Otevřená výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace
pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek na níže specifikovanou veřejnou zakázku.
1 Název veřejné zakázky
„Nákup stohovatelných stolů a židlí ”
2 Identifikace veřejného zadavatele
Název zadavatele:

T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace

Sídlo:

1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO:

44740743

Osoba oprávněná
zastupovat zadavatele:

Mgr. Jakub Sobotka, ředitel

Kontaktní osoba:

Mgr. Jakub Sobotka

Telefon, mobil, e-mail:

737252778, jakub.sobotka@tka.cz

Identifikátor veřejné
zakázky:

VZ/2021/01

Veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, (dále jen ZZVZ) zadává tímto zakázku malého rozsahu na dodávky.
3 Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek není
realizována v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4 Zadávací lhůta
Zadavatel stanovil délku zadávací doby na 30 dní od data podání nabídek, jedná se o lhůtu, po
kterou je dodavatel svou nabídkou vázán.
5 Zadávací dokumentace, poskytnutí zadávací dokumentace, přístup k dokumentům
Zadávací dokumentace obsahuje zadávací podmínky nezbytné pro zpracování nabídky.
Zadávací dokumentace je v plném rozsahu umístěna na stránkách zadavatele www.tka.cz, a to
ve lhůtě min. do ukončení zadávacího řízení.
Zřizovatelem zadavatele je Město Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 00304271.

