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/318/2017/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 5)
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 1.113.469,- Kč bez DPH. DPH ve výši
21 % činí 233.828,- Kč. Celková cena včetně DPH ve výši 21 % činí 1.347.297,- Kč (slovy: jeden milion tři
sta čtyřicet sedm tisíc dvě stě devadesát sedm 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 objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

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

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

Pomůcky pro rozvoj sportovních dovedností a relaxaci

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

počet ks

jednotková cena

maximálně přípustná
Nabídkové ceny Kč.
cena

1 366 794,00 Kč

PARTNER 1 - Motorické pomůcky

359 122,00 Kč

říční kameny - motorická sestava

Motorická sada obsahuje zábavný kužel, klaunové kloubouky, houpačku, horské
kameny, disky.
Motorická sada 3 velkých ( 36 x 36 x 36 cm, výška 8,5cm) a 3 malých kamenů
(25 x 25 x 25, výška 4,5 cm), nosnost 80 kg.

nášlapná dráha

Nášlapná dráha T009 - plastová sestava 8 ks, dva druhy povrchu.

2

5 000,00 Kč

10 000,00 Kč

překážková dráha

Sada obsahuje: 8x velká kostka, 12x menší kostka, obruče ( 4 obruče průměru
60 cm a 4 obruče průměru 35 cm), tyče ( 8 tyčí v délce 70 cm a 16 tyčí o délce
35 cm), propjovací díly k tyčím a obručím (24 kusů), nášlapné díly (4 kusy
podlouhlých nášlapných dílů, 6 párů dílů představujících chodidlo, 6 párů dílů
představujících ruce), akumpresurní sáčky (8 kusů), návod na sestavení a
metodika v papírové formě.

2

12 500,00 Kč

25 000,00 Kč

Polikarpova stavebnice

Sada obsahuje: 3x kvádr 56 cm, 2x krychle, 2x trojhran, 1x nízký kvádr 56 cm,
1x půlválec 56 cm, 1x válec 56/28 cm, 8x kolo 21 cm, 1x tyč 100 cm, 2x tyč 70
cm, 6x tyč 44 cm, 2x svislý dřevěný nástavec, 1x navíječ, 4x tyč 12 cm k svislým
nástavcům, 15x spojovací špalík 8 cm, 50x zajišťovací kolíček, 1x palička, 2x
vytloukací kolík.

3

16 500,00 Kč

49 500,00 Kč

Skládací podložky na cvičení

Pěnová třídílná podložka o rozměrech 90 x 50 x 0,8 cm

50

400,00 Kč

20 000,00 Kč

Koloběžka

Koloběžka Yedoo Two pro dítě od výšky 115 cm, brzda V ALU na řídítkách,
délka stupátka 32cm, hmotnost 7,4 kg.
Koloběžka Yedoo Mau pro dítě od výšky 100 cm, V-brzda na řídítkách, délka
stupátka 32 cm,hmotnost 5 kg.
Odrážedlo MASTER Push - nastavitelná řídítka (54 – 60 cm) + sedadlo (37 – 47
cm), nostnost 40 kg, délka85 cm, hmotnost 4,9 kg.
Odrážedlo Wader Motorbike - plastová motorka s extra širokými koly pro lepší
stabilitu, rozměr 63 x 37,5 x 44 cm.
Trampolína pro samostatné cvičení s použitím úchytů, prům. 100 cm (skákací
plocha 75 cm), výška 22 cm, výška úchytů 83 cm.

15

2 290,00 Kč

34 350,00 Kč

15

2 590,00 Kč

38 850,00 Kč

10

1 790,00 Kč

17 900,00 Kč

10

1 340,00 Kč

13 400,00 Kč

3

1 350,00 Kč

4 050,00 Kč

1 200,00 Kč
4 980,00 Kč
700,00 Kč

6 000,00 Kč
24 900,00 Kč
3 500,00 Kč

3 350,00 Kč

16 750,00 Kč

motorická sada - maxi

Koloběžka s brzdou 4 + Koloběžka s brzdou 4 +
odrážedlo s brzdou
odrážedlo motorka – pro děti 2 – 3 roky
trampolína - vnitřní

4

8 000,00 Kč

32 000,00 Kč

10

4 390,00 Kč

43 900,00 Kč

balanční lávky - souprava 4 ks
souprava na cvičení - kužele, tyče, obruče
sada bloků k balační lávce

4 ks lávek v sadě, délka jedné lávky 80 cm.
Sada obsahuje 4 bloky (4 barvy) k balanční lávce.

