Zadávací dokumentace
Pro výběrové řízení :

Nákup technologie DAKR spol. s r.o. - Pískovací kabina
Zadávací dokumentace je zpracována v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v Operačním
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).
1) Identifikace zadavatele
- název zadavatele : DAKR spol. s r.o.
- sídlo :
Třída Československé armády 210, 753 01 Hranice
- IČ :
14617111
- DIČ :
CZ 14617111
- zastoupena :
Ing. Karlem Dančákem, jednatelem
- kontakt :
e-mail: dakr@dakr.cz tel.: 602 763 423, 581 603 950
2) Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele
Předmětem zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do užívání 1 ks
pískovací kabiny. Pískovací kabina bude sloužit k přípravě ocelových součástí před
lakováním a to tak, že na povrch součástek bude dopadat vysokou rychlostí abrazivní materiál
urychlený mechanickými metacími turbínami nebo stlačeným vzduchem. Jako abrazivní
materiál budou používány kovové broky ve směsi s ocelovou ostrohrannou drtí anebo
samostatné kovové broky. Závěsné tryskací zařízení bude vybaveno Y dráhou se dvěma háky každý
s nosností min. 500kg.

Proces tryskání bude probíhat tak, že ručně mimo tryskací kabinu budou na závěs upevněny
součástky, s nimiž se zajede do tryskací komory, ta se uzavře a bez přítomnosti obsluhy
proběhne proces otryskání součástek. Samotné tryskání se bude řídit počítačovým programem
pro danou součástku, kde bude možné volit dobu tryskání, a v průběhu tryskání měnit pohyb a
natočení závěsného háku i množství a rychlost abraziva. Obsluha mezitím připraví součástky
na druhý závěs. Po otryskání vyjede hák z tryskací komory s otryskanými součástkami,
zaveze do tryskací komory součástky připravené na druhém háku a po uzavření opětovně
spustí tryskací program. Abrazivo bude dopravováno dopravníky do korečkového elevátoru,
následně budou z abraziva automaticky separovány nečistoty a roztříštěné částice. Abrazivo
vhodné pro další použití bude dopraveno do zásobníku před metacími turbínami a opakovaně
používáno.
Technické požadavky na pískovací kabinu :
Povinné základní parametry - musí být splněny bezpodmínečně
Maximální rotační průměr zavěšených součástek
Maximální výška zavěšených součástek
Maximální nosnost každého ze 2 závěsných háků na Y dráze
Řízení tryskacího procesu

min. 1200 mm
min. 1700 mm
min. 500 kg
Prostřednictvím PLC

ANO
Kapacita počtu tryskacích programů v paměti PLC
min. 80
Možnost řízení posunu a směru otáčení háku během tryskání z programu PLC
ANO
Plynulá regulace otáček motoru turbíny přes frekvenční měniče z programu PLC ANO
Vzdálený přístup k PLC pro účely servisu

Max. výkon motoru metací turbíny s přímým pohonem (bez převodu)
Uzavření a dotěsnění dveří pneumatickými nebo hydraulickými válci
Plynule regulovatelné dávkování abraziva do metacích turbín z programu PLC

min. 7 kW

ANO
ANO
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Materiál lopatek turbín, rozdělovače abraziva a vnitřní obvodové vyložení
metacích turbín - nutno doložit materiálovým listem
Filtračním zařízení pro odsávání komory tryskače a zachycování
prachových částic s výstupní koncentrací do 0,5mg/m3
Automatická doprava a čištění abraziva

Vysokopevnostní zakalená
nástrojová ocel

ANO

Typ filtrů ve filtračním zařízení

ANO
rukávcové

Životnost filtrů

Min. 18.000 provozních
hodin

Kompletní zařízení pískovací kabiny včetně filtrů, čištění a dopravy
abraziva, elektrorozvaděče a veškerého dalšího příslušenství bude
ANO
instalováno, provozováno a udržováno v prostoru vymezeném na
výkrese v příloze č. 4 této zadávací dokumentace
PLC řídící systém v češtině
ANO
Dodací lhůta od podpisu kupní smlouvy a zaplacení 1. zálohové
max. 20 týdnů
faktury ve výši 30% kupní ceny
Návod k použití v českém jazyce
Součástí ceny musí být i přepravní obal stroje, doprava a pojištění do sídla zadavatele,
instalace stroje a zaškolení obsluhy, které bude obsahovat programování, provoz a údržbu
stroje
Přejímka stroje v závodě objednatele na předem specifikované dílce, výkresy jsou přílohou
zadání
Další požadavky:
Předmět dodávky, stejně jako veškerý materiál, díly a SW musí být nové a nepoužité.
Instalace zařízení musí být provedena ve spolupráci s pracovníky zadavatele.
Záruční doba zařízení minimálně v trvání 12 měsíců od předání do užívání zadavateli.
Garantované servisní služby minimálně po dobu 10 let od skončení záruční doby stroje.
Zaškolení obsluhy v místě sídla zadavatele.
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy,
jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a
kvalitativně srovnatelné řešení.

3) Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná cena celé zakázky: 1.200.000,- Kč bez DPH
4) Doba a místo plnění zakázky
- Doba plnění zakázky : max 20 týdnů od podpisu kupní smlouvy a zaplacení
1. zálohové faktury ve výši 30% kupní ceny
- Místo plnění zakázky : DAKR spol. s r.o., Třída Československé armády 210, 753 01
Hranice
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5) Prokázání kvalifikace
- dodavatel musí splňovat základní způsobilost která je stanovena v Čestném prohlášení
v příloze č.2 této Zadávací dokumentace.
- dodavatel musí splňovat profesní způsobilost ve vztahu k České republice zápisem
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (například fyzická osoba nezapsaná do Obchodního rejstříku
zápisem do Živnostenského rejstříku)

-

dodavatel musí splňovat technickou způsobilost realizací alespoň 2 stejných nebo
obdobných dodávek realizovaných po datu 1.1.2015 včetně uvedení kontaktu na
odběretele dodávky (název odběratele, kontaktní osoba a telefon)
K prokázání kvalifikace dodavatel doloží:
a) originál čestného prohlášení (příloha č. 2 této Zadávací dokumentace) o splnění
základních kvalifikačních předpokladů ne starší 90 dnů, podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
b) výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v něm uchazeč zapsán (prostá
kopie stačí , kolky či ověření nejsou nutné).
c) seznam nejméně 2 stejných nebo obdobných dodávek realizovaných realizovaných
po datu 1.1.2015 včetně uvedení kontaktu na odběretele dodávky (název odběratele,
kontaktní osoba a telefon) - příloha č. 3 této Zadávací dokumentace.

6) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídku podá uchazeč písemně v jednom vyhotovení a to tak, že vyplní a podepíše
jednotlivé vzorové formuláře, které jsou přílohami této zadávací dokumentace. Nabídka
musí být zpracována v českém jazyce.
Nabídková cena musí být uvedena v CZK nebo EUR v celkových cenách bez DPH.
Nabídková cena musí být konečná. Hodnotí se cena bez DPH v CZK. Nabídky v EUR
se pro účely hodnocení přepočítávají kurzem ČNB platnému pro poslední den lhůty pro
podání nabídek.
Doba, po kterou jsou uchazeči vázáni obsahem nabídky, je stanovena na 60 dní od
posledního dne lhůty pro podání nabídek. Tato doba se prodlužuje uchazečům, se kterými
bude možné uzavřít smlouvu až do uzavření smlouvy.
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo
společně s dalšími uchazeči v tomto výběrovém řízení, zadavatel do posuzování zahrne
pouze nabídku, která mu byla od uchazeče doručena jako první.
Nabídka bude poslána poštou nebo osobně předána na adresu zadavatele v jedné řádně
uzavřené obálce výrazně označené nápisem „Výběrové řízení Nákup technologie
DAKR spol. s r.o. - Pískovací kabina - Neotvírat!“. Na obálce musí být název uchazeče
a jeho adresa.
Obsah nabídky :
- Vyplněný a podepsaný Krycí list nabídky (příloha č.1)
- Vyplněné a podepsané Čestné prohlášení dodavatele (příloha č.2)
- Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v něm uchazeč zapsán (prostá kopie
stačí , kolky či ověření nejsou nutné)
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- Vyplněný a podepsaný Seznam stejných nebo obdobných dodávek (příloha č.3)
- Vyplněná a podepsaná Tabulka Pískovací kabina (příloha č.5)
- Vyplněná a podepsaná Povinná součást kupní smlouvy (příloha č.6)
7) Způsob zpracování nabídkové ceny
Cena za dodávku, cena za dostavení se k pozáručnímu servisnímu zásahu a cena
pozáruční servisní hodiny bude stanovena podle pokynů v příloze č. 5 - Tabulka Pískovací
kabina
8) Kritéria a způsob hodnocení
Nabídky se vyhodnotí následovně :
"