6 Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky je dodávka 30 ks nových stohovatelných stolů, 150 ks nových
stohovatelných židlí a 3 ks transportních vozíků pro tyto židle.
Součástí dodávky je doprava.
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7 Technické podmínky
Uchazeč, jako odborně způsobilá osoba, je povinen znát a vědět o všech technických
specifikacích, majících vztah k předmětné zakázce a zabezpečit při provádění prací a dodávek
jejich dodržení.
STOHOVATELNÁ ŽIDLE
Stohovatelná židle, rám z vysokopevnostního chromovaného drátu pr. 11 mm, spojeného do
jednoho celku. Sedák i opěrák různobarevný plast. Sedák a opěrák vzájemně oddělený. Bližší
technická specifikace:
• Výška sedáku 460 mm, celková výška židle 845 mm, šířka sedáku 467 mm, celková šířka
židle 565 mm
• Přišroubované kluzáky s možností volby filcových kluzáků pro tvrdé podlahy
• Zámky v kluzácích, které umožňují spojování do řad
• Barevnosti: 100 ks béžová, 50 ks šedá
• Možnost stohování židlí minimálně 10 kusů na sebe.
• Možnost použití transportního vozíku na stohované židle. Minimální možný počet židlí
na transportním vozíku 40 kusů.
• Možnost pozdějšího dodání psacího stolku pro možnost konferencí. Psací stolek nesmí
měnit konstrukci židle a musí být jednoduše odnímatelný.
STŮL SE SKLOPNÝMI NOHAMI
Stůl obdélníkový, stolová deska v barvě bílá, kovové chromované sklopné podnože, rozměr stolu
1400x700x750 (šxhxv),
Bližší technická specifikace:
• plastové spojky pro spojování stolů.
• Sklopné podnože osazeny patkami, umožňujícími stohovat stoly na sebe v minimálním
počtu 15 ks.
• Servisní zásah po dobu záruky do dvou pracovních dnů
TRANSPORTNÍ VOZÍK NA STOHOVATELNÉ ŽIDLE
Transportní vozík na výše uvedené stohovatelné židle. Umožňující jednoduchý transport
minimálně 40 kusů židlí jednou osobou.
8 Forma zpracování nabídky
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Nabídka, kterou předloží dodavatel, bude
obsahovat:
1
Krycí list nabídky – Příloha č. 1
2
Kvalifikační předpoklady dle čl. 13 Výzvy – Příloha č. 2
3
Závazný text návrhu smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka – Příloha č. 3
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9 Doba plnění veřejné zakázky
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje
právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení
zadávacího řízení.
Předpokládaný termín realizace veřejné zakázky: do 6 týdnů od účinnosti smlouvy
Předpokládaný termín podpisu smlouvy: září 2021
10 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná cena bez DPH celkem: není uvedena.
11 Místo plnění veřejné zakázky
Budova Společenského domu, Palackého 487, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
12 Požadavky na varianty
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel požaduje předložení pouze jedné nabídky od
každého účastníka řízení.
13 Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů
Zadavatel je oprávněn provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení před
hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel
provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídky vždy.
Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace předložením Čestného prohlášení
o splnění kvalifikace-Příloha č. 2 ZD
Dodavatel před podpisem smlouvy prokazuje splnění kvalifikace předložením kopií dokladů o
kvalifikaci, pokud již nebyly předloženy v nabídce a pokud není dále určeno jinak.
základní způsobilost
−
originál čestné prohlášení – Příloha č.2
profesní způsobilost
− výpis z obchodního rejstříku, či jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán (doklad
nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem podání nabídky)
NEBO
− doklad o oprávnění k podnikání týkající se předmětu zakázky výpis z živnostenského
rejstříku-živnostenský list či licenci
14 Hodnotící kritéria
Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky podle nejnižší nabídkové ceny s DPH.
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15 Způsob hodnocení
Pořadí účastníků zadávacího řízení bude stanoveno na základě sestavení pořadí jednotlivých cen,
na první místo bude zařazena nejnižší nabídková cena s DPH, na druhé místo bude zařazena
druhá nejnižší nabídková cena s DPH, na třetí místo bude zařazena třetí nejnižší cena s DPH a
tak dále. Na poslední místo bude zařazena nejvyšší nabídková cena s DPH.
V případě rovnosti dvou či více nabídkových cen, bude pořadí určeno dle pořadí doručení
nabídky zadavateli.
Podoba nabídkové ceny: na 2 desetinná místa,
Podoba značení pořadí došlých nabídek: po minutách.
Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení provede zadavatel až po hodnocení
nabídek.
16 Požadavky na jednotný způsob uvedení nabídkových cen
Nabídková smluvní cena za splnění předmětu veřejné zakázky bude uvedena v českých
korunách. Bude uvedena cena bez DPH, výše DPH a cena s DPH.
Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy.
Cena bude obsahovat dopravu a veškeré další činnosti, zisk dodavatele tak, aby ceny uvedené,
byly konečné.
17 Lhůta a způsob podání nabídek, otevírání obálek
Nabídky doručte nejpozději dne 21. 9. 2021 do 13:00 hod.
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek osobně nebo poštou v zabezpečených
obálkách s označením:
Výzva „Nákup stohovatelných stolů a židlí“- NEOTVÍRAT
Zabezpečenou obálkou se rozumí obálka zalepená, opatřená razítkem, přes přelep a parafovaná.
Na přední straně obálky bude uveden název, IČO a sídlo uchazeče.
Bude-li nabídka posílána poštou, je nutné i transportní obálku označit výše uvedenými údaji,
jinak se vystavuje uchazeč riziku, že bude obálka s nabídkou otevřena na podatelně mimo lhůtu
pro otevírání obálek.
Nabídky se přijímají do konce lhůty pro podání nabídek na ekonomickém oddělení
T klubu – kulturní agentury. Příjem v pracovní dny – pondělí až pátek od 8. 00 do 15. 00 hod.
nebo v příslušný den do lhůty pro podání nabídek.
Nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá, pohlíží se na ni,
jako by podaná nebyla. Zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí účastníka zadávacího
řízení. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky podatelnou zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami začne dne 21. 9. 2021 od 13,00 hod. v kanceláři ředitele.
Otevírání obálek se mají právo zúčastnit účastnící zadávacího řízení, jejichž nabídky byly
zadavateli doručeny ve lhůtě pro podávání nabídek. Svou účast při otevírání obálek stvrdí
přítomní svým podpisem v listině přítomných účastníků zadávacího řízení.
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18 Vysvětlení zadávací dokumentace, Prohlídky místa plnění, Komunikace
Zadávací dokumentaci tvoří všechny písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky.
Zadávací dokumentace je v plném rozsahu umístěna na stránkách zadavatele www.tka.cz, a to ve
lhůtě min. do ukončení zadávacího řízení.
Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení bude uveřejněno na stránkách zadavatele
www.tka.cz. Okamžik uveřejnění rozhodnutí na stránkách zadavatele je okamžikem doručení
účastníku zadávacího řízení.
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude do 5 pracovních dnů po rozhodnutí
uveřejněno na stránkách zadavatele www.tka.cz. Okamžik uveřejnění rozhodnutí je okamžikem
doručení všem účastníkům zadávacího řízení.
Oznámení o zrušení zadávacího řízení bude do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení
zveřejněno na stránkách zadavatele www.tka.cz.
Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění požadavku – dotazu k zadávacím
podmínkám, budou umístěny na stránkách zadavatele www.tka.cz.
Účastník zadávacího řízení je oprávněn do 4 pracovních dnů před termínem pro podání nabídek
podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, a to pouze písemně. Zadavatel nebude
odpovídat na žádosti o dodatečné informace, které budou doručeny později, než 4 pracovní dny
před termínem pro podání nabídek.
Dodatečné informace nebudou poskytovány telefonicky.
Zadavatel doručí informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Dodatečné informace,
včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem účastníkům zadávacího řízení,
kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace
poskytnuta. Zadavatel současně zveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti
na místech, kde je zveřejněna dokumentace k veřejné zakázce.
Prohlídky místa plnění
Vzhledem k charakteru veřejné zakázky, zadavatel prohlídku místa plnění neorganizuje.
Komunikace
Zadavatel bude komunikovat s uchazeči především prostřednictvím datové schránky a e-mailem.
19 Další podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky zrušit, odmítnout veškeré předložené
nabídky.
Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel v nabídce uvedl informace
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek
zadávacího řízení.
Nabídky budou předloženy v papírové podobě, v českém jazyce, v jednom vyhotovení a
nebudou se uchazečům vracet.
Náklady na vypracování nabídek zadavatel nehradí.
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Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně
vyjasnit informace deklarované účastníky zadávacího řízení v nabídkách.
Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm.
e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
21 Obchodní podmínky
Údaje o objednateli/kupujícím:
T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace
sídlo: 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 44740743
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Rožnov pod Radhoštěm
číslo účtu: 107-5487590227/0100
zastoupený: Mgr. Jakubem Sobotkou, ředitelem
spisová značka: Pr 17 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Poskytování informací
Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
V souladu se zákonem o registru smluv budou zveřejňovány smlouvy od 50 000 Kč bez DPH.
Zadavatel si vyhrazuje právo zúžit předmět zakázky a tím i změnit nabídkovou cenu, a to vše
s ohledem na aktuální finanční možnosti zadavatele.
Požadavky na smlouvu
Zadavatel předkládá vlastní návrh smlouvy. Obchodní, smluvní a platební podmínky jsou blíže
specifikovány v návrhu smlouvy.
Vzorové znění smlouvy nesmí dodavatel měnit, doplňovat, ani jinak upravovat. Dodavatel
doplní pouze požadované údaje, které jsou v návrhu smlouvy vyznačeny. V případě, že
dodavatel vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho nabídka vyřazena
pro nesplnění požadavků zadavatele a dodavatel může být z další účasti v zadávacím řízení
vyloučen.
Účastník zadávacího řízení bude počítat s tím, že předložený návrh smlouvy může být před
vlastním uzavřením smlouvy doplněn o další dohodnutá zpřesňující ustanovení, která však
nebudou v žádném případě měnit základní podstatné náležitosti smlouvy, kterými jsou obsah,
rozsah díla, čas a místo plnění, cena díla a další ustanovení uvedená v článcích této výzvy.
V Rožnově p. R. dne 13. 9. 2021
Mgr. Jakub Sobotka, ředitel

