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/341/2017/OFI

xxx / xxx
02/2017

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 2)
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 315.586,- Kč bez DPH. DPH ve výši
21 % činí 66.274,- Kč. Celková cena včetně DPH ve výši 21 % činí 381.860,- Kč (slovy: tři sta osmdesát
jeden tisíc osm set šedesát 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 2
1.1.2.3.3.05

počet ks

jednotková cena

Pomůcky pro rozvoj komunikačních kompetencí

maximálně
přípustná cena

384 407,00 Kč

PARTNER 1 - Rozvoj komunikačních dovedností

Nabídkové ceny Kč.
vč. DPH

211 844,00 Kč

kufřík pro malé muzikanty

Určeno pro hudební výchovu i pro práci s dětmi se speciálními potřebami formou
muzikoterapie. Jednotlivé nástroje lze rovněž doporučit pro socioterapii - relaxační
techniky, nebo pro vyjádření emocí. Dodáváme včetně praktického kufříku. Kufřík je
vyroben z látky a je opatřen zipem. 17 hudebních nástrojů:

5

1 700,00 Kč

8 500,00 Kč

sada hudebních nástrojů v mobilním stolku

Mobilní stolek z dřevěného masivu se 3 zásuvkami a spodní policí, pro uskladnění 61
hudebních nástrojů. V sestavě - mj..: jednostranná a oboustranná dřevěná valcha, 2x
triangl, 1 pár činel, 2 malé činelky, hřebínek, bubínek, tamburína s membránou a činely, 10
plastových paliček, single stick jednoduchý a dvojitý, velké single stick, diatonické zvonky,
velký dřevěný tonblok oboustranný, zvonkohra, xylofon, 5 a 10 zvonků s rukojetí,
zvonečky, talíř se stojánkem.

5

15 000,00 Kč

75 000,00 Kč

5

5 000,00 Kč

25 000,00 Kč

5

2 000,00 Kč

10 000,00 Kč

5

2 000,00 Kč

10 000,00 Kč

10

376,00 Kč

3 760,00 Kč

10

3 200,00 Kč

32 000,00 Kč

10

560,00 Kč

5 600,00 Kč

logopedický instřumentalny kufrik;

kufřík s logopedickými pomůckami

sada logopedických pomůcek
sada odborné literatury - logopedie
společenská desková hra - logopedie

- největší sada pro logopedickou terapii na trhu, kromě špátlí obsahuje kousátko,
oronavigátor a špátle E_Z Beckman; kompletní soubor nástrojů pro logopedy v bez ohledu
na jejich pracoviště;
velké logopedické pexeso 1.-3. díl, logo pesexo P-B-N, logo pexeso R, logo pexeso Ř, logo
pexeso a obrázkové čtení L-R-Ř, logo pexeso a obrázkové čtení B-P-N-D-F-V-K-CH-Ď-Ť-Ň,
pexeso pro uši
logopedické deskové hry, logopedická cvičení, logopedické hrátky, logopedické hádanky,
111 příběhů s hádankou
Logopedie hra rozhýbej svůj jazýček Hra je určena nejen pro děti, které mají nesprávnou výslovnost nebo méně mluví, ale
hlavně pro ty, které chtějí těmto vadám předejít.
Rozlišování zvuků zvířat, přírody a jejich pojmenování. Nejdříve děti rozeznávají jednotlivé
zvuky, pojmenují je a později poslouchají zvuky a zároveň vyplňují bingo karty. Může hrát
až 25 dětí, k označování jim slouží 150 červených žetonů. Hra se skládá ze zvukového CD s
nahrávkami MP3 a manuálem + 25 oboustranných karet, které mají na jedné straně velký
obrázek zvuku na druhé straně 6 znázornění jiných zvuků, označují buď dobré nebo špatné
odpovědi. Celá hra je uložena v kufříku.

sada zvukových her

Zvuky kolem nás - Hra spočívá v poslouchaní CD a na základě odposlouchaného zvuku
uložit žetony na obrázky, Které přísluší danému zvuku. Děti tím poznávají různé zvuky,
které nás obklopují v našich domovech. Balení obsahuje: 12 hracích karet s 8 obrázky o
rozměru 13,2 x 20,4 cm, 120 hracích žetonu a CD.