5
5
5

tenisový set

Tenisový set – Wilson US OPEN 21 – 4 ks juniorských tenisových raket pro
rekreační hráče + 4 ks tenisových míčků.

5

Souprava obsahuje: 8 kuželů, 8 tyčí, 12 kruhů, 4 bloky, spojky tyčí a kruhů.

PARTNER 2 - Rehabilitační, kompenzační, relaxační, balanční
pomůcky pro I.stupeň ZŠ

340 100,00 Kč

109 472,00 Kč

balanční lávky

Sada obsahuje: 4 ks balančních plastových lávek (80cm) + 4 ks plastových bloků
+ 4 tyčky na spojení.

3

2 100,00 Kč

6 300,00 Kč

padák s kapsami

Látkový padák, průměr 3,5m s 10 úchyty a otvory se síťkami na míčky.

2

3 497,00 Kč

6 994,00 Kč

hola-hoop s míčkem

Obruč, ke které je připevněn míček na provázku. Obruč točíme kolem nohy,
přičemž přeskakujeme míček. Pomůcka rozvíjí fyzickou zdatnost, koncentraci a
reflex, obruč o prům. 16 cm, míček o prům. 7,2 cm, provázek délky 55 cm, sada
6 ks.

6

500,00 Kč

3 000,00 Kč

10
5
5
4
15
15
45

300,00 Kč
350,00 Kč
300,00 Kč
799,00 Kč
102,00 Kč
292,00 Kč
50,00 Kč

3 000,00 Kč
1 750,00 Kč
1 500,00 Kč
3 196,00 Kč
1 530,00 Kč
4 380,00 Kč
2 250,00 Kč

velký míč
sada tyčí 120 cm
sada tyčí 90 cm
bowlingový set
atom míč
síťky házecí
kužel s otvorem

vč. DPH

Gymnastický míč, průměr 65 cm.
Tyč plastová ( 6 ks), délka 120 cm.
Tyč plastová ( 6 ks), délka 100 cm.
Sada kuželek (6ks)+ míček, vyrobeno z gumy.
Míček ve tvaru atomu, 6 zaoblených výstupků, velikost 10 cm, váha 190g.
Házecí síťky VPA 2+1 - set 2x síťka + míček.
Plastový kužel s otvorem (meta), výška 20 cm.
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Příloha č. 1

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

Pomůcky pro rozvoj sportovních dovedností a relaxaci

Popis produktu, specifikace bez uvedení kontrétní značky
výrobce (nesmí být unikátní specifikace na trhu)
Gymnastická bedna - výška 130 cm, dolní základna 100 x 80 cm, horní základna
100 x 30 cm, molitan a PVC.
Balanční šátky - sada obsahuje 6 barevných padáků s 6 úchyty (průměr
1,4
m) a 6 plážových nafukovacích míčů (průměr 60cm).
Catch ball - sada obsahuje 2 plastové "rakety" s povrchem ze suchého zipu +
míček.

gymnastická bedna velká /molitanová/

počet ks

jednotková cena

maximálně přípustná
Nabídkové ceny Kč.
cena

1 366 794,00 Kč
1

15 240,00 Kč

15 240,00 Kč

2

5 866,00 Kč

11 732,00 Kč

10

313,00 Kč

3 130,00 Kč

15
20

240,00 Kč
220,00 Kč

3 600,00 Kč
4 400,00 Kč

2

2 950,00 Kč

5 900,00 Kč

10

690,00 Kč

6 900,00 Kč

2

3 000,00 Kč

6 000,00 Kč

Rampa o rozměrech 90 x 60 x 60 cm, pevný molitan potažený PVC materiálem.

1

3 300,00 Kč

3 300,00 Kč

schody

Schody o rozměrech 90 x 60 x 60 cm, pevný molitan potažený PVC materiálem.

1

3 730,00 Kč

3 730,00 Kč

velký válec

Válec - délka 120 cm, průměr 30 cm, pevný molitan potažený PVC materiálem.

1

2 220,00 Kč

2 220,00 Kč

kvádr

Kvádr o rozměrech 120 x 30 x 30 cm, pevný molitan potažený PVC materiálem.

1

2 090,00 Kč

2 090,00 Kč

most

Most o rozměrech 120 x 30 x 60 cm, pevný molitan potažený PVC materiálem.

1

3 500,00 Kč

3 500,00 Kč

oblouk

Oblouk o rozměrech 120 x 30 x 60 cm, pevný molitan potažený PVC materiálem.