"

85

" á

"

5

"

"

"

"

Vyhraje nabídka s nejvyšší hodnotou K.
"cena A" v Kč bez DPH
"záruka" v měsících (pokud bude záruční doba delší než 60 měsíců, potom "záruka" = 60)
"cena B" v Kč bez DPH
"cena C" v Kč bez DPH/hodinu
Popis cen A, B, C je v tabulce v příloze č.5 a hodnoty pro výpočet se berou z této tabulky
9) Otevírání nabídek
Otevírání nabídek proběhne dne 5. září 2018 v 10 hodin na adrese
DAKR spol. s r.o., Třída Československé armády 210, 753 01 Hranice v kanceláři vedení
společnosti.

10)

Lhůta a místo pro předkládání nabídky
Nabídky je potřeba doručit poštou nebo osobně nejpozději do 14.00 hod. dne 4. 9.
2018 na adresu DAKR spol. s r.o., Třída Československé armády 210, 753 01 Hranice
v v jedné řádně uzavřené obálce výrazně označené nápisem „Výběrové řízení Nákup
technologie DAKR spol. s r.o. - Pískovací kabina - Neotvírat!“. Na obálce musí být
název uchazeče a jeho adresa.

11)

Obchodní a platební podmínky
Součástí kupní smlouvy bude kompletní text obsažený v příloze č.6 - Povinná součást
kupní smlouvy

12)

Požadavky na varianty nabídek
Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku s jednou variantou.
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Vysvětlení zadávacích podmínek

13)
‐

‐

‐
‐

Účastníci jsou oprávněni požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů od
doručení žádosti. Jestliže zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas,
vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Pokud je žádost
o vysvětlení zadávacích podmínek doručena včas a zadavatel neuveřejní vysvětlení ve
lhůtě, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik
přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek do uveřejnění
vysvětlení lhůtu 2 pracovních dnů.
Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, zveřejní
zadavatel na profilu zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud
známým účastníkům.

14) Ostatní podmínky
- Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
Přílohy :
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5
Příloha č.6

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení dodavatele
Seznam stejných nebo obdobných dodávek
Výkres prostoru instalace Pískovací kabiny
Tabulka Pískovací kabina
Povinná součást kupní smlouvy

…………………………………………………………………………..
Datum a podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele

Příloha č.1 - Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY
1. Zakázka
Název: Nákup technologie DAKR spol. s r.o. - Pískovací kabina

2. Základní identifikační údaje o uchazeči
Obchodní firma / Jméno a příjmen:
Sídlo / Místo podnikání:
Tel.:
E-mail (pro komunikaci v průběhu
výběrového řízení):
URL adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:

3. Nabízený stroj
Název a adresa výrobce :

Typové označení stroje :

4. Oprávněná osoba jednat za uchazeče
Titul, jméno, příjmení:
Funkce:

Podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za uchazeče:
Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za uchazeče jako statutární orgán či jeho člen ve
smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc.
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
pro výběrové řízení : Nákup technologie DAKR spol. s r.o. ‐ Pískovací kabina
Čestně prohlašuji, že firma, která je překladatelem této nabídky je dodavatelem, který
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných
zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
a1) má statutární orgán nebo členy statutárního orgánu, kteří nebyli v zemi svého sídla v posledních
5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze
č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (pokud dodavatel nemá statutární orgán ‐ např,
podnikatel fyzická osoba tak tento bod škrtněte)

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá 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) není v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku),
nebo proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů),
nebo vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (Například zákon č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění
zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých
souvisejících zákonů.)

nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V …………………………….., dne ……………………………………….

………………………………………………………………………..............
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

Příloha č. 3 - Seznam stejných nebo obdobných dodávek
Pro výběrové řízení :

Nákup technologie DAKR spol. s r.o. - Pískovací kabina
V období od 1.1.2015 dodnes jsme dodali stejný nebo obdobný stroj do následujících firem
(uveďte dvě firmy, kde jste dodávali stroj, který je nejblíže specifikaci, kterou nabízíte do
tohoto výběrového řízení) :
Název, adresa, IČ firmy
Rok dodání
Kontaktní osoba, tel. a
e-mail
Typ a výrobce stroje

Maximální rotační
průměr zavěšených
součástek (mm)

Maximální výška
zavěšených součástek
(mm)

Řízení tryskacího
procesu
prostřednictvím PLC
(ano nebo ne)

Automatická doprava a
čištění abraziva
(ano nebo ne)

Maximální rotační
průměr zavěšených
součástek (mm)

Maximální výška
zavěšených součástek
(mm)

Řízení tryskacího
procesu
prostřednictvím PLC
(ano nebo ne)

Automatická doprava a
čištění abraziva
(ano nebo ne)

Název, adresa, IČ firmy
Rok dodání
Kontaktní osoba, tel. a
e-mail
Typ a výrobce stroje

Dne ................................................

