STC/2467/ÚSF/2021/2

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296
zastoupený
Tomášem Hebelkou, MSc
generálním ředitelem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE
(dále jen „ZD“)

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce na dodávky zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Rotační výsekový stroj se separátorem
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1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Sídlo:

Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká
republika

IČO:

00001279

Statutární orgán

Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel

Kontaktní osoba zadavatele:

Monika Řeháčková

E-mail:

rehackova.monika@stc.cz

Identifikátor datové schránky:

hqe39ah

Profil zadavatele:

https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html

(dále jen „zadavatel“)
2.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1

Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele dodat 1 ks rotačního
výsekového stroje se separátorem v souladu s technickou specifikací, která tvoří
přílohu č. 1 závazného návrhu kupní smlouvy („Technická specifikace“), která tvoří
přílohu č. 1 této ZD (dále jen „zařízení“).

2.2

Předmět plnění veřejné zakázky dále zahrnuje zaškolení personálu, zprovoznění a
přípravu k užívání zařízení. Detailní popis předmětu plnění této veřejné zakázky je
podrobně vymezen v závazném návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této ZD.

2.3

Zadavatel uvádí v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona, že žádnou část této
zadávací dokumentace nevypracovala osoba odlišná od zadavatele.

2.4

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Kód CPV

Předmět veřejné zakázky

42000000-6

Průmyslové stroje

42900000-5

Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální
strojní zařízení

42990000-2

Ostatní účelové stroje

2.5

Širší společenské zájmy
Po zvážení všech zadavatelem nastavených podmínek, došel zadavatel k závěru, že
vzhledem k významu veřejné zakázky není vhodné využívat sociálně a
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environmentálně odpovědné zadávání veřejných zakázek a inovací podle § 6 odst. 4
zákona.

3.

POŽADAVKY NA VARIANTY
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

4.

MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místem plnění veřejné zakázky / místem pro dodání zařízení je adresa sídla zadavatele:
Růžová 6, čp. 943 Nové Město – Praha 1, 110 00

5.

6.

DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
5.1

Předpokládaný termín uzavření kupní smlouvy: ihned po výběru dodavatele, tj.
předběžně květen / červen 2021

5.2

Termín plnění předmětu veřejné zakázky / termín dodání zařízení je uveden
v závazném návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této ZD.

POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
6.1

Účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) stanoví celkovou nabídkovou cenu do
čl. V odst. 2 závazného návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této ZD za celý
předmět plnění této veřejné zakázky, v souladu se všemi požadavky zadavatele, a to
ve struktuře požadované dle návrhu kupní smlouvy
(výše a dále také jako „nabídková cena“)

6.2

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty
veškeré náklady dodavatele, spojené s realizací předmětu veřejné zakázky, jako jsou
obaly vč. palet, které jsou nevratnými obaly, náklady související s pobytem a dopravou
techniků podílejících se na plnění veřejné zakázky.
Celková nabídková cena dále zahrnuje zaškolení obsluhy zadavatele, zprovoznění a
příprava k užívání zařízení.

7.

6.3

Účastník není oprávněn podmínit jím navrhovanou nabídkovou cenu další podmínkou.

6.4

V případě, že účastník uvede u některé z položek nabídkovou cenu ve výši 0,- Kč, bude
zadavatelem považována jako nabízené zdarma.

6.5

Za správnost určení sazby a výše DPH, jakožto veškerých jiných poplatků a daní
v souladu s platnými předpisy odpovídá účastník.

6.6

Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to ve formátu cena v Kč bez DPH.

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
7.1

Splnění kvalifikace
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a)

Dodavatel je povinen nejpozději ke dni podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.
Dnem zahájení tohoto zadávacího řízení je den, kdy byla tato ZD zveřejněna na
profilu zadavatele.

b)

Kvalifikaci splní účastník, který prokáže splnění:
•

základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona podle ustanovení §
75 zákona,

•

profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 zákona,

•

technické kvalifikace ve smyslu ustanovení § 79 zákona.

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje dodavatel ve
zjednodušeném podlimitním řízení splnění všech požadovaných
kvalifikačních předpokladů předložením příslušných dokladů, které jsou
uvedeny dále, v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady k
prokázání kvalifikace může dodavatel nahradit čestným prohlášením.
Dodavatel může využít vzor prohlášení v příloze č. 3 této ZD.
Dle ustanovení § 87 zákona lze prokázat splnění kvalifikace také jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů
nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Vybraný účastník (vítěz veřejné zakázky) je povinen v návaznosti na
ustanovení § 122 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy předložit originály
či úředně ověřené kopie dokladů, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy
Doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a
profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
PŘEDE DNEM PODÁNÍ NABÍDKY.

7.2

Základní způsobilost
7.2.1 Způsobilým není dodavatel, který:
a)

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího
řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak
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každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické
osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a
vedoucí pobočky závodu,
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické
osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob
rovněž vedoucí pobočky;
b)

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek,

c)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,

e)

je v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči
němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v
obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

7.2.2 Prokázání splnění základní způsobilosti dodavatelem se sídlem v České
republice
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k
České republice jako zemi svého sídla předložením:
a)

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k 7.2.1 písm. a) této ZD,

b)

potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k 7.2.1 písm. b) této ZD,

c)

písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k
7.2.1 písm. b) této ZD,

d)

písemného čestného prohlášení ve vztahu k 7.2.1 písm. c) této ZD,

e)

potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k
7.2.1 písm. d) této ZD,

f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného
prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k
7.2.1 písm. e) této ZD.

7.2.3 Prokázání splnění základní
mimo Českou republiku

způsobilosti

dodavatelem

se

sídlem

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k
České republice předložením:
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a)

potvrzení příslušného českého finančního úřadu ve vztahu k 7.2.1
písm. b) této ZD,

b)

písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve
vztahu k 7.2.1 písm. b) této ZD,

c)

písemného čestného prohlášení ve vztahu k 7.2.1 písm. c) této ZD,

d)

potvrzení příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení ve
vztahu k 7.2.1 písm. d) této ZD,

e)

výpisu z českého obchodního rejstříku, nebo předložením písemného
čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán,
ve vztahu k 7.2.1 písm. e) této ZD.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu
k zemi svého sídla předložením v souladu s ustanovením § 81 zákona
doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to
v rozsahu požadovaném zadavatelem.
V rámci základní způsobilosti je zahraniční dodavatel povinen prokázat ve
vztahu k zemi svého sídla skutečnosti dle k 7.2.1 písm. a), b), c) a d) této ZD.
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává,
může být v souladu s ustanovením § 45 odst. 3 zákona nahrazen písemným
čestným prohlášením.
Veškeré doklady je dodavatel povinen předložit v jazyce požadovaném
zadavatelem dle čl. 14.2 této ZD.
7.3

Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:
a) v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje.
b) v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad, že je oprávněn
podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují; zadavatel požaduje zejména výpis z
živnostenského rejstříku, ze kterého vyplyne alespoň toto živnostenské oprávnění:

7.4

•

zprostředkování obchodu a služeb; nebo

•

velkoobchod a maloobchod.

Technická kvalifikace
K prokázání technické kvalifikace zadavatel požaduje podle § 79 odst. 2 písm. b)
zákona předložení seznamu významných dodávek poskytnutých za posledních 5
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let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí
a identifikace objednatele, jejichž předmětem byly dodávky rotačního výsekového stroje
obdobného charakteru, jako je předmět této veřejné zakázky.
•

Minimální zadavatelem požadovanou úrovní seznamu významných dodávek
jsou alespoň 2 významné dodávky ve finančním objemu minimálně 1 500
000,- Kč bez DPH za každou z těchto významných dodávek.

Účastník tento seznam významných dodávek předloží ve své nabídce, ve formě
čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 této ZD, kde budou strukturovaně uvedeny
u každé z těchto významných dodávek údaje rozhodné pro prokázání dané kvalifikace,
minimálně však následující údaje:
•
•
•
•
•
•

7.5

identifikace dodavatele, který dané plnění poskytl;
identifikace objednatele, kterému bylo dané plnění poskytnuto;
doba plnění s přesností na kalendářní měsíce;
stručný popis předmětu plnění významné dodávky;
finanční objem (celkovou cenu v Kč bez DPH);
kontaktní osoba objednatele pro účely ověření uvedených informací (jméno,
telefon a e-mail).

Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace jak dodavatele se sídlem v České republice, tak
zahraničního dodavatele, získána v zahraničí, prokazuje se dle ustanovení § 81 zákona
doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu
požadovaném zadavatelem.
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být v
souladu s ustanovením § 45 odst. 3 zákona nahrazen písemným čestným prohlášením.
To platí jednak v situacích, kdy požadovaný doklad nemá v právním řádu země, kde
byla kvalifikace získána, ekvivalent (tj. požadovaný doklad v zahraničním právním řadu
neexistuje), a jednak v situacích, kdy v zahraničním právním řádu vůbec neexistuje
povinnost, jejíž splnění zadavatel požaduje prokázat předložením dokladu. Ve druhém
z uvedených případů dodavatel učiní čestné prohlášení o neexistenci povinnosti, jejíž
splnění zadavatel požaduje prokázat.

7.6

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném
rozsahu, je oprávněn v souladu s § 83 zákona splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prokázat prostřednictvím jiné osoby.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1
zákona (obchodní rejstřík) touto jinou osobou,

b)

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

Stránka 7 z 56

STC/2467/ÚSF/2021/2
c)

doklady prokazující splnění úplné základní způsobilosti podle ustanovení § 74 odst.
1 zákona (touto) jinou osobou,

d)

písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat
v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba
prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné
zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné
osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona
(je-li požadováno) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) výše
obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým
se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
7.7

Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn ve smyslu ustanovení § 82 zákona několika
dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je
každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle ustanovení §
74 odst. 1 zákona a profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona (tj. výpis
z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje) samostatně
v plném rozsahu.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle ustanovení § 82 zákona
společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně
s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je
obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou
zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu
trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

7.8

Požadavek na uvedení poddodavatelů
V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník ve
své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či
více poddodavatelům.
Účastník ve své nabídce předloží seznam poddodavatelů spolu s uvedením, jaká část
této veřejné zakázky bude realizována poddodavatelem – s uvedením druhu dodávek,
služeb nebo stavebních prací a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na
veřejné zakázce (příloha č. této 4 této ZD).
Pokud účastník nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavateli, je
rovněž povinen předložit čestné prohlášení o této skutečnosti v rámci své nabídky
(příloha č. 4 této ZD).
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7.9

Účastník může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí účastníka, který podal více nabídek samostatně nebo společně
s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím
jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

8.

HODNOCENÍ NABÍDEK
8.1

Kritéria hodnocení
Základním kritériem hodnocení pro zadání této veřejné zakázky je v souladu s
ustanovením § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.
Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle nejnižší celkové nabídkové
ceny v Kč bez DPH, stanovené na základě celkové nabídkové ceny uvedené v čl. V
odst. 2 závazného návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této ZD. („Nabídková
cena“), kterou je účastník povinen předložit jako součást své nabídky a slouží pro účely
hodnocení.

8.2

Způsob hodnocení
Nabídky budou seřazeny podle celkové nabídkové ceny. Jako ekonomicky
nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez
DPH.
Dodavatel není oprávněn podmínit jim navrhované hodnoty (údaje), které jsou
předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných
hodnot, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a následné
vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat
v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či
formě, než zadavatel požaduje.
Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by měl hodnotit nabídku pouze
jednoho dodavatele.

9.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY
9.1

Platební a obchodní podmínky jsou stanoveny v závazném návrhu kupní smlouvy, který
tvoří přílohu č. 1 této ZD.

9.2

Tento návrh smlouvy je pro účastníka závazný. Účastník je oprávněn doplnit do návrhu
smlouvy pouze údaje, které jsou označeny jako nedoplněné [•] nebo upravit nebo
doplnit údaje tam, kde to návrh smlouvy výslovně požaduje.

9.3

Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka předloží
účastník jako součást své nabídky v prosté kopii. V případě, že smlouva bude
podepsána zástupcem (zmocněncem), musí být prostá kopie této plné moci součástí
nabídky.
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9.4

V případě společné nabídky budou v návrhu smlouvy uvedeni všichni účastníci a návrh
smlouvy bude podepsán osobami oprávněnými jednat za každého účastníka nebo bude
návrh smlouvy podepsány zmocněncem k podepisování společné nabídky a součástí
nabídky bude prostá kopie této plné moci.