211 260,00 Kč

Zvuky u nás doma - Hra spočívá v poslouchaní CD a na základě odposlouchaného zvuku
uložit žetony na obrázky, Které přísluší danému zvuku. Děti tím poznávají různé zvuky,
které nás obklopují v našich domovech. Balení obsahuje: 12 hracích karet s 8 obrázky o
rozměru 13,2 x 20,4 cm, 120 hracích žetonu a CD.

hmatová lišta

1 lišta (délky 22 cm) s 9 různými povrchy. Hra spočívá v seřazení povrchů v určeném
pořadí. Rozlišování povrchů hmatem rozvíjí citlivost prstů.
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Příloha č. 1

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

Název nabízeného plnění vč. základní specifikace

Část 2

počet ks

jednotková cena

Pomůcky pro rozvoj komunikačních kompetencí

384 407,00 Kč
MP3 mikrofon je určen pro nahrávání zvuků, hudby, ale i hlasu dětí. Může se používat i
venku, například na vycházce nebo výletě.
• přímé nahrávání do mikrofonu
• 128 MB paměti
• nahrávání a přehrávání ve dvou formátech: MP3 a WAV
• zaznamenává až 4 hodiny zvuku
• baterie dobíjecí přes USB

mikrofon MP3

maximálně
přípustná cena

5

1 500,00 Kč

7 500,00 Kč

10

590,00 Kč

5 900,00 Kč

logopedické zrcadlo malé

Zrcadlo v dřevěném rámu s podpěrou. Slouží k logopedickým cvičením. Ideální k
individuální práci s dítětem ve škole nebo doma. Pomůcka pro podporu pomocných
logopedických cvičení určených dětem. Umožňuje pozorování vzoru správné polohy
mluvidel, napodobování a samostatné provádění určených cviků.
• 1 ks
• rozm. bez rámu 25 x 25 cm

10

800,00 Kč

8 000,00 Kč

logopedické zrcadlo velké

Velké nerozbitné zrcadlo v MDF rámu, umožňující vyučujícímu provádění logopedických
cvičení současně s dítětem.
• rozm. 60 x 120 cm

10

2 000,00 Kč

20 000,00 Kč

Logopedická dechová hra, která zadržuje v plících dech. Je totiž jednoduché rozkývat
turbinku, je však těžké ovládat to, na kterém políčku se zastaví. Hra přináší dětem spoustu
zábavy a přitom umožňuje cvičit kontrolu dechu. Proto se turbinka zvlášť doporučuje pro
děti s vadami řeči, přestože si s ní rády hrají všechny děti.

turbínka

Nabídkové ceny Kč.
vč. DPH

Hra je pro 2 osoby.
Obsah: 2 turbinky s obrázky s různým stupněm složitosti.

1.1.2.3.3.12

PARTNER 2 - Logopedické pomůcky pro I. stupeň ZŠ
Logopedické otočné zrcadlo ze světlého masivu, stabilní, odolné, vlastní zrcadlo přilepeno
k dřevěné otočné ploše. Velikost zrcadla je š.57 x v.41 cm.

logopedické zrcadlo otočné
1.1.2.3.3.13

3 575,00 Kč
1

3 500,00 Kč

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

3 500,00 Kč

3 500,00 Kč

133 482,00 Kč
PentaClass Runa Catchbox je profesionální multimediální zvukový systém. Dodávaný
bezdrátový mikrofon určený pro celodenní použití, bezdrátové připojení Bluetooth a
mnoho dalších funkcí umožní beze zbytku využívat všech výhod, které systém PentaClass
svým uživatelům nabízí.

set pro ozvučení učebny

2

42 000,00 Kč

84 000,00 Kč

5

800,00 Kč

4 000,00 Kč

2

8 500,00 Kč

17 000,00 Kč

PentaClass Catchbox je dodáván společně s nejmenším učitelským mikrofonem a navíc s
házecím mikrofonem Catchbox, který umožní snadnější zapojení posluchačů. Mikrofon
Catchbox disponuje automatickým ztlumením během letu a chytání.