....................................................................
jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem dodavatele

Příloha č.4 - prostor pro umístění pískovací kabiny
Dveře pro servisní přístup

B-B ( 1 : 50 )

STROP (+3,45 m)

3600

3080

3600

3700

+3,45 m

±0,00 m

250

370

-0,25 m

3700
3600
3080

HALA 2 (Hutní materiál)
C

300

2100

2000

±0,00 m

1050
2700

-0,25 m

±0,00 m

B

770

VENEK

600

160

PROSTOR PRO PÍSKOVACÍ ZAŘÍZENÍ
VČETNĚ FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ A DALŠÍHO
NUTNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
(šrafovaný prostor)

5100
(4400)

-0,25 m

3100

B

1970

+0,12 m

+0,12 m

STROP (+3,45 m)

300

300

600

450

2080

300

300 450

450

300

300

450

C-C ( 1 : 50 )

6700

TOLEROVANÝ PŘESAH PÍSKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
(zde mohou zasahovat pouze části navážecí dráhy
do pískovací komory)

8%

480

C
Rozměry bez jednotek v mm
ROZMĚR-POLOTOVAR
POČET
VYTVOŘENO: 31.7.2018 ZMĚNĚNO: 01.08.2018
Duševní majetek firmy OD VÝROBNÍHO ČÍSLA :
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DAKR - Hala pískovacího zařízení
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Příloha č. 5 - Tabulka Pískovací kabina
Pro výběrové řízení :

Nákup technologie DAKR spol. s r.o. - Pískovací kabina
Parametry
nabízeného stroje :

Přesné označení stroje :
Maximální rotační průměr zavěšených součástek
Maximální výška zavěšených součástek
Maximální nosnost 2 závěsných háků na Y dráze
Řízení tryskacího procesu
Vzdálený přístup k PLC pro účely servisu

Kapacita počtu tryskacích programů v paměti PLC

min. 1200 mm
min. 1700 mm
min. 500 kg
Prostřednictvím PLC

ANO
min. 80

Možnost řízení posunu a směru otáčení háku během tryskání z
ANO
programu PLC
Plynulá regulace otáček motoru turbíny přes frekvenční měniče
ANO
z programu PLC

Max. výkon motoru metací turbíny s přímým pohonem
(bez převodu)
Uzavření a dotěsnění dveří pneumatickými nebo
hydraulickými válci
Plynule regulovatelné dávkování abraziva do metacích turbín z
programu PLC

Materiál lopatek turbín, rozdělovače abraziva a vnitřní
obvodové vyložení metacích turbín - nutno doložit
materiálovým listem
Filtračním zařízení pro odsávání komory tryskače a
zachycování prachových částic s výstupní koncentrací do
0,5mg/m3
Automatická doprava a čištění abraziva

min. 7 kW

ANO
ANO
Vysokopevnostní
zakalená nástrojová ocel

ANO

Typ filtrů ve filtračním zařízení

ANO
rukávcové

Životnost filtrů

Min. 18.000 provozních
hodin

Kompletní zařízení pískovací kabiny včetně filtrů,
čištění a dopravy abraziva, elektrorozvaděče a
veškerého dalšího příslušenství bude instalováno,
ANO
provozováno a udržováno v prostoru vymezeném na
výkrese v příloze č. 4 této zadávací dokumentace
PLC řídící systém v češtině
ANO
Dodací lhůta od podpisu kupní smlouvy a zaplacení
max. 20 týdnů
1. zálohové faktury ve výši 30% kupní ceny
Návod k použití v českém jazyce
ANO
Součástí ceny musí být i přepravní obal stroje,
doprava a pojištění do sídla zadavatele, instalace
vyplňte ano nebo ne
stroje a zaškolení obsluhy, které bude obsahovat
programování, provoz a údržbu stroje
Přejímka stroje v závodě objednatele na předem specifikované dílce,
výkresy jsou přílohou zadání
vyplňte ano nebo ne
Plné zakrytování pracovního prostoru
vyplňte ano nebo ne
Bezpečnostní blokování čelních dveří
vyplňte ano nebo ne
Návod k použití v českém jazyce
Součástí ceny musí být i clo, přepravní obal stroje, doprava a pojištění

vyplňte ano nebo ne

Příloha č. 5 - Tabulka Pískovací kabina
do sídla zadavatele, instalace stroje a zaškolení obsluhy, které bude
obsahovat programování, provoz a údržbu stroje