10. POSKYTNUTÍ ZD
Ve smyslu ustanovení § 96 odst. 1 zákona uveřejní zadavatel tuto ZD v plném rozsahu, jakož
i její případná vysvětlení, změny či doplnění na svém profilu zadavatele / elektronickém
nástroji https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html.
11. ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, KOMUNIKACE V PRŮBĚHU
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
11.1 Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona oprávněn písemně požadovat
po zadavateli vysvětlení této ZD, a to prostřednictvím datové schránky zadavatele,
elektronicky e-mailem na adrese: rehackova.monika@stc.cz nebo prostřednictvím
elektronického nástroje.
11.2 Zadavatel uveřejní písemné vysvětlení této ZD včetně přesného znění dotazu bez
identifikace dodavatele, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních
dnů ode dne doručení žádosti dodavatele, a to na svém profilu zadavatele /
elektronickém nástroji.
11.3 Zadavatel může poskytnout účastníkům písemné vysvětlení této ZD i bez předchozí
žádosti.
11.4 V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi účastníky nemohou být
případná vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace poskytována
telefonicky. Dodavateli je doporučeno pravidelně sledovat profil zadavatele /
elektronický nástroj https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html.
11.5 Zadavatel zdůrazňuje, že v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 vyhlášky č. 260/2016
Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů,
elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, při komunikaci
uskutečňované prostřednictvím elektronického nástroje je dokument doručen již
okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta datové zprávy
v elektronickém nástroji.
11.6 Zadavatel dále zdůrazňuje, že v souladu s ustanovením § 211 odst. 6 zákona při
komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen
dodáním do datové schránky adresáta.

12. DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZADAVATELE
12.1 Tato ZD je pro dodavatele závazná.
12.2 Výpis z Registru plátců DPH
12.2.1 Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel, který je tuzemským plátcem DPH
(v České republice), byl spolehlivým plátcem daně podle § 106a zákona č.
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235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Vybraný dodavatel, který je tuzemským plátcem DPH, je před podpisem
smlouvy povinen předložit prostou kopii výpisu z Registru plátců DPH.
12.2.2 Vzhledem k současné právní úpravě, že zadavatel nenese odpovědnost za
DPH dodavatele, který není tuzemským plátcem DPH (v České republice),
požadavek stanovený v čl. 11.1 této výzvy se nevztahuje na dodavatele, který
není tuzemským plátcem DPH (v České republice).

12.3 Předložení katalogových listů vč. technického popisu
Účastník je povinen ve své nabídce předložit katalogové listy nabízeného
zařízení, včetně detailního technického popisu zařízení a výkresu s rozměry
nabízeného zařízení. Z tohoto technického popisu musí vyplývat splnění
veškerých technických podmínek zadavatele, vymezených v závazném návrhu
smlouvy, a to včetně jeho příloh, zejména přílohy č. 1a („Technická specifikace
zadavatele“).
Zadavatelem požadované katalogové / technické listy mohou být předloženy
v českém nebo v anglickém jazyce.
Tyto výše uvedené předložené dokumenty budou sloužit zadavateli k posouzení splnění
předmětu této veřejné zakázky, zadávacích podmínek a k ověření schopnosti účastníka
veřejnou zakázku v požadovaném rozsahu realizovat. Tyto podklady budou tvořit
přílohu č. 1b závazného návrhu smlouvy („Technická specifikace nabízeného plnění
ze strany dodavatele“).

12.4 Právní forma dodavatele
Zadavatel je povinen ve smyslu ustanovení § 48 odst. 9 zákona vyloučit vybraného
účastníka z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody pro
vyloučení dle ustanovení § 48 odst. 7 zákona, to znamená, že vybraný účastník, který
je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti
nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
13. SOUČINNOST PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
13.1 Pojistná smlouva
Vybraný dodavatel je povinen v souladu s ustanovením § 104 písm. a) zákona před
podpisem smlouvy předložit prostou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vybraným dodavatelem třetí osobě, a to
ve výši min. 3 000 000 Kč. Rovnocenným dokladem pro prokázání tohoto požadavku
je také prostá kopie pojistného certifikátu nebo prostá kopie potvrzení o uzavření
pojistné smlouvy vystaveného pojistitelem.
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13.2 Testování vzorků (zařízení)
V souladu s § 104 písm. b) zákona, před podpisem smlouvy zadavatel požaduje od
vybraného dodavatele úspěšný výsledek zkoušky vzorků, tj. úspěšné testování zařízení
jako podmínku pro uzavření smlouvy. Další podrobnosti týkající se rozsahu požadavků
(dále jen „testování zařízení“) jsou uvedeny v příloze č. 5 této ZD – „Podmínky pro
testování zařízení před podpisem smlouvy“.
Pokud testování zařízení nesplňuje požadavky zadavatele, bude vybraný dodavatel
vyloučen ze zadávacího řízení v souladu s §. 122 odst. 7 zákona.
Účastník je povinen v nabídce uvést kontaktní údaje na osobu pověřenou k organizaci
testování zařízení před podpisem smlouvy, vč. určeného místa testování zařízení, a to
ve formě čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 této ZD.

13.3 Skuteční majitelé
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem dle ustanovení § 122 odst. 4
zákona, zadavatel ve výzvě podle ustanovení § 122 odst. 5 zákona vyzve vybraného
dodavatele, který je právnickou osobou, k předložení výpisu z evidence obdobné
evidenci údajů o skutečných majitelích nebo:
a)

ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem,
a

b)

k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k
dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Veškeré doklady je dodavatel povinen předložit v jazyce požadovaném zadavatelem
dle této ZD.
Nepředložení výše uvedených informací a dokladů k prokázání skutečného majitele je
důvodem k vyloučení vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.
13.4 Originály ke kvalifikaci
V souladu s ustanovením § 122 odst. 3 písm. a) zákona je dále vybraný dodavatel
povinen před podpisem smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž
prokazoval kvalifikaci, pokud již nebyly předloženy v nabídce.
V souladu s úpravou stanovenou ustanovením § 211 zákona je vybraný dodavatel
povinen předložit doklady ke kvalifikaci, které byly vydány jako elektronický originál,
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nebo byly konvertovány státní autoritou z listinného originálu do elektronického,
tj. nepostačují naskenované kopie.
13.5 Bankovní účet
Vybraný dodavatel, který není plátcem DPH v České republice, je povinen v souladu s
ustanovením § 104 písm. e) zákona před podpisem smlouvy předložit prostou kopii
potvrzení či prohlášení banky, že bankovní účet uvedený vybraným dodavatelem
v nabídce patří vybranému dodavateli.

14. PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDKY
14.1 Zadavatel nepožaduje po účastníkovi, aby veškeré doklady či prohlášení byly
podepsány statutárním orgánem účastníka nebo osobou oprávněnou jednat jménem či
za účastníka. Účastník podáním nabídky prostřednictvím elektronického nástroje
stvrzuje, že nabídku podala osoba oprávněná činit tyto úkony a podáním nabídky
zároveň účastník souhlasí se zadávacími podmínkami stanovenými zadavatelem a
zákonem.
14.2 Nabídka bude podána v českém jazyce, pokud v této ZD není stanoveno jinak.
Pokud bude jakákoli část nabídky v jiném, než povoleném jazyce, musí být přeložena
(prostý překlad) do povoleného jazyka.
14.3 Podaná nabídka musí obsahovat veškeré dokumenty požadované zákonem a
zadavatelem, včetně požadovaných dokladů a informací.
15. FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
15.1 Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 05. 2021 v 09:00 hod.
15.2 Nabídku dodavatel zpracuje písemně v elektronické podobě.
15.3 Podání nabídek v elektronické podobě:
•

Nabídka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného
na internetové adrese:
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html.

•

Veškeré části nabídky musí být dobře čitelné. Žádná část nabídky nesmí obsahovat
opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

•

Dodavatel je za účelem podání nabídky povinen se registrovat
v elektronickém nástroji (respektive do jeho propojených databází „CDD“ a
„FEN“).

•

Další informace ohledně registrace do databáze FEN a ověření identity jsou
dostupné na:
https://sites.google.com/fen.cz/napovedafen/
Před zahájením registrace dodavatele se ujistěte, že máte k dispozici:
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▪

doklad prokazující subjektivitu organizace (např. výpis z obchodního
rejstříku nebo jiný relevantní dokument),

▪

plnou moc k jednání jménem či za organizaci (v případě, kdy jste zároveň
statutárním zástupcem nebo budete registraci provádět s využitím datové
schránky, plnou moc nepotřebujete), vzor plné moci naleznete zde,

▪

elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (pro elektronický
způsob ověření dodavatele).

Pokud dodavatel nedisponuje odpovídající kvalitou elektronického podpisu, který
je požadován v průběhu proces ověření identity, je možné ověřit identitu „Mimo
systém“, což obnáší stažení odpovídající žádosti, která musí být v listinné podobě
podepsána a spolu s dalšími dokumenty zaslána poštou technickému
provozovateli. Následujte instrukcí v uvedených manuálech.
•

Proces registrace dodavatele může trvat několik dnů.

•

Systémové požadavky na PC pro podání nabídek jsou k dispozici na internetové
adrese:
http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system.

•

Test nastavení prohlížeče a systému je možno provést na internetové adrese:
https://mfcr.ezak.cz/test_index.html.

•

Podrobné instrukce elektronického nástroje se nacházejí v „uživatelské příručce“
na internetové adrese:
https://mfcr.ezak.cz/manual.html.

15.4 Zadavatel doporučuje níže uvedené řazení nabídky:
•

Obsah nabídky

•

Krycí list nabídky (příloha č. 2 této ZD)

•

Závazný návrh kupní smlouvy (příloha č. 1 této ZD) včetně příloh, tj. také
katalogové listy vč. detailního technického popisu nabízeného zařízení a výkresu
dle odst. 12.3 této ZD

•

Doklady prokazující splnění kvalifikace, a to v tomto řazení (případně předložení
přílohy č. 3 této ZD):

•

➢

základní způsobilost

➢

profesní způsobilost

➢

technická kvalifikace

Seznam poddodavatelů (příloha č. 4 této ZD)

Stránka 14 z 56

STC/2467/ÚSF/2021/2
15.5 V případě, že zadavatel v rámci této ZD požaduje předložení dokumentů, které jsou
zároveň jako povinná součást návrhu smlouvy, postačí, když účastník do své nabídky
tyto dokumenty předloží v 1 vyhotovení.
15.6 Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník – výčet dokumentů
obsažený v tomto článku ZD slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka při
kompletaci nabídky – pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, povinnost, jehož
doložení do nabídky by event. vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze zákona,
nemůže se účastník zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem
na tento výčet dokumentů.
16. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a
to bez přítomnosti veřejnosti. Zadavatel poskytne anonymizovaný seznam doručených
nabídek na základě písemné žádosti účastníka zadávacího řízení (tj. fyzické nebo právnické
osoby, která podala nabídku v daném řízení).
17. PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si tímto vyhazuje právo, že může oznámení o vyloučení účastníka zadávacího
řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě
se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich
uveřejnění.
18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
18.1 Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.
18.2 Podáním nabídky účastník bere na vědomí, že zadavatel je jako povinný subjekt dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinen po
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv.
Uveřejnění smlouvy v registru smluv je obligatorní podmínkou účinnosti smlouvy.
Zadavatel upozorňuje, že některá práva a povinnosti ze smlouvy, resp. s nimi
související lhůty mohou být vázány na toto uveřejnění.
18.3 Po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem je zadavatel povinen ve smyslu
ustanovení § 219 zákona zveřejnit na svém profilu zadavatele, resp. v registru smluv
text uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem, včetně jejích případných změn a
dodatků.
18.4 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, případně
vyjasnit informace deklarované účastníky v nabídkách.
18.5 Nabídky ani jednotlivé součásti nabídek účastníků či vyloučených účastníků nebudou
vráceny.
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19. PŘÍLOHY
•