1

3 430,00 Kč

3 430,00 Kč

balanční šátek
catchdisk
rotana
švihadla

Rotana K002 - plastová deska, otočná, s lanky, průměr 25 cm.

týmový katapult
nylonový míč

Sada 20 cm dlouhých pěnou pokrytých rukojetí + košík na vystřelování
vyztužený drátem s průměrem 28 cm + pěnové míčky.
Nylonový míč - průměr 30,5 cm, váha 117g, vyrobený z nylonu a vodě odolné
pěny s ventilem k rychlému nafouknutí.

dráha

Dráha o rozměrech 180 x 60 x 10 cm, pevný molitan potažený PVC materiálem.

Gymnastické švihadlo, délka 250 cm.

rampa

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

Vysílačky pro outdorvé hry (4 vysílačky v sadě)

MOTOROLA T80 EXTREM 4 ks v kufru. Technické specifikace: napájecí adaptér
230 V / 50 Hz, provozní doba: cca 16 h, VOX funkce skenování, Roger Beep,
připojení pro reproduktory/sluchátka, připojení pro mikrofon, automatický
squelch, druh přenosu - analogový, vysílací výkon 500 mW, frekvence 446 MHz,
kanály (bezdrátové), 8 PMR. Rozměry: šířka 57 mm, výška 173 mm, hloubka 40
mm, hmotnost 197 g. Vybavení: 8 kanálů a 121 subkanálů, odolný proti stříkající
vodě IPX-4, skupinové hovory, vibrační alarm a stopky, integrovaná mini LED
kapesní svítilna, vč. 4 bezpečnostních headsetů.

12

3 000,00 Kč

36 000,00 Kč

2

7 500,00 Kč

15 000,00 Kč

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

Taburet do odpočinkové zóny - čtverec
Taburet do odpočinkové zóny - obdélník
Taburet do odpočinkové zóny - trojúhelník

109 072,00 Kč

51 000,00 Kč
Sjezdové lyžařské boty, 2 - 4 kovové přezky, velikost 1x240, 2x250, 2x255 2x
260, 2x270, 2x280, 1x290.

Ribstole dřevěná školní

vč. DPH

51 000,00 Kč

665 000,00 Kč
Ribstole - kompletně vyrobená z dřevěného masivu. Celkové rozměry jsou 3000
mm výška, 1000 mm šířka, počet oválných příček 10.
Sedací taburet je vyroben z pevného materiálu potaženého vrstvou molitanu +
nožičky. Potahová látka je odolná proti znečištění. Sedací taburet je lehce
přenosný. Rozměr taburetu 53 × 53 × 37 cm, nosnost 150 kg.
Sedací taburet je vyroben z pevného materiálu potaženého vrstvou molitanu +
nožičky. Potahová látka je odolná proti znečištění. Sedací taburet je lehce
přenosný. Rozměr taburetu 100 x 65 x 40 cm, nosnost
150 kg.
Sedací taburet je vyroben z pevného materiálu potaženého vrstvou molitanu +
nožičky. Potahová látka je odolná proti znečištění. Sedací taburet je lehce
přenosný. Rozměr taburetu 53 × 46 × 37 cm, nosnost 150 kg.

10

7 760,00 Kč

77 600,00 Kč

6

2 303,00 Kč

13 818,00 Kč

4

3 279,00 Kč

13 116,00 Kč

4

1 799,00 Kč

7 196,00 Kč
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Položkový rozpočet se specifikací předmětu koupě (Příloha č. 6 nabídky)

Pomůcky pro rozvoj sportovních dovedností a relaxaci

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

počet ks

jednotková cena

maximálně přípustná
Nabídkové ceny Kč.
cena

1 366 794,00 Kč

Taburet do odpočinkové zóny - lichoběžník

Sedací taburet je vyroben z pevného materiálu potaženého vrstvou molitanu +
nožičky. Potahová látka je odolná proti znečištění. Sedací taburet je lehce
přenosný. Rozměr taburetu 106 x 46 × 37 cm, nosnost 150 kg.

2

3 134,00 Kč

6 268,00 Kč

Taktilní disky 'A+B'- hra na dotykové vnímání

Taktilní disky 'A+B'- hra na dotykové vnímání - sada 20 disků dvou různých
velikostí (10 + 10 kusů). Větší disky průměr 250 mm, menší disky průměr 100
mm. Disky jedné velikosti mají rozdílnou strukturu povrchů. Disky jsou vyrobeny
z nezávadného omyvatelného materiálu. Sada mimo disků obsahuje také obal
na disky a pásku na oči vhodnou pro děti.

4

3 380,00 Kč

13 520,00 Kč

Balanční podložka

Balanční podložka s masážními body z termoplastické pryže, která slouží k
rozvoji koordinace pohybů. Průměr 300 mm, výška 120 mm. Nosnost 150kg.

