Krajský úřad Pardubického

kraje

-\HL} - xolg,(qb

Smlouva

ć,. oĘl18l23272

na dodávku vnitřního vybavení v rámci projektu
Hlinsko
,,Gymnázium
- rekonstrukce a vybavení odborných učeben a laboratoří"
Dodávka pomůcek pro odborné učebny a laboratoře
uzavŕená dle ust. s 1746 odst. 2 zákona ć,.89/2012 Sb., občanský zákoník

Sm!uvní stranv
1. Objednatel:

Pardubický krai
Komenského náměstí 125
5321ĺ Pardubice
lČ: 708 92 822
DIC CZTO 89 28 22
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, hejtmanem Pardubického
kraje

osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o
předání a převzetí dodávky: RNDr. Rostislav Dvořáček, lng. Hana
Böhmová, lng. Alena Kadaníková
Bankovní spojení: csog, a. s. Pardubice
č,'Ú.220430221/0300

2. Dodavatel

AV MEDIA, ä.S.
Pražská 1335/63

102 00 Praha 10
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
sp. zn. B 10120
lČ: 481 08 375
DIC C248108375
Zastoupen:
osoby oprávněné
technických
k ředání místa
plnění
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí díla:

Bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
č. účtu:124277319/0800
uzavírď1í tuto smlouvu na dodávku (dále jen ,,smlouva"), kterou se dodavatel zavazuje dodat
objednateli předmět smlouvy speciÍikovaný v článku l. smlouvy a objednatel se zavazuje za
řádně a včasně dodaný předmět smlouvy zaplatit cenu podle článku ll. smlouvy, ato za
podmínek dále ve smlouvě uvedených.

PľeambuIe
Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího ŕízenína nadlimitní veřejnou zakázku na
dodávky s názvem ,,Gymnázium Hlinsko _ dodávka pomůcek pro odborné učebny a
laboratoře", (Evidenčníčíslove VVZ: Z2018-006275) zadávané dle zákona č,. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,zákon") a v souladu s pravidly
pro přljemce dotace v rámci lntegrovaného regionálního operačního programu (lRoP 20142020), mezi objednatelem jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako
vybraným dodavatelem k plnění této veřejné zakázky'
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článek l.

Předmět plnění

1.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů
pro odborné učebny a laboratoře dle poloŽkového rozpočtu, který tvoří přílohu c. 2

smlouvy (dále jen ,,vybavení")'

2.

Předmětem smlouvy

je

rovněŽ doprava, odvoz

a

likvidace všech obalů a dalších

materiálu pouŽitých při plnění veřejné zakázky nutné k řádnému splnění Smlouvy.

c!ánek ll.
Cena
1

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za dodání předmětu plnění, činí
dle dohody smluvních stran:
Cena celkem bez DPH 883 444,- Kě,
DPH 2'1 % 185 523,24 Kć,
cena celkem včetně DPH 1 068 967'24 Kč.

2'

Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškerénáklady dodavatele
vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy popsaného v čl. l. smlouvy a v jejich
přílohách. Cena mťlŹe být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů
majícíchprokazatelný vliv na uvedenou cenu.

3.

Objednatel

4'

Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručeníÍaktury
objednateli.

se zavazuje uhradit dodavateli celkovou cenu uvedenou v odstavci
clánku na základě jeho Íaktury vystavené v souladu s dalšímipodmínkami
uvedenými ve smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení l. obchodních podmínek,
které tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
1 tohoto

clánek

ltl.

Termín plnění' místo plnění
1

Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu do 3 měsícůode dne
doručenívýzvy k plnění provedené osobou oprávněnou jednat za objednatele uvedenou
v záhlaví smlouvy, a to dle podmínek dále uvedených v této smlouvě a obchodních
podmínkách.

2.

Dodavatel je povinen oznámit objednateli nejméně
předmětu smlouvy na místo plnění.

3.

Místem plnění je areál Gymnázia K. V' Raise a SoU, Hlinsko, Adámkova třída 55,
539 01 Hlinsko

4.

splněn okamŽikem podepsání předávacího protokolu,
bezodkladně po dodání předmětu smlouvy.