Příloha č. 1 – Závazný návrh kupní smlouvy

•

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

•

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

•

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

•

Příloha č. 5 – Podmínky pro testování zařízení před podpisem smlouvy

V Praze dne ____________

Digitálně podepsal

Tomáš
Tomáš Hebelka MSc
2021.04.26
Hebelka MSc Datum:
17:41:35 +02'00'
..................................................................
Tomáš Hebelka, MSc,
generální ředitel
za zadavatele
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
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KUPNÍ SMLOUVA
evidovaná u kupujícího pod č. 018/OS/2021
a u prodávajícího pod č. [•]
(dále jen „smlouva“)
uzavřená na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného dle ustanovení
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“), a dále v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
mezi:
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
se sídlem Praha 1, Růžová 6, č.p. 943, PSČ: 110 00, Česká republika
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl ALX, vložka 296
zastoupený:
Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem
IČO:
00001279
DIČ:
CZ00001279
bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:
200210002/2700
IBAN:
CZ66 2700 0000 0002 0021 0002
SWIFT:
BACX CZPP
(dále jen „kupující“)
a
[•]
se sídlem [•]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném [•], oddíl [•], vložka [•]
zastoupený:
[•]
IČO:
[•]
DIČ:
[•]
bankovní spojení:
[•]
číslo účtu:
[•]
IBAN:
[•]
SWIFT:
[•]
(dále jen „prodávající")
(„kupující“ a „prodávající“ dále společně jen jako „smluvní strany“)
Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:
za kupujícího:

Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel

za prodávajícího: [•],[•]
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Zmocněnci pro jednání věcná a technická:
za kupujícího:

Jan Hodík, nákupčí senior

za prodávajícího: [•],[•]
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zjednodušeného podlimitního řízení ve
smyslu § 53 ZZVZ na veřejnou zakázku s názvem „Rotační výsekový stroj se separátorem“
(dále jen „Zadávací řízení“), a to s prodávajícím, který splňuje všechny zadávací podmínky,
a jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. Podkladem pro uzavření této
smlouvy je nabídka prodávajícího do Zadávacího řízení podaná dne [prodávající doplní
datum podání své nabídky], jejíž obsah je oběma smluvním stranám znám (dále jen
„Nabídka“).

2.

Při výkladu obsahu této smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím
podmínkám a k účelu vztahujícím se k Zadávacímu řízení. Ustanovení právních předpisů o
výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.
II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu 1 (jeden) kus rotačního výsekového stroje se
separátorem, typ [prodávající doplní typ stroje v souladu se svojí nabídkou], včetně
veškerého dalšího souvisejícího příslušenství a vybavení, vyrobeného podle platných směrnic
a předpisů EU, vztahujících se k předmětu smlouvy, a dále podle technické specifikace, která
je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „zařízení“, pokud z obsahu
jednotlivých ustanovení této smlouvy nevyplývá něco jiného).
2. Součástí předmětu smlouvy je:
a) doprava zařízení do určeného objektu kupujícího a jeho nastěhování až na místo instalace,
včetně pojištění odpovědnosti pro případ vzniku škody na zařízení s limitem pojistného
plnění v rozsahu dle zadávací dokumentace k Zadávacímu řízení; dle podmínky DAP
(Incoterms® 2020)
b) instalace a uvedení zařízení do provozu, včetně prověření jeho funkčnosti v rámci
zkušebního provozu v rozsahu 30 kalendářních dní;
c) zaškolení určených zaměstnanců kupujícího k obsluze a údržbě zařízení v počtu
minimálně 3 osob (dále jen „zaškolení obsluhy“) v objektu kupujícího v rozsahu minimálně
2 pracovních dnů (á 8 hodin na den, jedna hodina à 60 minut),
d) předání dokladů a dokumentů vztahujících se k užívání zařízení, které jsou uvedeny
v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy (zejména se jedná o návod
k obsluze, údržbě, a o technickou dokumentaci v českém jazyce).
3. Součástí plnění předmětu smlouvy je také předání seznamu všech instalovaných počítačů
s uvedením základních parametrů a SW, který je součástí dodávky dle této smlouvy, a to
s uvedením identifikačních čísel, v případě SW i čísel licenčních. Ve výše uvedeném seznamu
musí být jednoznačně uvedeno, zda se jedná o OEM (Original Equipment Manufacturer) verzi.
Pokud toto označení u SW nebude uvedeno, má se za to, že se nejedná o OEM verzi.
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4. Prodávající prohlašuje, že:
a)

je mu známo, že zařízení uvedené v odstavci 1 tohoto článku bude kupující používat pro
rotační výsek archů, především stíracích losů, a to až ve třísměnném provozu a je
k tomuto účelu zcela funkční a způsobilé,

b)

při plnění předmětu této smlouvy bude dodržovat platné právní předpisy týkající se
zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního
prostředí, včetně ekologické likvidace odpadů, a vnitropodnikové předpisy kupujícího,
vztahující se k předmětu smlouvy, se kterými byl seznámen.

5. Současně prodávající poskytuje kupujícímu časově neomezené, nevýhradní a pro další
případný prodej zařízení přenosné právo k využití počítačových programů, které jsou
v předmětu smlouvy použity, a to v rámci využití předmětu smlouvy ke sjednanému účelu.
Kupující má právo na využití všech dodaných softwarových produktů v souladu
s respektováním autorských práv prodávajícího. Kupující však není oprávněn do počítačových
programů jakýmkoliv způsobem zasahovat a měnit jejich funkce.
6. Kupující se zavazuje předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích tohoto článku
převzít a zaplatit za něj cenu podle této smlouvy.
III. MÍSTO PLNĚNÍ
Místem plnění je objekt kupujícího na adrese STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Růžová
6, č.p. 943, 110 00 Praha 1, Česká republika, pokud z povahy dílčích úkonů, nutných ke splnění
této smlouvy, nevyplývá něco jiného.
IV. LHŮTY PLNĚNÍ
1. Předmět smlouvy uvedený v čl. II odst. 1 této smlouvy prodávající dodá kupujícímu do místa
plnění nejpozději do 8 týdnů od účinnosti této smlouvy ve smyslu čl. XVII odst. 8 této
smlouvy s tím, že instalace zařízení, zprovoznění a provedení přejímacích testů (SAT) včetně
zaškolení obsluhy bude prodávajícím zajištěno a proběhne nejpozději do 2 týdnů od dodání
zařízení, tedy podpisu dodacího listu.
2. Nejpozději při zprovoznění zařízení prodávající předá kupujícímu doklady a technické
dokumenty uvedené v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Dodání předmětu smlouvy podle odst. 1 tohoto článku budou předcházet přejímací testy (FAT)
zařízení ve výrobním závodě prodávajícího, a to ve lhůtě stanovené v časovém
harmonogramu plnění předmětu smlouvy, který je jako Příloha č. 3 nedílnou součástí této
smlouvy. Přejímací testy (FAT) se uskuteční podle základních parametrů přejímacího testu
požadovaného kupujícím v Příloze č. 7 této smlouvy, přičemž sledované parametry
nepřekročí minimální tolerance udávané výrobcem zařízení. Přejímací test (FAT) nemůže být
kupujícím odmítnut při nepatrných závadách, které neomezují řádnou funkčnost zařízení, a
prodávající se zaváže tyto neprodleně odstranit. Blíže vizte čl. VIII této smlouvy.
4. Lhůty dodání, instalace, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, zkušební provoz a
předání zařízení kupujícímu podle čl. II odst. 1 a 2 této smlouvy jsou stanoveny v časovém
harmonogramu plnění předmětu smlouvy (Příloha č. 3).
5. Po uvedení zařízení do provozu a provedení přejímacích testů v objektu kupujícího (SAT),
potvrzené podpisem Protokolu č. 1 dle čl. IX odst. 4 této smlouvy, začne běžet zkušební
provoz v rozsahu 30 kalendářních dnů.
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V. CENA
1. Cena předmětu smlouvy podle čl. II odst. 1 a 2 této smlouvy je stanovena v souladu
s nabídkou prodávajícího, která jím byla předložena v rámci Zadávacího řízení.
2. Cena předmětu smlouvy činí bez DPH:
[prodávající doplnění celkovou cenu číslem] Kč
(slovy: [prodávající doplnění celkovou cenu vyjádřenou slovy] Kč), z toho:
za předmět smlouvy dle:

částka:

a) čl. II odst. 1 (zařízení včetně dokladů, dokumentace a příslušenství zařízení)

[prodávající
doplní
odpovídající
cenu číslem] Kč

b) čl. II odst. 2 písm. a) (doprava včetně pojištění, balení)

[prodávající
doplní
odpovídající
cenu číslem] Kč

c) čl. II odst. 2 písm. b) (instalace, uvedení do provozu, zkušební provoz)

[prodávající
doplní
odpovídající
cenu číslem] Kč

d) čl. II odst. 2 písm. c) (školení)

[prodávající
doplní
odpovídající
cenu číslem] Kč

3. Cena předmětu smlouvy uvedená v předchozím odstavci tohoto článku též zahrnuje cenu
obalů, včetně palet, které jsou nevratnými obaly, a prohlášení, jak s obaly zacházet, podle
příslušného zákona o odpadech platného v zemi sídla prodávajícího.
4. Cena uvedená v odst. 2 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady související s pobytem
techniků prodávajícího v místě plnění (např. doprava ze sídla prodávajícího do místa plnění a
zpět, ubytování, atd.), a dále cenu za testovací výsekovou formu pro test FAT a SAT, kterou
zajistí prodávající. Kupující poskytne prodávajícímu pouze elektronická data, jako podklad pro
výrobu této výsekové formy.
5. Cena předmětu smlouvy uvedená v odst. 2 tohoto článku nezahrnuje:
-

náklady na stavební a instalační připravenost v objektu kupujícího,

-

testovací materiál pro prověření kvality a funkčnosti zařízení (přejímací testy FAT a
SAT), který v potřebném množství na své náklady zajistí a dodá kupující.
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VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cenu podle čl. V odst. 2 této smlouvy kupující uhradí prodávajícímu v Kč přímým bankovním
převodem následujícím způsobem:
a) zálohovou platbu ve výši 30 % z ceny uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, tj. ve výši
[•] Kč plus hodnotu DPH, kupující uhradí prodávajícímu po uzavření této smlouvy na
základě zálohové faktury vystavené prodávajícím.
Právo vystavit shora uvedenou zálohovou fakturu vzniká prodávajícímu den následující po
dni nabytí účinnosti této smlouvy. Prodávající vystaví a zašle kupujícímu zálohovou fakturu
do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy (splatnost 30 dnů ode dne
vystavení zálohové faktury).
Po obdržení úhrady zálohové faktury je prodávající povinen vystavit daňový doklad na
přijatou úplatu a tento zaslat kupujícímu.
b) platbu ve výši 50 % z ceny uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, tj. ve výši [•] Kč plus
hodnotu DPH, kupující uhradí prodávajícímu po ukončení instalace, uvedení do provozu,
zaškolení obsluhy a provedení přejímacích testů zařízení v objektu kupujícího (SAT), tj. po
podpisu Protokolu č. 1, na základě konečné faktury (daňového dokladu) vystavené
prodávajícím na celkovou částku na předmět smlouvy.
Právo vystavit konečnou fakturu (daňový doklad) vzniká prodávajícímu následující
pracovní den po ukončení instalace, zaškolení obsluhy a provedení přejímacích testů na
zařízení (SAT) a zahájení zkušebního provozu, tj. po podpisu Protokolu č. 1 oprávněnými
zástupci smluvních stran (datum uskutečnitelného zdanitelného plnění je den podpisu
Protokolu č. 1). Součástí této faktury (daňového dokladu) je kopie podepsaného Protokolu
č. 1. Na této konečné faktuře (daňovém dokladu) bude zúčtována zálohová platba ve výši
30 % z ceny zaplacené v souladu s písm. a) tohoto odstavce; splatnost uvedené části ceny
podle písm. b) tohoto odstavce je do 30 dní od vystavení konečné faktury (daňového
dokladu).
c) platbu ve výši 20 % z ceny uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, tj. ve výši [•] Kč plus
hodnotu DPH, po ukončení zkušebního provozu a započetí běhu záruční doby, tj. po
podpisu Protokolu č. 2 oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přílohou konečné
faktury (daňového dokladu) podle písm. b) tohoto odstavce bude kopie Protokolu č. 2.
Splatnost uvedené části ceny podle tohoto písmene tohoto odstavce je 30 dnů od podpisu
Protokolu č. 2.
2.