30

850,00 Kč

25 500,00 Kč

4

11 000,00 Kč

44 000,00 Kč

Velká stavebnice pro děti

SOFT - stavebnice kompatibilních kostek z polyuretanové pěny s koeficientem
stlačitelnosti RG 25. Kostky mají voděodolný omyvatelný potah, různých
pastelových barev. Sada obsahuje: 5 kusů krychlí (strana 20 cm), 6 kusů malých
kvádrů (strany 40x20x20 cm), 1 kus velkého kvádru (strany 80x20x20 cm), 1 kus
mostového prvku (výška 40 cm, délka 80 cm a hloubka 20 cm) a 1 kus půlválce
(délka 40 cm a hloubka 20 cm).

4

8 999,00 Kč

35 996,00 Kč

Sedací vak

Sedací vaky o objemu 220 l, rozměr : 70 cm šířka a 110 cm výška. Povrch
sedacího vaku je voděodolná a omyvatelná ekokůže. Barva jednotlivých vaků je
různá.

8

1 690,00 Kč

13 520,00 Kč

Taburety - třídílná sada

Sada tří taburetů. Materiál taburetů je pevný papír v kombinaci s překližkou.
Překližka má povrchovou úpravu, aby se zabránilo třepení materiálu, poškození
oblečení. Papírová část umožňuje dodatečnou povrchovou úpravu, tzn. děti si je
mohou sami vyzdobit. Taburety mají tvar válců. Rozměry jednotlivých taburetů
jsou od (výška 40 cm a průměr 25 cm), do (výška 50 cm a průměr 40 cm).

6

1 900,00 Kč

11 400,00 Kč

20

3 500,00 Kč

70 000,00 Kč

1

14 000,00 Kč

14 000,00 Kč

60

400,00 Kč

24 000,00 Kč

Souprava pro cvičení motoriky dětí

Žíněnka školní

Odrazový můstek

Míče - futsal, fotbal, basketbal, volejbal

VARIO PLAY KM2000 Souprava pro cvičení motoriky dětí předškolního a
mladšího školního věku. Sada je vyrobena z odolného zdravotně nezávadného
materiálu. Sadu tvoří různé části, které jsou navzájem kompatibilní. Sadu je
možné sestavovat dle potřeb vyučujícího. Sada obsahuje ochranný obal
(pohodlné a přehledné uložení všech částí), poddstavce a spojovací díly (20
dílů), obruče ( 4 obruče průměru 60 cm a 4 obruče průměru 35 cm), tyče ( 8 tyčí
v délce 70 cm a 16 tyčí o délce 35 cm), propjovací díly k tyčím a obručím (24
kusů), nášlapné díly (4 kusy podlouhlých nášlapných dílů, 6 párů dílů
představujících chodidlo, 6 párů dílů představujících ruce), akumpresurní sáčky
(8 kusů), návod na sestavení a metodika v papírové formě.

Gymnastická žíněnka je konstruována pro potřeby gymnastiky během školní
výuky. Rozměry žíněnky jsou: délka 1800 mm, šířka 1000 mm a výška 70mm.
Náplň žíněnky tvoří tvrzený molitan. Povrch žíněnky je vyroben ze syntetické
koženka. Žíněnka je opatřena 4 poutky pro bezpečnou manipulaci.
Sada dvou gymnastických odrazových můstků. 1 můstek je vhodný pro žáky 2.
stupně ZŠ a 1 můstek je vhodný pro žáky 1. stupně ZŠ. Parametry můstku
vhodného pro 2. stupeň ZŠ: rozměry jsou 120 x 60 cm s náskokovou hranou 21
cm. Povrch můstku je pokryt kobercem podloženým PE pěnou. Parametry
můstku vhodného pro 1. stupeň ZŠ: rozměry jsou 120 x 60 cm s náskokovou
hranou 15 cm. Povrch můstku je pokryt kobercem podloženým PE pěnou.
Sada 60 míčů pro basketbal, fotbal, futsal a volejbal. Každý druh míčů po 15
kusech. Parametry basketbalového míče: velikost č. 7, Parametry fotbalového
míče: velikost č. 5, Parametry futsálového míče: velikost č. 4, Parametry
volejbalového míče: velikost č. 5.
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Pomůcky pro rozvoj sportovních dovedností a relaxaci

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

počet ks

jednotková cena

maximálně přípustná
Nabídkové ceny Kč.
cena

1 366 794,00 Kč

Molitanové sedačky - kruhy

Sada molitanových sedaček ve tvaru kruhu. Sada obsahuje 10 kusů sedaček.
Výplň sedaček je tvořena molitanem. Sedačky mají omyvatelný PVC povrch.
Sada obsahuje 5 různých barev povrchu. Rozměr: 35 cm v průměru a 3 cm
tloušťka.