webkamera

fotoaparát

SpotLight Webcam Pro je precizní webkamera s rozlišením 1280 x 1024 bodů a s 1.3 Mpix
snímačem. Integrované diody s funkcí ztlumení zajišťují lepší obraz při špatném okolním
osvětlení. Vestavěn je i mikrofon pro čistý a kvalitní zvuk a pro reálný záznam hlasu.
Sony CyberShot DSC-HX60 je výkonný ultrazoomový fotoaparát s rozlišením 20,4 Mpx a
optickým zoomem 30x! Nabízí manuální režimy, scénické režimy a řadu obrazových efektů.
Je vybaven Wi-Fi modulem s technologií NFC pro snadné spárování s chytrým zařízením
(tablet, mobil, NB). Na zadní straně je umístěn 3" TFT LCD displej Xtra Fine s rozližením
921600px. Natáčí FullHD video ve formátu AVCHD rychlostí až 50 snímků za vteřinu
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Příloha č. 1

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

Název nabízeného plnění vč. základní specifikace

Část 2

1.1.2.3.3.17

384 407,00 Kč
Zoner Photo Studio X EDU Výuka práce s fotografií na ověřeném programu
Výkonný pomocník při přípravě výukových materiálů
Dokumentujte a prezentujte život vaší školy
Neučte žáky ovládat program, ale pracovat s fotografií
Český program s českou podporou
Neomezená trvalá licence.
Reflecta Crystal-Line Stativ lux 240x240 Typ: Projekční plátno se stativem
Vlastnosti:
Poměr stran: 1:1
Gain Faktor ( faktor jasu): 1,1
Uhel zobrazení (°): 120
Délka tubusu (cm): 244
Využitelná obrazová plocha: 240 x 240

Projekční plátno se stativem

1.1.2.3.3.16

jednotková cena

Pomůcky pro rozvoj komunikačních kompetencí
software - úprava fotografií, školní multilicence (trvalá)

1.1.2.3.3.15

počet ks

1

21 000,00 Kč

21 000,00 Kč

1

7 000,00 Kč

7 000,00 Kč

PARTNER 3 - Školní pomůcky pro podporu inkluzivního
vzdělávání v ZŠ (PODÍL)
logopedické zrcadlo otočné
PARTNER 4 - Pomůcky pro realizaci náprav na I.stupni ZŠ
(PODÍL)
Vzdělávací deskové i jiné hry určené pro všechny věkové
kategorie. Hry rozvíjející představivost, logické myšlení, slovní
zásobu, paměť, jemnou motoriku apod.
PARTNER 4 - Výukové pomůcky pro inkluzivní vzdělávání na ZŠ
(PODÍL)

Sada orffových nástrojů

maximálně
přípustná cena

Nabídkové ceny Kč.
vč.
133DPH
000,00 Kč

6 000,00 Kč
Snadno polohovatelné, dostatečně velké zrcadlo v pevném stojacím rámu (50 x 80 cm)

2

2 950,00 Kč

5 900,00 Kč

5 900,00 Kč

20 631,00 Kč
Příloha č. 1

1

20 200,00 Kč

20 200,00 Kč

20 200,00 Kč

8 875,00 Kč
Perkusní sada - Orffových nástrojů:
Perkusní sada obsahuje 1x tamburínu s blánou, 1x tamburínu bez blány, 1x agogo, 1x
shaker, 1x guiro tone block, 2x tick tones, 1 pár paliček, 1x velké guiro, 2 páry kastanět, 1
pár kastanět s rukojetí, 1x maracasy, 5x triangl s držadlem a paličkou různých velikostí a 1
pár ozvučných dřívek. Dodáváno včetně přenosného pouzdra s možností zavěšení.

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

1

8 000,00 Kč

8 000,00 Kč

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA
DÍLČÍ ČÁSTI 2

8 000,00 Kč

381 860,00 Kč

vyplňte pouze takto označená pole
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