Prodávající je povinen doručit zálohovou fakturu/fakturu (daňový doklad) na adresu
podatelna@stc.cz. Na zálohové faktuře/faktuře (daňovém dokladu) bude uveden bankovní
účet, na který má být platba provedena. Tento účet bude totožný s číslem bankovního účtu
uvedeným v této smlouvě. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí den odepsání
příslušné částky z bankovního účtu kupujícího.

3. Zálohová faktura/faktura (daňový doklad) musí minimálně obsahovat:
-

identifikační údaje smluvních stran (tj. jméno, sídlo, identifikační číslo, údaj o zápise
v příslušném rejstříku);

-

evidenční číslo smlouvy uvedené na smlouvě;

-

identifikaci platby dle odkazu na příslušný článek této smlouvy;

a všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle příslušných právních předpisů a této
smlouvy.
4. Neobsahuje-li některý ze shora uvedených dokladů (zálohová faktura/faktura (daňový doklad)
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některou z požadovaných náležitostí, nebo obsahuje-li nesprávné cenové údaje, anebo, je-li
zálohová faktura/faktura (daňový doklad) vystavena v rozporu s platebními podmínkami, je
kupující oprávněn tuto zálohovou fakturu/fakturu (daňový doklad) vrátit prodávajícímu
k opravě. V tomto případě je kupující povinen na zálohovou fakturu/fakturu (daňový doklad),
nebo v průvodním dopise k ní, důvod vrácení označit. Doba splatnosti nové (opravené)
zálohové faktury/faktury (daňového dokladu) začíná znovu běžet ode dne jejího
prokazatelného doručení kupujícímu.
5. Úhrady jednotlivých částí ceny jsou považovány za proplacené okamžikem odepsání
příslušné finanční částky z bankovního účtu kupujícího.
6. V případě, že prodávající je subjektem povinným k DPH registrovaným v České republice,
uplatní se a jsou pro něj závazná ujednání následujících odstavců tohoto článku (odstavce 7
až 10 tohoto článku).
7. Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči němu
vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající dále prohlašuje, že ke dni uzavření této
smlouvy správce daně nerozhodl, že je prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZDPH“). Prodávající je povinen bezprostředně, nejpozději do 2 pracovních dnů od zjištění
insolvence, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je prodávající nespolehlivým plátcem
dle § 106a ZDPH, oznámit takovou skutečnost prokazatelně kupujícímu, příjemci zdanitelného
plnění. V případě, že se po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy prohlášení prodávajícího
uvedená v tomto odstavci ukážou jako nepravdivá, nebo prodávající poruší povinnost oznámit
kupujícímu skutečnost uvedenou v předchozí větě ve stanovené lhůtě, bude to smluvními
stranami považováno za podstatné porušení této smlouvy.
8. Prodávající se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku
kupujícího na základě této smlouvy bude od data podpisu této smlouvy do ukončení její
platnosti zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 98 ZDPH, v opačném
případě je prodávající povinen sdělit kupujícímu jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve
smyslu § 98 ZDPH. Pokud bude prodávající označen správcem daně za nespolehlivého plátce
ve smyslu § 106a ZDPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně informovat
kupujícího spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.
9. Pokud kupujícímu vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého
zdanitelného plnění od prodávajícího, nebo se kupující důvodně domnívá, že tyto skutečnosti
nastaly nebo mohly nastat, má kupující právo bez souhlasu prodávajícího uplatnit postup
zvláštního zajištění daně, tzn., že je kupující oprávněn odvést částku DPH podle faktury –
daňového dokladu vystavené prodávajícím přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v
návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH.
10. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka prodávajícího vůči kupujícímu v částce
uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Zároveň
je kupující povinen prodávajícího o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění
písemně informovat.
11. Kupující je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám prodávajícího z této smlouvy
či jakékoli své či postoupením nabyté, splatné i nesplatné, promlčené i nepromlčené
pohledávky. Prodávající není oprávněn provést jednostranné započtení proti pohledávkám
kupujícího z této smlouvy nebo v souvislosti s ní nabyté.
10. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávky za kupujícím z této smlouvy nebo v
souvislosti s ní.
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11. Prodávající se zavazuje, že žádným způsobem nezatíží své pohledávky za kupujícím z této
smlouvy nebo v souvislosti s ní zástavním právem ve prospěch třetí osoby.
VII. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
1. Dopravu předmětu smlouvy do objektu kupujícího uvedeného v čl. III této smlouvy zajistí
prodávající nákladním autem, přičemž písemně vyrozumí kupujícího o datu expedice zařízení
ze svého výrobního závodu. Současně prodávající sdělí kupujícímu poznávací značku vozidla
přepravující zařízení a jména a příjmení osádky, a to nejpozději 3 pracovní dny před dodáním
předmětu smlouvy kupujícímu.
2. Dodávka předmětu smlouvy musí být kompletní a dodána ve lhůtě podle čl. IV odst. 1 této
smlouvy. Dílčí dodávky se nepřipouští.
3. Předmět smlouvy musí být expedován v obalu, kterým bude plně zabezpečen proti poškození,
zničení nebo odcizení během přepravy. Jednotlivé díly, jejichž velikost nepřekročí nosnost
transportního výtahu 2800 kg a rozměry: šířka 1300 mm, výška 1900 mm a
délka/hloubka 2800 mm, budou zakonzervované na paletách a přikryté fólií. Palety budou
připraveny na skládání manipulačním vozíkem a vždy bude označeno těžiště. Manipulační
vozík zajistí na své náklady kupující. Ostatní stěhovací prostředky zajistí prodávající na své
náklady. Prodávající je povinen pro každou odesílanou paletu vyhotovit samostatný dodací list
s uvedením rozměrů a váhy.
VIII. DODACÍ PODMÍNKY
1. Prodávajícím požadované vybavení pro vykládku zařízení, vybalení a jeho montáž v místě
plnění zabezpečí kupující na základě písemného požadavku prodávajícího zaslaného tak, aby
instalace zařízení ve lhůtě stanovené v časovém harmonogramu plnění předmětu smlouvy
byla dodržena; případné náklady s tím spojené nese kupující.
2. Dodání zařízení do objektu kupujícího bude předcházet předběžná přejímka zařízení ve
výrobním závodě prodávajícího (FAT), a to za přítomnosti prodávajícího i kupujícího.
Prodávající je povinen kupujícího předem písemně vyrozumět, aby se kupující mohl
předběžné přejímky zúčastnit. Případné uplatněné připomínky k zařízení se prodávající
zavazuje vypořádat tak, aby lhůta dodání zařízení kupujícímu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy
byla dodržena.
3. Během předběžné přejímky zařízení u prodávajícího (FAT) budou provedeny přejímací testy
dle přílohy č. 7 v rozsahu jednoho pracovního dne, jejichž účelem je prokázat jakost a
provedení zařízení; potřebný testovací materiál zabezpečí na svůj náklad kupující.
Magnetickou výsekovou desku (matrici) pro účely tohoto testu (FAT), která se použije také pro
přejímající testy (SAT) dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy, je na základě dodaných dat a parametrů
testovacího materiálu stanovených v příloze č. 7 této smlouvy povinen vyrobit, resp. zajistit,
prodávající.
4. Zápisem o výsledku přejímacích testů smluvní strany buď potvrdí, že přejímané zařízení
splňuje podmínky jakosti a provedení určené smlouvou, nebo v něm uvedou své výhrady a
připomínky, včetně stanovení lhůt pro odstranění zjištěných nedostatků. Opakování
přejímacích testů může kupující na prodávajícím požadovat pouze v případě zjištění
podstatných vad zařízení, nebo pokud by zjištěná závada mohla ovlivnit kvalitu výroby.
Posouzení, zda se jedná o vadu zařízení, která může ovlivnit kvalitu výroby kupujícího ve
smyslu předchozí věty tohoto odstavce, je na kupujícím.
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5. Potvrdí-li výsledky přejímacích testů, že jakost a provedení zařízení jsou v souladu s touto
smlouvou, bude prodávajícím zajištěn převoz zařízení kupujícímu. Dodávka nemůže být
odmítnuta v případě, že při přejímacích testech vyvstanou nepatrné závady, které neomezují
řádnou funkčnost zařízení nebo výrazně neomezují kvalitu výsledného produktu a prodávající
se zaváže tyto vady neprodleně odstranit. Posouzení, zda se jedná o nepatrné závady ve
smyslu předchozí věty tohoto odstavce, je na kupujícím.
IX. UVEDENÍ DO PROVOZU A ZKUŠEBNÍ PROVOZ ZAŘÍZENÍ
1. Prodávající je povinen předat kupujícímu zařízení, včetně dokumentace a dokladů k němu,
kompletně nainstalované a funkční. Dílčí předávání nebo nedodělky, bránící užívání zařízení
obvyklým způsobem, jsou nepřípustné.
2. Pro technika prodávajícího, který v objektu kupujícího instaluje a uvádí do provozu dodané
zařízení, jakož i zaškoluje obsluhu kupujícího, kupující zajistí uložení jeho vybavení a věcí,
nutných ke splnění předmětu této smlouvy.
3. Po instalaci zařízení v objektu kupujícího a jeho uvedení do provozu budou ve lhůtě stanovené
čl. IV odst. 1 této smlouvy provedeny přejímací testy v objektu kupujícího (SAT), které budou
provedeny minimálně ve stejném rozsahu jako přejímací testy u prodávajícího (FAT)
v rozsahu dle přílohy č 7.
4. Po ukončení instalace, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a úspěšném
provedení přejímacích testů zařízení v objektu kupujícího (SAT), bude podepsán Protokol č.
1, jehož vzor je uveden v Příloze č. 4, která je nedílnou součástí této smlouvy. Podpisem
Protokolu č. 1 kupující potvrdí uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a předání
dokladů a technických dokumentů (dle přílohy č. 2 této smlouvy). Protokol č. 1 vyhotoví
kupující dvojmo, podepíší ho zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran
a každá smluvní strana obdrží 1 výtisk. V případě zjištění vad na zařízení, které nebrání jeho
užívání obvyklým způsobem, budou v Protokolu č. 1 tyto vady popsány a uvedeny lhůty jejich
odstranění prodávajícím. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu
odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne
vyhotovení Protokolu č. 1. Podpisem Protokolu č. 1 začíná běžet 30ti denní zkušební provoz
zařízení.
5. Vady a nedodělky bránící nebo ztěžující užívání zařízení obvyklým způsobem jsou důvodem
k nepřevzetí zařízení. V zápise o nepřevzetí zařízení bude uveden soupis vad a nedodělků,
včetně lhůt jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu
odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději
do 15 dnů ode dne vyhotovení zápisu o nepřevzetí zařízení.
6. Prodávající je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. V případě takového rozporu je rozhodný
názor kupujícího. Náklady na odstranění vad a nedodělků v těchto sporných případech nese
prodávající.
7. Po úspěšném ukončení 30ti denního zkušebního provozu bude sepsán Protokol č. 2, jehož
vzor je uveden v Příloze č. 5, která je nedílnou součástí této smlouvy. Protokol č. 2 vyhotoví
kupující dvojmo, podepíší ho zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran
a každá smluvní strana obdrží 1 výtisk. V případě zjištění vad na zařízení, které nebrání jeho
užívání obvyklým způsobem, budou v Protokolu č. 2 tyto vady popsány a uvedeny lhůty jejich
odstranění prodávajícím. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu
odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne
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vyhotovení Protokolu č. 2. Podpisem Protokolu č. 2 začíná běžet záruční lhůta podle čl. X odst.
2 této smlouvy.
8. Zařízení musí být nainstalováno tak, aby jeho provoz vyhovoval technickým a bezpečnostním
normám platným v zemích EU, přičemž budou zejména dodrženy následující:
a) elektrické systémy zařízení jsou v souladu EU strojní směrnicí 2006/42/ES – CE
konformity, českými normami ČSN 33 0165 ed.2 /eqv. IEC 61140/, ČSN EN 60204-31,
ČSN EN 60204-1 ed.2, ČSN 33 2000-1 ed.2 /eqv. HD 60364-1:2008/ Elektrické instalace
nízkého napětí;
b) štítky s manipulačními instrukcemi pro obsluhu zařízení budou buď v českém jazyce, nebo
s mezinárodními symboly. Ovládací a obslužný SW, včetně všech zobrazovačů musí být
nastavitelné na český jazyk;
c) kupující zajistí na své náklady výchozí elektrorevizi na elektrický přívod pro instalované
zařízení.
9. Prodávající prohlašuje, že zařízení není a do dne jeho převzetí kupujícím nebude zatíženo
právy třetích osob.
10. Nebezpečí škody na zařízení přechází z prodávajícího na kupujícího po podpisu Protokolu č.
1.
X. ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
1. Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy v množství, jakosti a provedení, jež určuje tato
smlouva. Prodávající odpovídá za správnou konstrukci zařízení zaručující jeho funkčnost a
použití k účelu, pro který byl vyroben a kupujícím zakoupen, dále za použití materiálů
odpovídajících příslušné technické dokumentaci, funkčnost software, řádné a odborné
provedení v souladu se standardem odpovídajícím současné světové technické úrovni, stejně
jako za dohodnutý výkon zařízení uvedený v této smlouvě.
2. Záruční doba za jakost zařízení činí 24 měsíců od data podpisu Protokolu č. 2, a to i v případě,
že zařízení bude plně vytíženo.
3. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou v důsledku živelné události, mechanickým
poškozením ze strany kupujícího nebo třetí osoby, popř. neodbornou obsluhou zařízení,
běžným opotřebením nebo zásahy na zařízení bez předchozího souhlasu prodávajícího.
Podmínkou pro záruku za jakost je řádná obsluha a údržba zařízení podle návodu k obsluze
a údržbě dodaného prodávajícím.
4. Záruční servis zařízení zabezpečí prodávající, případné drobné opravy v záruční době smí
provádět prodávajícím vyškolená údržba kupujícího.
5. Kupující má právo vyžadovat odstranění vad na zařízení kdykoliv během záruční doby,
nejpozději však do 30 dnů po uplynutí záruční doby za podmínky, že vada se projevila ještě
v záruční době. Oznámení o vadách může být učiněno prodávajícímu jakoukoliv formou,
včetně telefonické (č. tel. [•]), v tomto případě však následně potvrzené písemně, tj. na emailovou adresu: [•].
6. Kupující je povinen reklamované vady popsat, uvést, jak se projevují, a též je případně doložit
potřebnými doklady (např. fotografiemi vadných částí či produktů). Vzor formuláře pro
oznámení vad, list oprav, je uveden v Příloze č. 6, která je nedílnou součástí této smlouvy.
7. Prodávající je povinen dostavit se do místa plnění během obvyklé pracovní doby kupujícího
(od pondělí do pátku od 800 do 16.00 hod.), a to do 48 pracovních hodin od doručení
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oznámení o vadě zařízení prodávajícímu a závadu odstranit v nejkratším možném čase,
nejpozději následující pracovní den, maximálně však do 60 hodin od příjezdu technika
prodávajícího s tím, že do těchto 60 hodin se nezapočítávají dny pracovního volna, klidu a
státní svátky země prodávajícího. Ve výjimečných případech, kdy si zásah vyžádá delší
časový úsek nebo potřebný náhradní díl není k dispozici ani ve skladu u výrobce zařízení,
oznámí neprodleně tuto skutečnost prodávající kupujícímu a obě strany společně stanoví
náhradní termín zásahu.
8. Jde-li o vady, které mohou způsobit újmu na životě či zdraví osob nebo škody na systému či
jiném majetku kupujícího nebo třetích osob, zavazuje se prodávající zahájit odstraňování
oznámených závad neprodleně a učinit nezbytná opatření k zamezení vzniku újmy nebo
škody, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
9. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu, v rámci svých možností, na základě
požadavku jeho technika, potřebnou součinnost svých zaměstnanců a potřebnou, kupujícímu
dostupnou techniku.
10. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vad, které brání využití zařízení k účelu, ke kterému
ho kupující pořídil.
11. Pokud oznámené vady nebudou prodávajícím odstraněny ve shodě s ustanovením odst. 7
nebo odst. 8 tohoto článku, má kupující právo odstranit vady sám nebo je dát odstranit, v obou
případech na náklady prodávajícího. Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci
nenarušují žádná jiná práva plynoucí kupujícímu ze záruky.
12. Záruční lhůta na součásti, které prodávající opravil nebo vyměnil v záruční době, je platná do
konce záruční doby zařízení nebo 6 měsíců od provedení opravy nebo výměny, a to podle
toho, která skutečnost nastane později.
13. Menší opravy, jakož i pravidelnou údržbu a servis, nevyžadující spolupráci prodávajícího,
může provádět sám kupující. Menšími opravami se pro účely této smlouvy rozumí např.
výměna vadných žárovek, pojistek, identifikačních světel, jakož i úkony a práce, pro které byla
prodávajícím zaškolena obsluha a údržba zařízení.
14. Dopravní výlohy, jakož i pojištění proti poškození nebo ztrátě za díly vrácené k opravě nebo
výměně, včetně těchto nákladů za jejich vrácení nebo nahrazení kupujícímu po dobu záruční
doby ponese prodávající. Prodávající rozhodne, zda mají být původní vyměňované nebo
nahrazené díly zaslány zpět prodávajícímu.
15. Prodávající zaručuje kupujícímu dodávky náhradních dílů nebo jejich vhodných ekvivalentů
nutných pro plynulý provoz zařízení po dobu 10 let po ukončení záruční doby.
16. Smluvní strany se dohodly, že provádění činností dle odst. 8, 11 nebo 13 tohoto článku nemá
žádný vliv na záruku za jakost poskytnutou prodávajícím dle této smlouvy, a to ani v případě,
že činnosti provede třetí osoba.
XI. SANKCE
1.