Přílohy
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
Závazný text návrhu smlouvy
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Příloha č. 1
Krycí list nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Nákup stohovatelných stolů a židlí“
Název subjektu
Obchodní firma nebo název
(jedná-li se o právnickou osobu)
Obchodní firma nebo jméno a příjmení
(jedná-li se o fyzickou osobu)

Adresa subjektu
(jedná-li se o právnickou osobu)
Místo podnikání, popř. místo trvalého
pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)
Právní forma
IČO
DIČ
Telefon
E-mail
Osoba oprávněná jednat jménem či za
uchazeče
Kontaktní osoba pro
jednání ve věci nabídky, tel., e-mail,
mobil
Datová schránka – uvést

V ………………….... Dne ……………......
...................………………………….
jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za účastníka zadávacího řízení
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Příloha č. 2
Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
Prohlašuji místopřísežně, že jsem dodavatelem,
který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro
trestný čin trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na
organizované zločinecké skupině,
trestný čin obchodování s lidmi, tyto trestné činy proti majetku: podvod, úvěrový podvod, dotační
podvod, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů
z trestné činnosti z nedbalosti, tyto trestné činy hospodářské: zneužití informace a postavení v obchodním
styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání
veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské
unie, trestné činy obecně nebezpečné, trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní
organizaci, tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci
orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu
veřejné moci, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba tak
zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení
pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a vedoucí
pobočky závodu, české právnické osoby, splňuje tuto podmínku také vedoucí pobočky závodu.
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) který 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) který není v likvidaci dle § 187 občanského zákoníku., proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dle §
136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu například dle zákona 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 v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
2)
Dále prohlašuji místopřísežně, že splňuji rovněž profesní způsobilost a před podpisem smlouvy předložím
kopii:
▪

výpisu z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, který nesmí být starší než 90
kalendářních dnů před termínem pro podání nabídek,
nebo
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
zakázky

