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
INO/340/2017/OFI

xxx / xxx
01/2017

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 27.10.2017 (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 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 734.039,- Kč bez DPH. DPH ve výši
21 % činí 154.149,- Kč. Celková cena včetně DPH ve výši 21 % činí 888.188,- Kč (slovy: osm set
osmdesát osm tisíc jedno sto osmdesát osm 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: 739 365 114; 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 15.12.2017

V Klášterci nad Ohří dne 20.12.2017

…………………………………………..

……………………………………

Město Klášterec nad Ohří
Ing. Štefan Drozd, starosta

MD ITPS, s.r.o.
Marcel Dučai, jednatel
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Příloha č. 1

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

Název nabízeného plnění vč. základní specifikace

Část 1
1.1.2.3.3.02

počet ks

jednotková cena

Metodické pomůcky pro rozvoj inkluzivního vzdělávání

maximálně
přípustná cena

892 574,00 Kč

PARTNER 1 - Výukové programy (sady)

Nabídkové ceny Kč.
vč. DPH

94 100,00 Kč

Sada výukových programů pro MŠ vč. notebooku

Interaktivní SW Pro rozvoj základních dovedností předškoláka
Ovoce a zelenina
Přírodní společenství
Hudební nástroje
Živá příroda
Domácí zvířata
Tvary a barvy
Dopravní prostředky
Začínám se učit
Dopravní výchova
Naučná stezka

5

18 800,00 Kč

94 000,00 Kč

94 000,00 Kč

Notebook - 2jádrový procesor Intel Celeron N3350 (1.1GHz, TB 2.4GHz); 4GB operační paměti DDR3;
grafika Intel HD Graphics; disk 500GB HDD; Bluetooth, Wi-Fi, 3x USB (1x 2.0, 1x 3.0/3.1 Gen 1 a 1x Type-C
3.1 Gen 1), HDMI, čtečka paměťových karet, kamera; OS Windows 10 Home.
1.1.2.3.3.03

PARTNER 1 - Metodické pomůcky a materiál

104 000,00 Kč

Interaktivní kniha s elektronickou tužkou pro děti od tří let

Albi Kouzelné čtení Elektronická Albi tužka s knihou Hravé učení
Sada obsahuje: elektronickou Albi tužku, knihu Hravé učení, SD kartu s kapacitou 8 GB, nabíječku, USB
kabel, Průvodce kouzelným čtením, 10 kusů samolepek MP3 přehrávače, 10 kusů samolepek ovládání
hlasitosti, Audio blok.

70

1 475,00 Kč

103 250,00 Kč

103 250,00 Kč

Technická specifikace: 8GB paměť, USB 2.0, vysokorychlostní připojení, Li-ion baterie, vestavěná dobíjecí
365 mA / 3,7 V, nabíčka, 500 mA / 5V.
1.1.2.3.3.09

PARTNER 2 - Výukové pomůcky pro heterogenní výuku na I. stupni
ZŠ

Demonstrační obrázky s magnety pro MŠ a ZŠ

Sada přesných závaží

442 280,00 Kč
Soubor je rozpracován do 24 témat na 779 kartách formátu A4, A5, A6.
Způsob zpracování ( povrchová úprava, magnet aj.) je podřízen požadavkům
hygieny, bezpečnosti a ekologie, umožňuje snadnou manipulaci s jednotlivými
prvky, vytváření tématických skupin a dalších činností dle zvážení uživatele.
K snadnějšímu vyhledávání jednotlivých obrázků jsou demonstrační karty
v pravém dolním rohu očíslovány (římskou číslicí je označeno téma, arabskou
číslicí pořadí v daném tématu).
Složení: 1 g - 2 g - 2 g - 5 g - 10 g - 10 g - 20 g - 50 g - 100 g - 100 g - 200 g - 500 g - 1000 g. Závaží do 200 g z
mosazi, 500 a 1000 g z litiny.
V dřevěném bloku.

10

6 500,00 Kč

65 000,00 Kč

10

5 200,00 Kč

52 000,00 Kč

Váha se dvěma talířky velká

Klasická váha se dvěma talířky - větší, kapacita do 2000 g, citlivost 1 g.

9

5 000,00 Kč

45 000,00 Kč

Prvouka 1.- 5. díl

Rozsáhlý pětidílný soubor obrazového materiálu a názvoslovných karet najde široké uplatnění nejen v
prvouce. Lze s nimi připravit do vyučování řadu cvičení a her pro čtení, vyprávění nebo popisování.
Alternativou vyobrazení jsou fotografie - prezentujeme dětem reálný svět již od útlého věku.