Pokud prodávající bude v prodlení s plněním lhůt podle čl. IV odst. 1 této smlouvy, z důvodů
spočívajících na jeho straně, má kupující nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové
ceny předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, a to i škody přesahující smluvní pokutu.

2.

V případě prodlení prodávajícího s odstraňováním vad dle čl. IX odst. 4 této smlouvy, tj. ve
lhůtách uvedených v příslušném protokole, je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu
ve výši 3000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
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3.

V případě prodlení prodávajícího s odstraňováním vad dle čl. IX odst. 5 této smlouvy, tj. ve
lhůtách uvedených v příslušném protokole, je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu
ve výši 3000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

4.

V případě prodlení prodávajícího s odstraňováním vad dle čl. IX odst. 7 této smlouvy, tj. ve
lhůtách uvedených v příslušném protokole, je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu
ve výši 3000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

5.

V případě prodlení prodávajícího s příjezdem technika do objektu kupujícího v záruční době
podle čl. X odst. 7 této smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve
výši 3000 Kč za každý i započatý den prodlení, pokud nebude ve výjimečných případech
dohodnuto jinak (viz čl. X odst. 7). V tomto případě se bere v úvahu dodatečně písemně
odsouhlasená lhůta.

6.

V případě prodlení prodávajícího s odstraněním oprávněně reklamovaných vad zařízení
v záruční době podle čl. X odst. 7 této smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 3000 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení, pokud
nebude ve výjimečných případech dohodnuto jinak (viz čl. X odst. 7). V tomto případě se bere
v úvahu dodatečně písemně odsouhlasená lhůta.

7.

V případech porušení povinností vyplývajících z čl. XIII má kupující právo na smluvní pokutu
ve výši 300.000 Kč za každý zjištěný případ porušení těchto povinnosti.

8.

Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádí, že právo kupujícího na smluvní
pokutu podle jednotlivých ustanovení tohoto článku se vzájemně nevylučuje a smluvní pokuty
za jednotlivá prodlení se sčítají.

9.

Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dní od dne doručení vyúčtování smluvní
pokuty prodávajícímu.

10. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje prodávajícího povinnosti splnit závazky přijaté touto
smlouvou.
11. Ujednáním smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé újmy v celém jejím
rozsahu.
XII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
1. Vlastní instalace zařízení a zaškolování obsluhy se uskuteční zpravidla v pracovních dnech
v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin, výjimečně i mimo uvedenou dobu a ve dnech
pracovního klidu, jestliže se tak smluvní strany předem dohodnou.
2. Vzhledem ke specifickým podmínkám výroby v objektu kupujícího se vjezd, vstup a pohyb
zaměstnanců prodávajícího musí řídit interními bezpečnostními pravidly. Základním principem
těchto pravidel je identifikace všech osob vstupujících do objektu kupujícího s právem
kupujícího nepovolit vstup do objektu, případně při nedodržení těchto pravidel vykázat osobu
z objektu. V rámci probíhajících bezpečnostních opatření, může kupující rovněž krátkodobě
omezit činnost prodávajícího. Osoby prodávajícího se musí prokazatelně seznámit se
základními bezpečnostními pravidly prodávajícího (formou dokumentu „Prohlášení/poučení“)
před vstupem do objektu kupujícího. V případě dlouhodobějších činností v objektu kupujícího,
bude osobám prodávajícího vystavena vstupní identifikační karta s uvedením jména a
fotografie držitele a názvu dodavatelské společnosti, kterou jsou její držitelé povinni viditelně
nosit po celou dobu činnosti v objektu. Osoby prodávajícího musí strpět skutečnost, že
pracovní činnosti mohou být monitorovány kamerovým systémem.
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3. Prodávající se zavazuje předložit kupujícímu nejpozději 10 pracovních dní před zahájením
činností v objektu kupujícího, seznam osob provádějících činnosti včetně určení
zaměstnance, který je kontaktní osobou pro bezpečnostní pracovníky kupujícího (dále jen
„odpovědný zaměstnanec prodávajícího“). Prodávající do seznamu osob uvede jméno,
příjmení a číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu. Kupující odsouhlasí seznam osob
do 2 pracovních dní ode dne jeho doručení. V opačném případě je prodávající povinen dle
požadavků kupujícího tento seznam upravit. Prodávající je povinen zajistit denní aktualizaci
seznamu zaměstnanců prodávajícího.
4. Kupující pro prodávajícího zajistí k řádnému splnění předmětu smlouvy:
a) přístupnost všech ploch, kde budou prováděny činnosti spojené s plněním předmětu
smlouvy.
b) vstup a vjezd zaměstnancům prodávajícího do objektu kupujícího, uvedeného v čl. III této
smlouvy, k plnění předmětu této smlouvy;
c) poučení zaměstnanců prodávajícího o dodržování ochranných a bezpečnostních opatření
v objektu kupujícího po dobu pobytu v objektu kupujícího, a to formou zajištění podpisu
„Prohlášení/poučení“ pro oblast ochrany informací, BOZP, požární ochrany a ochrany
životního prostředí. Za BOZP a dodržování předpisů PO při provádění díla odpovídá
Prodávající. Všichni zaměstnanci prodávajícího a případně poddodavatele jsou při
provádění Díla povinni nosit určené pracovní ochranné prostředky;
d) poučení zaměstnanců prodávajícího o dodržování vnitropodnikových předpisů kupujícího
vztahujících se k plnění předmětu smlouvy; poučení zajišťuje zmocněnec pro jednání
věcná a technická nebo jím pověřený zaměstnanec kupujícího;
e) hygienické a bezpečné pracovní podmínky, odpovídající normám EU;
f) odběr elektrické energie a vody, a to na náklad kupujícího;
g) vyjádření odborných zaměstnanců kupujícího k jednotlivým problémům souvisejícím s
prováděním díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti prodávajícího k
poskytnutí vyjádření, resp. od zjištění potřeby vyjádření.
5. Zaměstnanci prodávajícího jsou zejména
a) oprávněni vstupovat pouze do těch prostorů v objektu kupujícího, které budou dohodnuty
mezi zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran; do bezpečnostní
režimové zóny objektu kupujícího (dále jen „BRZ“) jsou zaměstnanci prodávajícího
oprávněni vstupovat jen na základě vstupní identifikační karty s oprávněním vstupu do
BRZ a za doprovodu odpovědného zaměstnance kupujícího;
b) povinni během provádění díla v objektu kupujícího používat vlastní respirátory s filtrační
třídou ochrany FFP2/KN95 a vyšší;
c) povinni po celou dobu přítomnosti v objektu kupujícího nosit viditelně vstupní identifikační
karty a mít na sobě vlastní žlutou reflexní vestu a u sebe platný průkaz totožnosti; V
případě, že se zaměstnanci prodávajícího neprokáží vydanou vstupní identifikační kartou,
nebudou do objektu kupujícího vpuštěni. Po ukončení činností je Prodávající povinen
všechny vstupní identifikační karty vrátit. V případě ztráty, poškození nebo nevrácení
vstupní identifikační karty je Prodávající povinen uhradit náhradu vzniklé škody ve výši
pořizovací ceny za každou vstupní identifikační kartu;
d) povinni zdržet se vynášení jakýchkoli dat souvisejících s výrobou, jak na datových
nosičích, tak v písemné podobě;
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e) povinni dodržovat veškeré platné právní předpisy (zejména zákoník práce a bezpečnostní
předpisy), vztahující se k plnění předmětu smlouvy;
f) povinni uposlechnout pokynů bezpečnostních pracovníků kupujícího.
6. Kupující podnikne nezbytná opatření pro ochranu osob a věcí v místě plnění předmětu této
smlouvy. Odpovědný zaměstnanec prodávajícího je povinen hlásit bezpečnostním
pracovníkům kupujícího porušení bezpečnostních pravidel či závady na vstupních a
bezpečnostních systémech. V případě závažného porušení bezpečnostních předpisů ze
strany zaměstnance prodávajícího může kupující odmítnout, aby se tato osoba dále podílela
na plnění dle této smlouvy, a odepřít jí přístup do svého objektu.
7. Prodávající je povinen předložit negativní POC antigenní test, případně negativní RT-PCR test
na přítomnost AG SARS-COV-2 všech svých zaměstnanců a techniků plnících předmět
smlouvy v objektu kupujícího, přičemž takový negativní test bude předložen v den prvního
nástupu daného zaměstnance či technika na realizaci předmětu smlouvy v objektu kupujícího
a nebude starší 24 hodin, a dále každých 5 kalendářních dní od prvního dne nástupu. Bude-li
příslušné usnesení vlády ČR, opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nebo jiný obecně
závazný právní předpis (dále jen „příslušné právní předpisy“) vyžadovat jiné, přísnější
podmínky, informuje o tom kupující písemně (e-mailem mezi zmocněnci pro jednání věcná a
technická) prodávajícího a prodávající je povinen písemně akceptovat takové změny. Za
předpokladu, že to umožní příslušné právní předpisy, jsou smluvní strany oprávněny se
dohodnout na méně přísných požadavcích, než je uvedeno v první větě tohoto odstavce.
Případné změny požadavků dle tohoto odstavce se nepovažují za případ dle čl. XVII odst. 1
této smlouvy a není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Prodávající bere na vědomí, že v celém objektu kupujícího platí zákaz kouření s výjimkou
vyhrazených míst.
9. Prodávající je povinen nejpozději ke dni podpisu této smlouvy předložit kupujícímu a po celou
dobu platnosti a účinnosti této smlouvy udržovat pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti
za újmu, kterou by mohl způsobit při plnění této smlouvy, s limitem pojistného plnění
minimálně ve výši 3.000.000,- Kč, případně odpovídající částky v jiné měně, za předpokladu,
že splňují požadovaný limit dle měnového kurzu ČNB ke dni podpisu této smlouvy. Prodávající
je povinen na požádání kupujícího kdykoli předložit kopii pojistné smlouvy (pojistného
certifikátu) prokazující požadované pojištění, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od
doručení takové žádosti kupujícího.
10. Prodávající je oprávněn plnit tuto smlouvu nebo její část prostřednictvím svého (svých)
poddodavatele(ů). V případě, že prodávající použije poddodavatele ve smyslu předchozí věty,
a) není jakkoli dotčena odpovědnost prodávajícího za případné nesplnění či vadné
plnění příslušných závazků, a prodávající má i nadále odpovědnost za plnění
předmětu této smlouvy jako by jí plnil sám,
b) byl povinen kupujícímu (zadavateli) předložit seznam poddodavatelů dle čl. 7.8
Zadávací dokumentace a za podmínek tam uvedených,
c) v případě změny v seznamu uvedených poddodavatelů (např. jiný rozsah plnění,
změna poddodavatele, nový poddodavatel) je prodávající povinen oznámit takovou
změnu bez zbytečného odkladu kupujícímu, nejpozději však do 3 pracovních dnů
od takové změny.
Smlouva nebude měněna z důvodu použití poddodavatelů nebo jejich změny dle tohoto
odstavce.
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11. V případě, že výrobou výsekové formy uvedené v čl. V odst. 4 této smlouvy dojde ke vzniku
autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dílo“), jehož autorem je prodávající, poskytuje prodávající kupujícímu okamžikem
jeho dodání dle přílohy č. 7 této smlouvy výhradní územně neomezenou licenci k Dílu, a to na
dobu trvání majetkových práv k Dílu a pro všechny způsoby užití Díla. Licence byla sjednána
bezúplatná, resp. již je zahrnuta v ceně výroby výsekové formy. Prodávající nemá právo na
dodatečnou odměnu v souvislosti s autorskými právy k Dílu nesjednanou v této smlouvě.
12. V případě, že autorem Díla bude osoba odlišná od prodávajícího, je prodávající povinen zajistit
si získání licence k Dílu v rozsahu stanoveném v předchozím odstavci tohoto článku včetně
ujednání možnosti udělení podlicence k Dílu třetím osobám. Smluvní strany se dohodly, že
dodáním výsekové matrice dle přílohy č. 7 této smlouvy prodávající poskytne kupujícímu
bezúplatnou podlicenci k Dílu. Prodávající nemá právo na dodatečnou odměnu v souvislosti s
autorskými právy k Dílu nesjednanou v této smlouvě.
13. Kupující má právo udělit třetím osobám podlicenci v plném nebo částečném rozsahu licence
či podlicence k Dílu, a to v neomezeném počtu. Kupující má dále právo zcela nebo částečně
postoupit licenci či podlicenci kterékoliv třetí osobě a tato třetí osoba neomezeně dále, s čímž
prodávající vyslovuje souhlas.
XIII. OCHRANA BEZPEČNOSTI INFORMACÍ
1.

Smluvní strany nejsou oprávněny zpřístupnit třetí osobě neveřejné informace, které získaly či
získají při vzájemné spolupráci, jakož i informace spojené s vytvořením a obsahem této
smlouvy. To neplatí, mají-li být za účelem plnění této smlouvy potřebné informace
zpřístupněny zaměstnancům smluvních stran nebo dalším osobám (zpracovatelům
informací), kteří se podílejí na plnění dle této smlouvy, a to za stejných podmínek, jaké jsou
stanoveny smluvním stranám v tomto článku, a vždy jen v rozsahu zcela nezbytně nutném
pro řádné plnění této smlouvy.

2.

Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, že povinnosti vyplývající z tohoto článku budou
dodržovány všemi osobami, které se s neveřejnými informacemi seznámily dle předchozího
odstavce. Porušení závazku mlčenlivosti ze strany těchto osob je považováno za porušení
způsobené smluvní stranou, která jim neveřejné informace poskytla.

3.

Smluvní strany budou za neveřejné informace považovat též veškeré informace vzájemně
poskytnuté v jakékoli objektivně vnímatelné formě v ústní, listinné, elektronické, vizuální nebo
jiné podobě, jakož i know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které
nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, a dále informace, které jsou
písemně označeny jako diskrétní informace (zkratka „DIS“) nebo u kterých se z povahy věci
dá předpokládat, že se jedná o informace neveřejné, resp. podléhající závazku mlčenlivosti,
a které se smluvní strany dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy.

4.

Smluvní strany se zavazují, že pokud v rámci vzájemné spolupráce přijdou do styku s
osobními údaji či zvláštní kategorií osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, k jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.
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5.

Smluvní strany o povinnosti utajovat neveřejné informace poučí své zaměstnance, případně
další osoby, kterým budou neveřejné informace zpřístupněny.

6.

Smluvní strany se zejména zavazují:
a) nesdělit neveřejné informace třetím osobám (vyjma případů, kdy to tato smlouva výslovně
připouští),
b) zajistit, aby uvedené neveřejné informace nebyly zpřístupněny třetím osobám,
c) zabezpečit data, popř. údaje v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě,
včetně fotokopií, obsahující neveřejné informace, před zneužitím třetími osobami,
případně je zajistit proti ztrátě.

7.

Ochrana neveřejných informací se nevztahuje na případy, kdy:
a) smluvní strana prokáže, že je daná informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost
způsobila sama smluvní strana,
b) smluvní strana prokáže, že měla danou informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění
druhou stranou a že ji nenabyla v rozporu se zákonem,
c) smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat dále danou
informaci,
d) je zpřístupnění dané informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím
příslušného orgánu státní správy či samosprávy,
e) auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění vyplývajícího
z příslušných právních předpisů.

8.

Smluvní strany se zavazují na žádost druhé smluvní strany:
a) vrátit všechny neveřejné informace, které byly předány „hmotnou formou“ (zejména
písemně či elektronicky), a jakékoli další materiály obsahující nebo odvozující informace
neveřejného charakteru,
b) vrátit či zničit kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy
neveřejných informací,
c) zničit bez zbytečného odkladu všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní
písemnosti vyhotovené na základě neveřejných informací,
d) zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních
obsahujících neveřejné informace.

8.

V případě, že se některá ze smluvních stran hodnověrným způsobem dozví, popř. bude mít
odůvodněné podezření, že došlo ke zpřístupnění neveřejných informací neoprávněné osobě,
je povinna o tom informovat druhou smluvní stranu.

9. V případech, kdy prodávajícímu budou ze strany kupujícího poskytnuty k provádění testů
materiály podléhající podle pravidel kupujícího přísné kontrole (dále jen „ochraňované
materiály“), je prodávající povinen nakládat s takovými materiály jako s materiály, které:
a) nesmí předat bez prokazatelného souhlasu kupujícího třetí straně;
b) musí bezprostředně po provedení testovacích prací vrátit zpět kupujícímu, a to včetně
poškozených, případně neúplných ochraňovaných materiálů
-

v případě poškození nebo způsobení neúplnosti je prodávající povinen
prokazatelným způsobem vysvětlit příčiny takového stavu;
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c) nesmí použít pro reklamní účely;
d) nesmí vyrobit kopie, napodobeniny nebo duplikáty;
e) nesmí být použity k jinému účelu, než který souvisí s plněním předmětu této smlouvy.
10. Jestliže jedna smluvní strana dá druhé smluvní straně k dispozici výkresy, technické podklady
nebo jiné technické informace vztahující se k předmětu této smlouvy, a to jak před, tak i po
uzavření této smlouvy, zůstávají tyto výkresy, technické podklady nebo jiné technické
informace vlastnictvím strany předávající. Přejímající smluvní strana je oprávněna uvedené
dokumenty a informace užívat jak pro splnění předmětu této smlouvy, tak i následně pro
užívání, údržbu a servis zařízení. Obě smluvní strany jsou oprávněny předané a převzaté
dokumenty a informace užívat podle vlastních potřeb a uvážení, včetně jejich rozmnožování
tak, aby neohrozily zájmy druhé smluvní strany. V případě dalšího případného prodeje
zařízení kupujícím je kupující oprávněn z uvedených dokladů a dokumentů poskytnout
novému nabyvateli stroje jen ty doklady a dokumenty, které jsou nezbytné k převodu a dalšímu
užívání zařízení.
11. Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o neveřejných
informacích získaných v rámci spolupráce s druhou smluvní stranou trvá i po ukončení
platnosti této smlouvy.
XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1.

Každá ze smluvních stran má právo od této smlouvy odstoupit v případě porušení této
smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem. Smluvní strany se dohodly, že za
podstatné porušení této smlouvy považují zejména případy, kdy:
a) do 1 měsíce po marném uplynutí lhůty k plnění nebylo zařízení prodávajícím dodáno,
anebo do 1 měsíce po marném uplynutí lhůty nebylo zařízení prodávajícím uvedeno do
provozu a předáno kupujícímu bez jeho zavinění, nebo nesplňuje deklarované technické
výkony. Toto ustanovení neovlivňuje platnost čl. XI odst. 1 této smlouvy;
b) nebyla dodržena technická specifikace zařízení, uvedená v Příloze č. 1 této smlouvy,
čímž bylo znemožněno obvyklé používání tohoto zařízení;
c) zařízení bylo dodáno s vadami, které jsou neopravitelné nebo s jejichž opravou by byly
spojeny nepřiměřené náklady, popř. oborově neobvyklá doba potřebná k jejich odstranění
by byla nepřiměřená potřebám kupujícího;
d) porušení povinnosti dle čl. XII. odst. 9 této smlouvy;
e) porušení povinnosti prodávajícího dle čl. XII. odst. 10 písm. c) této smlouvy;
f) jiné případy dle této smlouvy.