30

4 000,00 Kč

120 000,00 Kč

Rekreační běžky (různé rozměry)

Sada rekreačních běžeckých lyží a holí. Parametry běžeckých lyží: konstrukce
vhodná pro začátečky bez nutnosti mazání skluznice. Délky lyží: 174 cm - 10x,
182 cm - 12x, 190 cm - 8x, 198 cm - 5x. Lyže jsou vybaveny poloautomatickým
vázání - upnutí pomocí nacvaknutí a odepnutí boty stlačením holí. Velikost
vázání č. 38 – 3x, č. 39 - 5x, č. 40 - 5x, č. 41 - 5x, č. 42 - 5x, č. 43 - 5x, č. 44 4x, č. 45 - 3x. Parametry lyžařských holí: hole určeny pro běžkaře, kteří jezdí
klasickou technikou, převažující materiál hliník s plastem. Velikost holi 130 - 5x,
135 - 6x, 140 - 7x, 145 - 6x, 150 - 6x, 155 - 3x, 160 - 2x.

35

3 500,00 Kč

122 500,00 Kč

Boty běžecké (různé velikosti)

Boty na běžky určené pro klasickou techniku. Boty jsou určeny pro rekreační
účely. Boty odpovídají systému vázání na běžkách. Velikost obuvi č. 38 - 3x, č.
39 - 5x, č. 40 - 5x, č. 41 - 5x, č. 42 - 5x, č. 43 - 5x, č. 44 - 4x, č. 45 - 3x.

35

1 500,00 Kč

52 500,00 Kč

PARTNER 4 - Pomůcky pro realizaci náprav na I.stupni ZŠ (PODÍL)
Molitanové sedací soupravy pro relaxaci a odpočinek nebo čtenářské
aktivity, spánek apod.
Relaxační sedací vaky – pro odpočinkovou a relaxační činnost dětí s
podpůrnými opatřeními různého typu a stupně.
PARTNER 4 - Výukové pomůcky pro inkluzivní vzdělávání na ZŠ
(PODÍL)

vč. DPH

62 200,00 Kč
Sedací souprava VAR 8 2016 - variabilní rozložení, souprava z více dílů (4 ks),
měkký molitan bez tvrdých částí a prvků, pratelný potah, materiál samet,
mikroplyš, spodní část filcová neklouzavý povrch, min. rozměry 240 x 45 x 60
cm, výška sedáku 25 cm.

5

Velikost 180 x 144cm, materiál nylon odpuzující vodu, výplň polystyrenové
kuličky (EPS), nosnost 140 kg, různé barevné provededení.

9

7 975,00 Kč

39 875,00 Kč
62 195,00 Kč

2 480,00 Kč

22 320,00 Kč
120 000,00 Kč

Sada běžkařského vybavení

Juniorské běžkové lyže pro začínající děvčata a chlapce.
Velmi lehké vázání disponující širokou základnou pro co nejvyšší stabilitu
Běžecké boty kompatibilní s vázáním. Velikost 38 – 45.
Hole k běžkových lyžím
Pro postavu velikosti 150-180 cm, hmotnost lyžaře 40-80 kg.
Obuv o velikostech 38 1ks, 39 2ks, 40 2ks, 41 2ks, 42 2ks, 43 1ks, 44 1ks.

11

Sada na bruslení

Dětské brusle 2v1 - nože i kolečka, nastavitelná velikost boty + cyklistická
ochranná přilba + chrániče kolen, loktů a dlaní.
Brusle velikost 30-33 8ks, 33-36 7 ks, přilba velikost S/M 8 ks, M/L 7 ks.

15

3 000,00 Kč

45 000,00 Kč

Relaxační sedací vaky – pro odpočinkovou a relaxační činnost dětí s
podpůrnými opatřeními různého typu a stupně.

Velikost 200 x 140 cm, materiál nylon odpuzující vodu, výplň polystyrenové
kuličky (EPS), nosnost do 140 kg, různé barevné provedení.

6

2 416,00 Kč

14 496,00 Kč

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

5 500,00 Kč

60 500,00 Kč
119 996,00 Kč

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA
DÍLČÍ ČÁSTI 5

1 347 297,00 Kč

vyplňte pouze takto označená pole

Kupní smlouva - podlimitní veřejná zakázka na dodávky – zjednodušené podlimitní řízení
Název projektu: START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří - CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213
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