9

15 000,00 Kč

135 000,00 Kč

8

6 000,00 Kč

48 000,00 Kč

8

4 200,00 Kč

33 600,00 Kč

Magnetické kartičky - vyjmenovaná slova
Magnetické kartičky - pádové otázky

Soubor obsahuje 260 laminovaných karet se slovy na doplňování, 130 kartiček s písmeny i, í a 130 kartiček
s písmeny y, ý - 108x303mm
Demonstrační soubor obsahuje 100 kartiček s předložkovými výrazy vhodných k určování pádových otázek,
100 kartiček s pády - velikost: 108x303mm, 111x154mm

Magnetické kartičky - koncovky podst. jmen

demonstrační soubor obsahuje 150 kartiček s podstatnými jmény určených k doplňování koncovek, sada
dále obsahuje 150 kartiček s barevnými i, í, y, ý , součástí jsou i dvě barevně rozlišené taštičky pro uložení
kartiček s i, í a y, ý - velikost: 108x303mm, 105x75mm

8

4 200,00 Kč

33 600,00 Kč

Magnetické kartičky - abeceda

soubor obsahuje 170 laminovaných ilustrovaných karet s malými a velkými písmeny tiskací abecedy doplněno barevným motivačním obrázkem k písmenu - velikost: 154x111m

3

3 000,00 Kč

9 000,00 Kč

Magnetické kartičky - násobilka

sada obsahuje 100 příkladů malé násobilky - příklady s jednotlivými násobky jsou barevně rozlišeny - lze
využít k procvičování a upevňování malé násobilky, velikost: 77x216mm

3

1 700,00 Kč

5 100,00 Kč
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Příloha č. 1

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

Název nabízeného plnění vč. základní specifikace

Část 1

1.1.2.3.3.10

počet ks

jednotková cena

Metodické pomůcky pro rozvoj inkluzivního vzdělávání

maximálně
přípustná cena

892 574,00 Kč

Magnetické kartičky - dělení

sada obsahuje 100 příkladů (10x10) na dělení, které jsou barevně rozlišeny - lze využít k procvičování jednotlivé listy jsou podlepeny magnetickým proužkem, velikost: 77x216mm

3

1 500,00 Kč

4 500,00 Kč

Magnetické kartičky - párové souhlásky uprostřed a na konci

soubor obsahuje 7 laminovaných kartiček s párovými souhláskami, 105 kartiček se slovy k doplnění a 70
kartiček s jednotlivými souhláskami pro doplnění slov, velikost: 216x303mm, 105x75mm

3

3 500,00 Kč

10 500,00 Kč

PARTNER 2 - Vzdělávací hry a stavebnice pro I. stupeň ZŠ

144 680,00 Kč
1. Šifrovací klíč velký nástěnný, může ho použít žák nebo učitel pro individuální práci.
2. Karty s jednotlivými příklady, jsou různobarevné (stejné barvy jako na šifrovacím kruhu) a oboustranné.
Slouží učiteli nebo žákům k vytváření nových slov nebo nápisů. Učitel (žák) si pouze vybírá písmena s již
připravenými příklady a tvoří z příkladů slova, která chce zašifrovat.
3. Karty se zašifrovanými slovy 10x24 ks - karty jsou jednostranné a slouží pro samostatnou práci žáků.
Každá karta má několik barevných políček s příklady a je označena písmenem a číslem (např. A1, B3, H10),
podle těchto značek může učitel volit obtížnost práce a následně kontrolovat správnost výpočtů.
4. Výsledkové listiny - celková listina obsahuje výsledky všech karet, jednotlivé dílčí listiny jsou pro určitý
výběr (např. sčítání a odčítání do 100).

Matematika - kouzelná čísla

11

4 000,00 Kč

44 000,00 Kč

Moje první Česko - Tato hra navazuje na velký úspěch hry Česko JUNIOR: Otázky a odpovědi, kterou si
mnozí z vás velmi oblíbili. Vytvořili jsme 2 000 nových otázek ve 2 úrovních obtížnosti, díky kterým mohou
hru hrát nejen zkušení školáci, ale tentokrát i prvňáci a předškoláci. Otázky byly testovány na dětech ze
základních škol a týkají se nejen České republiky, ale vlastně celého světa, který děti každodenně
obklopuje.