2.

Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, musí v něm být uveden
důvod odstoupení a musí být doručeno na adresu sídla druhé smluvní strany. Odstoupení
nabývá účinnosti dnem jeho doručení. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být odesláno
doporučeně. V případě pochybností o dni doručení se za den doručení považuje třetí pracovní
den po podání oznámení o odstoupení k odeslání provozovateli poštovních služeb.

3.

Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, náhrady
škody, a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají
trvat i po ukončení této smlouvy.
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XV. VYŠŠÍ MOC
1.

Pro účely této smlouvy znamená "vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost
mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření
této smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události
mohou být kromě dalších případů zejména: živelné pohromy, války, revoluce, požáry velkého
rozsahu, zemětřesení, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého
průmyslového odvětví, pokud mají dopad na prodávajícího a ovlivňují jeho plnění dle této
smlouvy. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany
prodávajícího, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky apod. Vyšší
mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

2.

Smluvní strany jsou si vědomy existence pandemie Coronaviru (COVID-19) v době uzavření
této smlouvy a prodávající prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nebrání tato
pandemie v plnění jeho závazků z této smlouvy.

3.

Jestliže je zřejmé, že v důsledku událostí uvedených v odstavci 1 tohoto článku prodávající
nebude schopen dokončit práce, či splnit jinou povinnost ve smluveném termínu, pak o tom
prodávající bezodkladně uvědomí kupujícího. Smluvní strany se bez zbytečného odkladu
dohodnou na řešení této situace a dohodnou další postup plnění díla dle této smlouvy.
Smluvní strany však výslovně sjednávají, že prodávající není v prodlení s plněním svých
povinností dle této smlouvy po dobu výskytu vyšší moci.

4.

Jestliže kterákoliv ze stran nemůže plnit své smluvní závazky z důvodu vyšší moci, projednají
strany tento případ mezi sebou a rozhodnou o možných postupech. Nedojde-li k takovéto
dohodě, má kterákoliv strana právo od smlouvy odstoupit, pokud od vzniku zásahu vyšší moci
znemožňujícího plnění uplynula doba delší než tři měsíce a vadný stav trvá.

5.

Nastane-li případ vyšší moci, pak smluvní strana, která uplatňuje nároky z důvodu vyšší moci,
předloží druhé smluvní straně doklady, týkající se tohoto případu.

6.

Smluvní strany se dohodly, že skutečnost, že nastala okolnost vylučující odpovědnost, nemá
vliv na ujednání týkající se smluvních pokut, resp. smluvní povinnost uhradit smluvní pokutu
není okolnostmi vylučujícími odpovědnost dotčena.
XVI. ŘEŠENÍ SPORŮ A ROZHODNÉ PRÁVO

1.

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména OZ a ZZVZ.

2.

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých
na základě této smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany na řešení vzájemného sporu, má
každá ze smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu v České republice;
pravomoc soudu jiného státu je vyloučena. Smluvní strany se dohodly, že příslušným soudem
pro řešení sporů vzniklých mezi smluvními stranami z této smlouvy je obecný soud dle sídla
kupujícího.

3.

Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980, známé
jako Vídeňská úmluva, je touto smlouvou vyloučena.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
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písemnými dodatky takto označovanými, číslovanými vzestupnou řadou, to vše po dohodě
obou smluvních stran.
2.

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nelze bez souhlasu druhé smluvní strany
převést na třetí stranu.

3.

Tato smlouva je za podmínek uvedených v odst. 2 tohoto článku závazná i pro případné
právní nástupce smluvních stran.

4.

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a jsou povinny plnit závazky
podle této smlouvy i v případě, že dojde ke změně okolností tak podstatné, že změna založí
v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr zvýhodněním jedné z nich neúměrným
zvýšením nákladů plnění nebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění; zejména
nejsou oprávněny domáhat se rozhodnutí soudu o obnovení rovnováhy práv a povinností
nebo o zrušení smlouvy. I v případě, že plnění jedné ze stran bude v hrubém nepoměru
k tomu, co poskytla druhá strana, nemůže zkrácená strana požadovat zrušení smlouvy a
navrácení všeho do původního stavu.

5.

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy,
ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle uvedeného si smluvní strany potvrzují,
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

6.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným,
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady
na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

7.

Prodávající tímto prohlašuje, že dodržuje základní lidská práva a všeobecně uznávané etické
a morální standardy v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv (dále jen „Práva“). V
případě, že se kupující hodnověrným a prokazatelným způsobem dozví, že ze strany
prodávajícího došlo nebo dochází k porušení Práv, a prodávající i přes předchozí písemné
upozornění kupujícího pokračuje v porušování Práv nebo nezjedná nápravu, má kupující
právo odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XIV odst. 2 této smlouvy.

8.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s § 219 odst. 1 písm. d)
ZZVZ uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv). Uveřejnění zajistí kupující.

9.

Tato smlouva je sepsána v českém jazyce ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po 1 výtisku.

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, že tato
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle,
bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své vlastoruční podpisy.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti jejím
zveřejněním v registru smluv.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha:
č. 1 Technická specifikace
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č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7

1a – Technická specifikace zadavatele
1b – Technická specifikace nabízeného plnění ze strany prodávajícího [prodávající doplní v
souladu s požadavky v čl. 12.3 zadávací dokumentace]
Seznam dokladů a technických dokumentů
Časový harmonogram plnění předmětu smlouvy
Vzor Protokolu č. 1
Vzor Protokolu č. 2
Vzor listu oprav
Testování zařízení

V Praze dne ______________________

V [prodávající doplní místo podpisu] dne
[prodávající doplní datum podpisu ]

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

_______________________________
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Tomáš Hebelka, MSc

________________________________
[prodávající doplní svůj obchodní název]
[prodávající doplní jméno oprávněné
jednající osoby]
[prodávající doplní funkci této osoby]

generální ředitel
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
a
DALŠÍ POŽADAVKY / PODMÍNKY pro předmět zakázky

Rotační výsekový stroj
se separátorem
Minimální formát archu na vstupu v mm
Maximální formát archu na vstupu v mm
Minimální gramáž v gsm
Maximální gramáž v gsm
Minimální výška stohu papíru v nakladači v mm
Uchycení výsekového plechu
Produkční rychlost (počet cyklů za hodinu)
Čidlo pro registraci archu
Separační jednotka
Oddělení vyseknutých archů na výstupu po (v počtu archů)
Paměť v minimálním počtu jobů
Nakladač
Vykladač
Zpracovávané substráty
Maximální rozměry zařízení (šířka x délka) mm

220 x 300
360 x 500
120
400
200
magnetický válec
4000
ano
ano
5, 10, 20, 50
10
s kontrolou naložení
dvou archů
šupinový nebo do stohu,
možnost průběžného
odebírání produkce
papír, lepenka, natíraný
karton, samolepka
5000 x 2000

Další technické požadavky:
a) u nakladače zařízení musí být možné upevnit stacionární snímač čárových kódů Datalogic
DS2400N, z důvodu nutnosti načítat čárové kódy jednotlivých archů před samotným výsekem
b) po zpracovaní archů každého baličku musí jít nastavit pauzu. Předpokládá se standardní výroba
se zpracováním 5-ti nebo 10-ti archů
c) 5 nebo 10 zpracovaných archů se při vykládání nesmí rozpadnout na jednotlivé samostatné tvary
(tzn. při vykládání musí držet nařezaný arch pohromadě)
d) zařízení nesmí v žádném případě poškozovat zpracovávaný produkt (znečišťovat či mechanicky
znehodnocovat); průchod archu strojem musí být řešen tak, aby nedocházelo především k
poškrábání stírací vrstvy
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Příklad
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Seznam dokladů a technických dokumentů
I.
Nejpozději před ukončením instalace zařízení prodávající předá kupujícímu:
a)

v českém jazyce ve 2 (dvou) vyhotoveních a elektronicky na USB Flash disku pro rotační
výsekový stroj
aa) návod k obsluze a údržbě,
ab) pravidla bezpečné práce,

b)

v českém, anglickém nebo německém jazyce
ba) ve 2 (dvou) vyhotoveních
-

všeobecný popis zařízení, včetně veškerého souvisejícího vybavení,

-

schéma elektrického zapojení

-

plán mazání a chlazení

-

servisní příručka elektroniky

bb) v 1 (jednom) vyhotovení
-

prohlášení o shodě dle normy 2006/42/ES a značky CE,

-

seznam technických předpisů, harmonizovaných norem a norem IEC a CEE
vztahujících se k zařízení,

II.
1.

Prodávající prohlašuje, že pro orgány dozoru smluvních stran poskytne těmito orgány
požadovanou technickou dokumentaci zařízení vztahující se k použitému způsobu posouzení
shody a prohlášení o shodě, včetně podkladů v rozsahu stanoveném příslušnými technickými
předpisy obou smluvních stran.

2.

Prodávající bere na vědomí, že výrobce zařízení je povinen uchovat na svém území technickou
dokumentaci zařízení a kdykoliv na vyžádání ji poskytnout orgánům dozoru do 10 (deseti) let ode
dne ukončení výroby nebo prodeje zařízení; tato doba může být po písemné dohodě smluvních
stran určena odchylně.
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Časový harmonogram plnění předmětu smlouvy
Lhůty
nejpozději 1 týden
před dodáním
zařízení
do 8 týdnů od
účinnosti kupní
smlouvy

Činnost:

Poznámka:

FAT test v rozsahu 1 pracovní den bude
proveden dle přílohy č.7 kupní smlouvy
Dodání zařízení, potvrzení podpisem dodacího
listu

Instalace a zprovoznění zařízení, včetně dodání
potřebných dokladů a technické dokumentace
do 2 týdnů po dodání podle smlouvy
zařízení, resp. od
podpisu dodacího Zaškolení obsluhy a údržby kupujícího
listu
SAT test v rozsahu 1 pracovní den bude
proveden dle přílohy č.7 kupní smlouvy
Podpis Protokolu č. 1
následující den po
podpisu Protokolu Zkušební provoz v rozsahu 30 kalendářních dní
č.1
po ukončení
Podpis Protokolu č. 2, začátek běhu záruční
zkušebního provozu doby
24 měsíců po podpisu
Ukončení záruční doby
Protokolu č. 2
Případnou změnu harmonogramu lze v odůvodněných případech, s výjimkou lhůty dodání
zařízení podle čl. IV odst. 1 smlouvy, provést písemným protokolem podepsaným zmocněnci
obou smluvních stran pro jednání věcná a technická.
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Vzor Protokolu č. 1
_________________________________________________________________________

ROTAČNÍ VÝSEKOVÝ STROJ se separátorem
Model: ……………… , Výrobní číslo: ………………………

Kupující:

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1, Česká republika

Kupující:
a) potvrzuje tímto převzetí, instalaci zařízení a uvedení do provozu a
předání dokladů a technických dokumentů určených podle kupní
smlouvy č. 018/OS/2021.;
b) potvrzuje zaškolení obsluhy (v rozsahu dle smlouvy);
c) prohlašuje, že zařízení splňuje požadavky kupujícího a technické
parametry uvedené ve smlouvě.
Dnem podpisu tohoto protokolu začíná běžet zkušební doba
v rozsahu 30 kalendářních dní
POZNÁMKY:

V Praze dne …………………

Za kupujícího:

Za prodávajícího:
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Vzor Protokolu č. 2
_________________________________________________________________________

ROTAČNÍ VÝSEKOVÝ STROJ se separátorem
Model: ……………… , Výrobní číslo: ………………………
Kupující:

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1, Česká republika

Kupující:
a)
tímto potvrzuje ukončení zkušebního provozu zařízení;
b) tímto prohlašuje, že během zkušebního provozu zařízení nebyly
zaznamenány žádné odchylky nebo vady. Zařízení splňuje
požadavky kupujícího na technické parametry zařízení uvedené ve
smlouvě;
c) podpisem tohoto protokolu začíná běžet záruční doba na zařízení
v délce 24 měsíců.
POZNÁMKY:

V Praze dne …………………

Za kupujícího:

Za prodávajícího:
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Rotační výsekový stroj se separátorem
(dále jen „zařízení“)
POPIS TESTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
Dodání předmětu smlouvy budou předcházet přejímací testy FAT (Factory Acceptance Test)
zařízení ve výrobním závodě nebo na místě, které určí prodávající. Po samotné instalaci a
zprovoznění zařízení u kupujícího (v místě plnění) bude následovat test SAT (Site Acceptance
Test)
Popis obou testů je uveden níže.