Předmět dodávky, stejně jako veškerý materiál, díly a SW musí
být nové a nepoužité
Záruční doba zařízení minimálně v trvání 12 měsíců od předání
do užívání zadavateli.
Garantované servisní služby minimálně po dobu 10 let od
skončení záruční doby stroje.
Celková cena za pískovací kabinu, která splňuje veškeré požadavky
podle této tabulky. V této ceně musí být zahrnut i případné clo,
přepravní obal stroje, dopravu a pojištění do sídla zadavatele, instalaci
kabiny, zaškolení obsluhy, které bude obsahovat programování,
provoz a údržbu stroje. Zadavatel zajistí na své náklady pouze
stavební úpravy prostoru instalace, složení kabiny z automobilu, její
dopravu z místa složení na místo instalace a přípojky el. energie a
stlačeného vzduchu. Vše ostatní až po uvedení do provozu kabiny
hradí dodavatel a musí být součástí celkové ceny uvedené v tomto
řádku.
Celková cena za dostavení se k pozáručnímu servisnímu zásahu, tj.
dopravu, cestovné, ztrátu času na cestě a veškeré další náklady pro
příjezd a odjezd za účelem provedení pozáručního servisního zásahu
nebo údržby do sídla zadavatele (Třída Československé armády 210,
753 01 Hranice)

Celková cena za 1 hodinu práce při pozáručním servisním
zásahu nebo údržbě na nabízeném stroji

vyplňte ano nebo ne
Délka záruční doby
(měsíce)
(ve vzorci pro hodnocení
dále jen "záruka")

vyplňte ano nebo ne

Celkem bez DPH
uveďte i měnu
(Kč nebo EUR)
(ve vzorci pro hodnocení
dále jen "cena A")

Celkem v Kč bez DPH
(ve vzorci pro hodnocení
dále jen "cena B")

Celkem v Kč bez DPH
(ve vzorci pro hodnocení
dále jen "cena C")

Dne ................................................

....................................................................
jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem dodavatele

Příloha č. 6 - Povinná součást kupní smlouvy
Pro výběrové řízení :