Desková zábavná hra

Otázky jsou rozděleny do 5 okruhů:
- Kultura
- Moje vlast
- Příroda
- Rébusy
- Různé
Polydron - Školní matematická sada (414 ks), více než 400 kusů různých matematických tvarů postačuje pro
celou třídu

Školní matematická sada
1.1.2.3.3.13

Nabídkové ceny Kč.
vč. DPH

144 000,00 Kč

10

1 000,00 Kč

10 000,00 Kč

10

9 000,00 Kč

90 000,00 Kč

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

10 000,00 Kč
Nový akademický slovník cizích slov A - Ž /brož/: Studentské vydání -

Slovník cizích slov

Pravidla českého pravopisu

Učebnicová sada pro výuku cizinců - český jazyk

Nové, přepracované vydání oblíbeného a nejrozsáhlejšího slovníku cizích slov u nás přináší více než 100
tisíc výrazů, pojmů, termínů, slovních spojení cizího původu a slov přejatých ze všech oborů lidské činnosti,
které se staly běžnou součástí našeho moderního jazyka. Dílo je výsledkem práce zkušeného kolektivu
lexikografů Ústavu pro jazyk český AV ČR. Studentské vydání.

20

250,00 Kč

5 000,00 Kč

Pravidla českého pravopisu - Pravidla českého pravopisu , jedna z nejdůležitějších jazykových příruček pro
širokou veřejnost, přinášejí úpravy zásad týkajících se především psaní velkých písmen, psaní s a z,
označování délky (kvantity) samohlásek, psaní složených přídavných jmen a částečně též interpunkce.
Ústřední část je pojata jako pravopisný slovník. Výběr hesel se řídí především potřebami pravopisnými,
proto jsou do něho zařazena zejména slova, která obsahují jevy pravopisně obtížné. Slovník obsahuje
mnoho nových výrazů, zvláště odborné názvy šíře užívané. a poskytnout podrobnější informace o jejich
skloňování a výslovnosti jsou tato jména zpracována do samostatných částí (Seznam rodných jmen,
Seznam antických jmen, Seznam zeměpisných jmen). 392 stran

25

150,00 Kč

3 750,00 Kč

Domino Český jazyk pro malé cizince 1 - Učebnicový soubor Domino - Český jazyk pro malé cizince je
určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy, zvl. pro 1. ročník ZŠ. Vychází z
Evropského portfolia jazyků a je vstupem do osvojování si českého jazyka, který dětem zprostředkovává
hravou cestou. Soubor zahrnuje barevnou učebnici pro děti, pracovní sešit pro děti, metodickou příručku
pro učitele a CD se zvukovými nahrávkami básniček, dialogů a herních aktivit obsažených v učebnici.

1

9 738,00 Kč
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Položkový rozpočet se specifikací předmětu koupě (Příloha č. 6 nabídky)

Název nabízeného plnění vč. základní specifikace

Část 1

počet ks

9 738,00 Kč

jednotková cena

Metodické pomůcky pro rozvoj inkluzivního vzdělávání

892 574,00 Kč
Sada slovníků je určena primárně všem, jejichž rodným jazykem je angličtina, ukrajinština, vietnamština a
chtějí se zdokonalit v češtině. Cílem je usnadnit orientaci v základních slovech a názvech a pokročilým
rozšířit slovní zásobu nebo upřesnit některé výrazy, které jsou pro české rodilé mluvčí samozřejmostí.
Slovník se nevyhýbá ani běžným hovorovým výrazům, které se ve slovnících spisovného jazyka obvykle
nevyskytují.

Sada ilustrovaných slovníků

maximálně
přípustná cena

1

750,00 Kč

Nabídkové ceny Kč.
vč. DPH

750,00 Kč

Přes 1600 hesel se tu čtenáři představuje prostřednictvím barevných fotografií a kreseb.

1.1.2.3.3.15

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

29 000,00 Kč
obsah: 1 ks učitelských hodin (průměr 28 cm) a 12 ks hodin pro školáky (průměr 10 cm) se synchronickým
hnacím strojkem a podstavcem, materiál: plast, věk: 3+
Barevné kostky s písmeny a čísly , 40ks Woody
Věk: 3+ Tyto různobarevné kostky mají na sobě písmena a číslice a hodí se nejen k učení prvních slov, ale i
ke stavění hradů a domečků. krychle - 3,5x3,5 cm
Výuková anatomická pomůcka v realistickém detailním provedení LEARNING RESOURCES.

Sada hodin pro celou třídu
Barevné kostky s písmeny a čísly

Pěnové puzzle kostry

Kostra v životní velikosti je pro dítě skvělou pomůckou pro představu poměrů jednotlivých částí. Dítě může
kostru skládat na zemi a učit se základní kosti.

Magnety lidské tělo

Velikost: 122 cm, 15 dílů.
Magnety jsou oboustranné, přičemž na jedné straně se nachází kostra člověka a na druhé straně jsou
hlavní orgány a svaly člověka. Reálné detailní kousky nabízejí možnost poskládat člověka ve velikosti přes
90 cm.