Testovaný materiál:

pro FAT test a SAT test
Parametry testovaného materiálu
vstupní formát archu:
gramáž archu:
použité tisk. techniky:
množství archů pro test:
výstupní formát:

345 x 480 mm
Arktika
200 g/m2

345 x 480 mm
MetsäBoard
255 g/m2

ofset, inkjet, sítotisk
300
300 x 400 mm

ofset, inkjet, sítotisk
300
300 x 400 mm

Pro testy FAT a SAT budou kupujícím prodávajícímu dodána data na USB Flash nosiči.
Magnetickou výsekovou forma (matrici) pro účely obou těchto testů (FAT a SAT) je na základě
dodaných dat a výše stanovených parametrů testovacího materiálu povinen nechat vyrobit, resp.
zajistit, prodávající.

•
•
•

•

Průběh testů:
Po celou dobu testování bude kupujícím vyžadována přítomnost technika prodávajícího.
Po celou dobu testování budou přítomni zástupci kupujícího.
O provedených testech bude zástupci kupujícího vypracován protokol, který podepíše
technik/zástupce prodávajícího a zástupce kupujícího. V rámci testů bude rovněž zástupci
kupujícího provedena potřebná fotodokumentace.
Testované zařízení zprovozní zástupce prodávajícího (technik). Před konáním testů bude
umožněno zástupci prodávajícího (technikovi) optimální nastavení zařízení v rozsahu do 30
minut před každým druhem testovaného materiálu. Pro nezaujatost testu bude testované
zařízení obsluhovat zástupce prodávajícího (technik) za přítomnosti zástupců kupujícího.
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Rozsah testů:
V rámci provádění testů budou hodnoceny následující ukazatele:
1.

Ověření zpracování požadovaného vstupního formátu média

2.

Poškození zpracovávaného materiálu posouzení formátu za pomoci kalibrovaného měřidla
Posuzovány budou následující parametry:
a)
mechanické poškození materiálu, potisku a ochranných prvků,
b)
přesnost a ostrost výseku (±0,5 mm na řezu)
c)
znečištění zpracovávaného materiálu
d)
ostatní poškození a znečištění.
e)
schopnost separovat okraje archů (z formátu 345 x 480 mm na formát 300 x 400
mm)
f)
odsazení archů na vykládací pás po 5,10 arších
g)
celistvost archu (300 x 400 mm) na vykladači, arch se nesmí rozpadnout na
jednotlivé vysekané tvary, které budou mezi sebou podrženy můstky

V případě, že v rámci testů bude zástupci kupujícího zjištěno, že testované zařízení
nesplňuje technické požadavky kupujícího nebo nejsou splněny parametry uvedené
v příloze č. 1 této smlouvy, má kupující právo odstoupit od této smlouvy za podmínek
uvedených v čl. XIV odst. 2 této smlouvy.
Podmínky testů:Testy FAT a SAT budou probíhat v termínu dle Přílohy č. 3 – časového
harmonogramu smlouvy, a to po dobu 1 pracovního dne.
Výše uvedený testovací materiál pro testy FAT bude kupujícím dodán na prodávajícím určené
místo.
Po ukončení těchto testů bude výseková forma předána kupujícímu a testovací materiál odvezen
zástupci kupujícího nebo vrácen prodávajícím zpět na náklady kupujícího na adresu kupujícího.
Příloha:

č.1 produktový list testovacího materiálu Artika
č.2 produktový list testovacího materiálu MetsäBoard
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KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka

Veřejná zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Název:

„Rotační výsekový stroj se separátorem“
Základní identifikační údaje

Zadavatel

Název:

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Sídlo:

Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00

IČO:

00001279

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel

Kontaktní osoba:

Monika Řeháčková

E-mail:

rehackova.monika@stc.cz

Účastník zadávacího řízení
Název:

…………………………

Sídlo:

…………………………

Korespondenční adresa:

…………………………

IČO, DIČ:

…………………………

Tel.:

…………………………

E-mail:

…………………………

Osoba oprávněná za účastníka jednat:

…………………………

Kontaktní osoba:

…………………………

Tel.:

…………………………

E-mail:

…………………………

Identifikátor datové schránky:

…………………………

Malý nebo střední podnik:

ANO / NE
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Název veřejné zakázky:

„Rotační výsekový stroj se separátorem“
Název účastníka (vč. právní formy):

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Sídlo:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

IČO:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

1)

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného účastníka tímto prohlašuji
místopřísežně, že výše uvedený účastník předmětné veřejné zakázky splňuje základní
způsobilost ve smyslu § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) neboť není dodavatel:
a) který byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše
uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše
uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky;
b) který má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek, a to včetně spotřební daně,
c) který má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) který má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) který je v likvidaci, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, byla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.

2)

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
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Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného účastníka tímto prohlašuji
místopřísežně, že výše uvedený účastník předmětné veřejné zakázky splňuje profesní
způsobilost ve smyslu § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) zákona.
3)

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného účastníka tímto prohlašuji
místopřísežně, že výše uvedený účastník předmětné veřejné zakázky splňuje
požadavky na technickou kvalifikaci ve smyslu § 79 odst. 2 písm. b) zákona a dále
v souladu se zadávací dokumentací:
„K prokázání technické kvalifikace zadavatel požaduje podle § 79 odst. 2 písm. b)
zákona předložení seznamu významných dodávek poskytnutých za
posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby
jejich poskytnutí a identifikace objednatele, jejichž předmětem byly dodávky jejichž
rotačního výsekového stroje obdobného charakteru, jako je předmět této veřejné
zakázky.
• Minimální zadavatelem požadovanou úrovní seznamu významných dodávek
jsou alespoň 2 významné dodávky ve finančním rozsahu minimálně 1 500 000,- Kč
bez DPH za každou z těchto významných dodávek.“
Tímto předkládám seznam významných dodávek dle výše uvedeného:
Identifikace dodavatele, který dodávku
poskytnul:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Identifikace objednatele, kterému byla
dodávka poskytnuta:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Doba plnění s přesností na kalendářní měsíce:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Stručný popis předmětu plnění významné
dodávky:
Finanční objem za realizovanou významnou
dodávku (celková cena v Kč bez DPH):
Kontaktní osoba objednatele pro účely
ověření uvedených informací (jméno, telefon
a e-mail):

Identifikace dodavatele, který dodávku
poskytnul:
Identifikace objednatele, kterému byla
dodávka poskytnuta:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Doba plnění s přesností na kalendářní měsíce:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Stručný popis předmětu plnění významné
dodávky:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
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4)

Finanční objem za realizovanou významnou
dodávku (celková cena v Kč bez DPH):

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Kontaktní osoba objednatele pro účely
ověření uvedených informací (jméno, telefon
a e-mail):

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

TESTOVÁNÍ VZORKŮ – ZAŘÍZENÍ

V souladu s § 104 písm. b) zákona, před podpisem smlouvy zadavatel požaduje od vybraného
dodavatele úspěšný výsledek zkoušky vzorků, tj. úspěšné testování zařízení jako podmínku
pro uzavření smlouvy.
Podrobný popis testování je uveden v příloze č. 5 ZD – „Podmínky pro testování zařízení
před podpisem smlouvy“.
Účastník je povinen uvést kontaktní údaje na osobu pověřenou k organizaci testování
zařízení před podpisem smlouvy, vč. určeného místa testování zařízení.:
Jméno:
Příjmení:
E-Mail:
Tel.:
Místo (adresa) testování zařízení:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
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SEZNAM PODDODAVATELŮ
Název veřejné zakázky:

„Rotační výsekový stroj se separátorem“
Název účastníka (vč. právní formy):

…………………………

Sídlo:

…………………………

IČO:

…………………………

1) V souladu s požadavkem zadavatele uvedeném v zadávací dokumentaci k výše
uvedené veřejné zakázce, uvádím seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí budu plnit
předmět zakázky.
A)
Poddodavatel
…………………………
se sídlem
…………………………
zastoupený
…………………………
IČO:
…………………………
Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
…………………………
Procento celkových nákladů plnění, které bude poddodavatel realizovat: ……………
B)
Poddodavatel
…………………………
se sídlem
…………………………
zastoupený
…………………………
IČO:
…………………………
Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
…………………………
Procento celkových nákladů plnění, které bude poddodavatel realizovat: ……………
C)
Poddodavatel
…………………………
se sídlem
…………………………
zastoupený
…………………………
IČO:
…………………………
Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
…………………………
Procento celkových nákladů plnění, které bude poddodavatel realizovat: ……………
(účastník přidá počet poddodavatelů dle potřeby)
2) Tímto jako účastník výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuji, že nemám v
úmyslu zadat žádnou část uvedené veřejné zakázky žádnému poddodavateli.1

V případě, že účastník nemá v úmyslu zadat žádnou část zakázky žádnému poddodavateli, seznam
poddodavatelů dle bodu 1) nevyplňuje a pole proškrtne.
1
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Podmínky pro testování zařízení před podpisem smlouvy
Veřejná zakázka:

„Rotační výsekový stroj se separátorem“

1) Průběh před testováním:
Účastník, jehož nabídka bude v rámci hodnocení nabídek vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější, bude zadavatelem písemně vyzván k realizaci testování zařízení.

Pro účely provedení testování bude zadavatelem předána nebo na jeho náklady
účastníkovi zaslána magnetická výseková deska (matrice) o rozměrech 345 x 480 mm,
s užitkem 300 x 400 mm a zápichem 0,6 mm.
2) Účel testování zařízení:
Testování zařízení jako podmínka před podpisem smlouvy je prováděno za účelem zjištění,
zdali typ nabízeného zařízení splňuje požadovanou technickou specifikaci zadavatele.
Testování by mělo být provedeno na stejném nebo obdobném typu zařízení, které je
předmětem nabídky účastníka.
3) Požadované parametry testovaného materiálu:
Médium:
Formát archu:
Gramáž:
Množství:

papír
345 x 480 mm
od 150 g/m2
nejméně 300 archů.

Materiál pro tento test zajistí účastník na své náklady.
4) Průběh testování:
•
•
•

Po celou dobu testování bude zadavatelem vyžadována přítomnost technika účastníka.
Po celou dobu testování budou přítomni zástupci zadavatele.
Testované zařízení zprovozní zástupce účastníka (technik). Před konáním testů bude
umožněno zástupci účastníka (technikovi) optimální nastavení zařízení v rozsahu do 30
minut. Pro nezaujatost testu bude testované zařízení obsluhovat pouze zástupce
účastníka (technik) za přítomnosti zástupců zadavatele.

5) Rozsah testování:
V rámci provádění testování budou hodnoceny následující ukazatele:
3. Ověření zpracování požadovaného vstupního formátu média.
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4. Poškození zpracovávaného materiálu posouzení formátu za pomoci kalibrovaného
měřidla.
Posuzovány budou následující parametry:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

mechanické poškození materiálu,
přesnost a ostrost výseku (±0,5 mm na řezu),
znečištění zpracovávaného materiálu,
ostatní případná poškození a znečištění,
schopnost separovat okraje archů (z formátu 345 x 480 mm na formát 300 x 400
mm),
odsazení archů na vykládací pás po 5-ti a10-ti arších

Pokud bude při testování zjištěno, že testované zařízení nesplňuje požadavky podle výše
uvedených podmínek a výsledků testování, či nejsou-li naplněny parametry uvedené
v nabídce účastníka, či zařízení nesplňuje podmínky uvedené v technické specifikaci, která
tvoří přílohu č. 1a závazného návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD, bude účastník ze
zadávacího řízení vyloučen v souladu s čl. 122 odst. 7 zákona.
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