Nákup technologie DAKR spol. s r.o. - Pískovací kabina
Zavazuji se, že pokud bude naše nabídka vybrána k realizaci, budou součástí kupní smlouvy
následující ustanovení :
Zařízení bude splňovat technické parametry a jeho dodávka bude obsahovat vše, co je v
dokumentu Vyplněná tabulka „Pískovací kabina“ (příloha č. 5 této zadávací dokumentace),
jež tvoří nedílnou součást této kupní smlouvy.
Odběratel převezme předmět kupní smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí
zakázky.
Dodavatel připraví protokol o předání a převzetí zakázky ihned po dodávce, montáži,
instalaci, zaškolení obsluhy v rozsahu min. 1 den v místě sídla Zadavatele a po úspěšném
uvedení do užívání.
Dodavatel se zavazuje, že dodá předmět smlouvy ve sjednaném termínu na základě
vyrozumění Odběratele o připravenosti k instalaci zařízení. Přesný termín dodání bude
dohodnut s Dodavatelem dle připravenosti Odběratele k převzetí předmětu smlouvy. Způsob
dodání bude DAP provozovna Odběratele dle INCOTERMS 2010. (Doprava bude provedena
spediční firmou dle výběru Dodavatele a na náklady Dodavatele. Přepravní pojištění zajišťuje
po dobu trvání odpovědnosti Dodavatel na své náklady).
Vyložení a umístění zařízení na pracoviště zorganizuje a provede Odběratel na své vlastní
náklady za součinnosti Dodavatele a v souladu s jeho pokyny.
Odběratel se stane vlastníkem předmětu dodávky dnem úplného zaplacení kupní ceny.
Dojde-li k nedodržení termínu dodání předmětu uvedeného ve smlouvě, bude za každý den
prodlení účtováno penále ve výši 0,05 % celkové ceny zakázky. Tím nejsou dotčeny nároky
Odběratele na úhradu škod a vícenákladů způsobených zpožděním dodávky.
Dodavatel je povinen předat odběrateli současně s předmětem smlouvy veškeré doklady a
technickou dokumentaci vztahující se k předmětu smlouvy (zejména návod k obsluze,
schémata pro zapojení, technické listy apod.), a to v českém vyhotovení.
V případě prodlení Odběratele s úhradou Kupní ceny je Odběratel povinen uhradit Dodavateli
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Platební podmínky:
30 % z Kupní ceny předmětu smlouvy, včetně DPH v zákonné výši, bude uhrazeno na
základě zálohové faktury, která bude vystavena na základě podpisu smlouvy Odběratelem.
Faktura bude splatná do 14 dnů od data jejího prokazatelného doručení do sídla Odběratele.
60 % z Kupní ceny předmětu smlouvy, včetně DPH v zákonné výši, bude uhrazeno na
základě zálohové faktury, která bude vystavena před dodáním předmětu smlouvy spolu
s avízem o připravenosti k expedici z výrobního závodu Dodavatele. Faktura bude splatná do
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7 dnů od data jejího prokazatelného doručení do sídla Odběratele. Předmět smlouvy bude
expedován ze závodu Dodavatele po připsání platby za zálohovou fakturu na účet Dodavatele.
Odběratel určí přesný termín dodání s ohledem na připravenost k instalaci předmětu smlouvy
v místě plnění minimálně se 14-ti denním předstihem.
10 % z Kupní ceny předmětu smlouvy, včetně DPH v zákonné výši, bude uhrazeno na
základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena do 3 dnů od podpisu
předávacího protokolu. Splatnost daňového dokladu bude 30 dnů od vystavení faktury a
faktura musí být prokazatelně doručena do sídla Odběratele.
Dodavatel bude Odběratele informovat o parametrech napojení a instalace předmětu smlouvy
a aktivně s ním spolupracovat při přípravě místa umístění předmětu kupní smlouvy v sídle
Odběratele.
Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
Odstoupení od smlouvy ze strany Odběratele:
Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se Dodavatel z důvodů, za které
neodpovídá Odběratel, dostal do prodlení s plněním v dohodnutém termínu trvajícího déle než
dva měsíce.
V případě odstoupení od smlouvy ze strany Odběratele podle bodů výše je tento povinen
vrátit Dodavateli ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy již realizované části předmětu
smlouvy a příslušnou dokumentaci. Dodavatel je povinen vrátit do 10-ti dnů Odběrateli
veškeré platby spojené s touto smlouvou a uhradit veškeré náklady a škody Odběrateli vzniklé
v důsledku nesplnění této smlouvy ze strany Dodavatele, a to do 10-ti dnů od doručení žádosti
o náhradu škody.
Odstoupení od smlouvy ze strany Dodavatele:
Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je Odběratel v prodlení s úhradou
faktury delší než dva měsíce a toto prodlení není způsobeno neplněním podmínek smlouvy ze
strany Dodavatele.
V případě odstoupení od smlouvy ze strany Dodavatele z důvodu uvedeného v bodě výše je
Odběratel povinen uhradit Dodavateli veškeré náklady a škody vzniklé v souvislosti
s odstoupením od této smlouvy a to do 10-ti dnů od doručení žádosti o náhradu škody.
Každá smluvní strana vynaloží veškeré úsilí proto, aby minimalizovala vznik nákladů ve
smyslu tohoto článku.
Dodavatel prohlašuje, že dodávky a řešení, které tvoří předmět této smlouvy, nemají žádné
patentové nebo jiné průmyslové právní nedostatky a závady, ani nepoškozují práva třetích
osob.
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Obě smluvní strany se zavazují neposkytovat a nezveřejňovat třetím osobám žádné informace,
které jim byly svěřeny nebo se jim staly přístupnými na základě tohoto smluvního vztahu,
případně které by mohly poškodit vzájemné vztahy obou nebo jednu ze smluvních stran, bez
souhlasu druhé smluvní strany.
Všechny podmínky obsažené v této příloze akceptuji a budou tvořit nedílnou součást
kupní smlouvy, pokud bude naše firma vybrána k realizaci zakázky.

Dne ................................................

....................................................................
podpis osoby oprávněné jednat
jménem dodavatele