4

1 800,00 Kč

7 200,00 Kč

30

410,00 Kč

12 300,00 Kč

3

1 000,00 Kč

3 000,00 Kč
28 500,00 Kč

3

1 000,00 Kč

3 000,00 Kč

3

1 000,00 Kč

3 000,00 Kč

Sada obsahuje 17 kusů.
Magnety - sluneční soustava (12ks)

Magnetická sluneční soustava
průměr (Slunce) 25 cm
1.1.2.3.3.16

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

Sada odborné a populárně naučné literatury pro učitele a školní
asistenty. Témata musí být z oblasti pedagogiky, speciální
pedagogiky, popř. psychologie.

Magnetická stavebnice z barevných dílků geometrických tvarů pro
tvorbu trojrozměrných objektů

53 714,00 Kč
50 knižních titulů, stejná kniha 2 ks. Celkový počet knižních publikací je 100 ks. Oblasti pedagogika,
speciální pedagogika, psychologie.
Čtení - RAABE, Hyperaktivita a impulzivita, Autismus v edukační praxi, Autismus a hra, Kyslíková maska pro
rodiče dětí s AS, Dyslexie, Metody práce s dětmi s ADHD (rodiče a vyc), Život za sklem, Výjimečné děti Aspergerův syndrom,
Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku,
Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole,
Pozornost a soustředění,
Agresivita a kriminalita školní mládeže, Děti a dospívající online, Psychologie ve vzdělávání a její
psychodidaktické aspekty, Volný čas a jeho význam ve výchově, Nadané dítě ve škole, Relaxační
desetiminutovky, Školní pas pro děti s PAS, Integrace dětí s AS a vysokofunčním autismem, Povím vám o
Aspergerově syndromu, Každý jsme jiný, Vnímání a řeč pro děti od 4 do 7 let, Pohádková logopedie Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?,Smyslové vnímání, SPU na 2. stupni ZŠ, Relaxace nejen pro děti ADHD,
Dysgrafie, Dysortografie, Dysgrafie - Fragment, Dyslexie - Fragment, Povím vám o dyslexii, Cvičení pro
rozvoj čtení, Když dětem nejde čtení 2, Život rytíře, Povíme vám o dysortografii a dysgrafii, Dyslektická
čítanka pro 1. - 2. ročník, Dyslektická čítanka pro 2. - 3. ročník, Mami, je to člověk nebo zvíře?, Autismus a
hra, Cvičení pro děti se spec. por. učení, Předcházíme poruchám učení, Kreslím a počítám - Umím odčítat
do 20, Moje první čtení pro radost a poučení, Začínáme číst, Náš svět - Zábava i poznání pro šikovné a
chytré děti, Zábavné experimenty pro děti, Připravujeme se do školy
Mega Brain 300 dílků - Obsahuje slušné porce všech základních dílků. Kromě klasiky v Mega Brainu najdete
i nejrůznější exotické doplňky a adaptéry, které nejsou samostatně prodejné. Díky všem elektro doplňkům
v sobě obsahuje zároveň všechny nové Hi-tech sety jako je R/C Bugy, Power Sound nebo Power Gear.

1

39 000,00 Kč

39 000,00 Kč
53 000,00 Kč

1

14 000,00 Kč

14 000,00 Kč

Počet dílků:300 + 40 panelů
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Položkový rozpočet se specifikací předmětu koupě (Příloha č. 6 nabídky)

Název nabízeného plnění vč. základní specifikace

Část 1
1.1.2.3.3.17

počet ks

jednotková cena

Metodické pomůcky pro rozvoj inkluzivního vzdělávání

892 574,00 Kč

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

Univerzální dřevěná stavebnice

boxovací pytel

maximálně
přípustná cena

Nabídkové ceny Kč.
vč. DPH

14 800,00 Kč
Dřevěná stavebnice PONY 02 trámec – 51 ks
spojovací tyčka – 50 ks
kolečko kladkové – 2 ks
kolečko malé – 4 ks
kolečko velké – 2 ks
kolíček – 70 ks
kladívko dřevěné – 1 ks
tyčka vytloukací – 2 ks
provázek – 8 m
guma letecká – 1,0 m
Celkový počet dílů ve stavebnici = 182 ks + provázek + letecká guma.
Boxovací pytel s popruhy je navržen pro nácvik účinné úderové techniky, správného držení těla i techniky
kopu. Je vhodný pro box, kickbox i jiné bojové sporty.
rozměr: 30x90cm, váha 20kg

2

5 400,00 Kč

10 800,00 Kč
14 400,00 Kč

2

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

1 800,00 Kč

3 600,00 Kč

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA
DÍLČÍ ČÁSTI 1

888 188,00 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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