Nebo jsem-li dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 226 ZZVZ prokáži splnění
základní a profesní způsobilosti výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

V ………………….... Dne ……………......
...................………………………….
jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za účastníka zadávacího řízení
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Příloha č. 3
Závazný text návrhu smlouvy

Kupní smlouva
uzavírají dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY
Kupující:
T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace
sídlo: 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 44740743
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Rožnov pod Radhoštěm
číslo účtu: 107-5487590227/0100
zastoupený: Mgr. Jakubem Sobotkou, ředitelem
spisová značka: Pr 17 vedená u Krajského soudu v Ostravě
kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Jakub Sobotka, ředitel
mobil: +420 737 252 778
mail: jakub.sobotka@tka.cz

dále jen: „kupující“
a
Prodávající:
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
zapsaná v obchodním rejstříku:
bankovní spojení:
kontaktní adresa:
Zapsaný:
dále jen: „prodávající“
se dohodly takto:
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1
Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu dle níže uvedeného popisu
předmět této smlouvy (dále jen „zboží“):
30 ks nových stohovatelných stolů
150 ks nových stohovatelných židlí
3 ks transportních vozíků na stohovatelné židle
Součástí dodávky je doprava.
Bližší specifikaci zboží vymezuje příloha 1 této smlouvy.
Termín a místo dodávky:
Do 6 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy, na adresu Palackého 487, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm – budova Společenského domu.
2.2
Kupující se zavazuje dodané zboží odpovídající popisu předmětu smlouvy převzít a
zaplatit kupní cenu. Osobou oprávněnou k převzetí zboží za kupujícího je ředitel T klubu –
kulturní agentury, Mgr. Jakub Sobotka.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši:
a) cena bez DPH
b) sazba (v……….. %) a výše DPH
c) cena včetně DPH

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

………………...
………………
.…………….

Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet
prodávajícího uvedený v článku 1 této smlouvy na základě daňových dokladů
vystavených prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem
podepsáni protokolu podle článku 4.3 této smlouvy. Splatnost daňového dokladu je 14
dnů ode dne jeho doručení kupujícímu.
Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad
takové náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového
dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet
znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.
Nebude-li uhrazena kupní cena do 21 dnů ode dne doručení daňového dokladu
kupujícímu, sjednává si prodávající právo odstoupit od této smlouvy.
Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet
prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) z.č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto
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provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se
výši DPH fakturované prodávajícím.

4. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY
4.1

4.2
4.3

Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny. Prodávající předá
věc kupujícímu v budově Společenského domu, Palackého 487, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm.
Náklady spojené s odevzdáním věci, zejména balení, nese prodávající a náklady spojené
s převzetím věci nese kupující.
O předání a převzetí věcí dle této smlouvy bude sepsán protokol podepsaný oběma
smluvními stranami, za kupujícího podepisuje Mgr. Jakub Sobotka, ředitel TKA.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY
5.1
5.2
5.3

5.4

5.2

5.3
5.4
5.5

Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu na předmět dodávky záruku a to počínaje
dnem převzetí této dodávky kupujícím potvrzeném na předávacím protokolu.
V případě výskytu záruční vady je prodávající povinen nejpozději v co nejkratším
termínu ji bezplatně odstranit.
Za záruční vady nebudou považovány ty, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou
nebo údržbou zařízení nebo úmyslným poškozením zařízení uživatelem nebo
nepovolanou osobou, případně jakýmikoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi
nastalými na straně kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za
úplatu.
Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího
neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny odpovídající
povaze a rozsahu vady nebo na odstranění vady opravou věci či dodáním nové věci bez
vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo odstoupit od této
smlouvy.
Právo odstoupit od této smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc
má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady,
a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti
s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich
dozví.
Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1
6.2
6.3

6.4

Součástí této smlouvy jsou přílohy:
příloha 1 – technický popis včetně nákresu s rozměry
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž kupující obdrží 1 a prodávající 1
vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a
srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem
souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.
o registru smluv. Tuto povinnost zajistí kupující.
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V Rožnově p. R. dne …………………..

…………………………
kupující

V ……… dne ......………………

…………………………………….
prodávající
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