno maticemi.

Svěrák na opracování železa

jednotková cena

606 609,00 Kč

Dílenský pracovní stůl - výška 800mm, šířka 1700 mm, hloubka 600 mm. Součástí stolu je
9 zásuvek a 1 uzamykatelná dvířka. Svrchní strana stolu je tvořena pracovní deskou z
tvrdého bukového dřeva o tloušťce 25 mm. Stůl je opatřen nastavitelnými koncovkami
nohou pro vyrovnání případných nerovností podlahy.
Kovový bezšroubový regál - 5 polic, každá police o nosnosi 250 kg. Rozměr regálu je:
výška 1800 mm, šířka 900 mm, hloubka 450 mm. Police jsou stavitelné po 100 mm.
Skladová skříň pozinkovaná o rozměrech: výška 1950 mm, šířka 800 mm, hloubka 300 mm.
Skříň je rozčleněna 10 pozinkovanými policemi. Skříň obsahuje plastové zásobníky na
materiál : 24 zásobníků SB3M o rozměrech 124 x 146 x 237 mm, 20 zásobníků SB3C o
rozměrech 124 x 146 x 237 mm.

Bezšroubový policový regál

1.1.2.3.3.17

Popis produktu, specifikace bez uvedení konkrétní značky výrobce
(nesmí být unikátní specifikace na trhu)

maximálně
přípustná cena

6

10 424,00 Kč

62 544,00 Kč

3

3 249,00 Kč

9 747,00 Kč

4

11 232,00 Kč

44 928,00 Kč

10

4 250,00 Kč

42 500,00 Kč

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

Potřeby pro stavbu RC modelů
Mikroservo s kovovými převody pro větroně
Dílenský pracovní stůl dřevěný
Šroubovák křížový typ PZ 2
Šroubovák rovný - plochý
Štípací kleště
Kombinačky
kombinačky vetší
sada dlát 4 ks
nůžky na plech
pila na kov
dvojlinka

319 429,00 Kč

78 895,00 Kč
Vari KF-H160 benzínový kultivátor. Obsah motoru 160 cm3. Nastavení řídítek: výškové a
stranové. Typ pohonu: šnekový převod v olejové lázni, max. hloubka kypření: 22 cm. Šíře
záběru 85 cm. Garantovaná svahová dostupnost: 30°. Typ spojky: kuželová. Hmotnost:
48 kg.

Rotavátor pro zahrádkáře

Nabídkové ceny
Kč. vč. DPH

1

17 000,00 Kč

17 000,00 Kč

1

5 200,00 Kč

5 200,00 Kč

6

1 000,00 Kč

6 000,00 Kč

1

4 000,00 Kč

4 000,00 Kč

20
20
20
20
20
10
10
20
15

200,00 Kč
200,00 Kč
220,00 Kč
230,00 Kč
230,00 Kč
300,00 Kč
350,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč

4 000,00 Kč
4 000,00 Kč
4 400,00 Kč
4 600,00 Kč
4 600,00 Kč
3 000,00 Kč
3 500,00 Kč
4 000,00 Kč
3 000,00 Kč

RC souprava obsahuje: šestikanálový vysílač s vysílačovým akumulátorem a VF modulem
2.4 GHz AFHSS, 1x sedmikanálový přijímač 2.4GHz (s plnou telemetrií), 1x šestikanálový
přijímač 2.4GHz (se základní telemetrií - výstraha při poklesu napájecího napětí přijímače),
přijímačový akumulátor 4,8 V minimálně 1000 mAh, modulace/kódování 2.4GHz AFHSS ,
Počet kanálů 6, napájení 9,6 V.
Mikroservo s kovovými převody pro větroně, hmotnost 19 g, napájení volitelné 4,8 V - 6 V,
rozměry: výška 29,6 mm, šířka 12mm, délka 29,8 mm.
Dílenský pracovní stůl – hoblice, 1260 x 620 x 840 cm, z masivního lakovaného dřeva,
součástí stolu je šuplík, svěrák a kovové zápustky, hmotnost 45 kg.
Šroubovák křížový, izolovaný, typ PZ2, 15 mm
Šroubovák rovný, plochý, izolovaný, 6 x 200 mm
Kleště štípací boční - standard, 110 mm
Kleště kombinační, izolované, 160 mm
Kleště kombinační, izolované, 200 mm
Sada dlát, balení po 4 ks
Kovové nůžky na stříhání plechu, rovné, 250 mm
Ruční pila na řezání kovu s plastovou rukojetí
Dvojlinka – vodič dvojžílový 2 x 0,75 mm2, vhodný na 230V, délka 50 m

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

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA
DÍLČÍ ČÁSTI 4

67 300,00 Kč

584 573,00 Kč

vyplňte pouze takto označená pole
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