5'

objednatel si vyhrazuje právo odmítnout dodání předmětu smlouvy na místo plnění v
dohodnutý termín, pokud nebudou dokončeny současně probíhajícístavební Úpravy.
Pouze z tohoto důvodu lze o nezbytně nutnou dobu prodlouŽit termín dodání předmětu
smlouvy s tím, Že toto prodlouŽení nezpůsobí prodlení dodavatele.

Předmět smlouvy

3 dny

předem termín dodání

je
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6.
7.

Převzetí předmětu smlouvy jinými neŽ oprávněnými osobami nebude povaŽováno za

řádné.

Vlastnické právo přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu. S přechodem
vlastnického práva přechází na objednatele současně i nebezpečíškody na zbożí'

Cláneł lV.

Povinnosti dodavatele vvplÝvaiícíz Íinančníspoluúěasti evropských Íondův rámci
l nteq rovaného reqi onál n ího operač n ího proq ľam u 2o1 4-2o2o
1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné
zakázky ,,Gymnázium Hlinsko _ dodávka pomůcek pro odborné učebny a
laboratoře",zĄména tuto smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně Účetních
dokladů po dobu stanovenou právními předpisy ČR, minimálně do konce roku2028'
2' Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat poŽadované inÍormace
a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky ,,Gymnázium HIinsko dodávka pomůcek pro odborné učebny a laboratoře" zaměstnancŮm nebo
zmocněncům pověřených orgánů (cRR, MMR cR, MF ČR,Evropské komise,
Evropského účetníhodvora, Nejvyššíhokontrolního úřadu, příslušnéhoorgánu finanční
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnout jim při provádění kontroly souöinnost.
3. Na kaŻdé Íaktuře bude jednoznačně uvedeno, Že se jedná o projekt související
s lntegrovaným regionálním operačnímprogramem s názvem: ,,Gymnázium Hlinsko rekonstrukce a vybavení odborných učeben a laboratoří" a registračnímčíslem
p roj e

4'

ktu C2.06.2.67

I O.

0/0. 0/1 6_0 49 I OOO27

1

8.

Faktura musí obsahovat účelÍakturované částky a bude přesně speciÍikovat jednotlivé
způsobilé výdaje.

5. Dodavatel si je vědom, Że je ve smyslu ust' $ 2 písm. e) zákona ć,' 32012001 Sb., o
Íinančníkontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonÜ, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o Íinančníkontrole"), povinen spolupůsobit při uýkonu
finančníkontroly.

clánek V.
Součásti Smlouvv

1.

Následující přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy:
Příloha č. 1
Příloha č' 2

2'

- obchodní podmínky
- PoloŽkový rozpočet

Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující.V případě
nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními
výše uvedených příloh.

Glánek Vl.
Závérećná ustanovení

1.

objednatel předá dodavateli příslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu

smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
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2. Smlouva nabývá platnosti okamŽikem jejího podepsání poslednĺ ze smluvních stran
a Účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, Že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření Smlouvy o-dešle
Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra cR. o
uveřejnění Smlouvy Pardubĺcký kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebylli kontaktní Údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro
notifikaci o uveřejnění.

4. Smluvnístrany berou na vědomí, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavření,je následujícím dnem zrušena od počátku.

5.

Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran
řídí zákonem č. 89/2012 Sb', občanský zákoník v platném znění.

6.

Veškeréspory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem
obecnýmĺ soudy.

7'

Smluvní strany stvrzují, Že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znĄí a
souhlasí s ní' Smluvní strany prohlašují,Že se smlouvou cítíbýt vázány, Že ustanovení
smlouvy jim jsou jasná a Že tato byla uzavřena určitě, váŻně a srozumitelně, na základě
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na
důkaz čehoŽ připojují níŽe své podpisy.

8.

Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na
platnost, účinnostnebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají
povinnost takové ujednání okamŽitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě
rozporu textu smlouvy a příloh, má vŽdy přednost text smlouvy'

9.

Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných
dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Změny kontaktních osob se povaŽují za provedené dnem doručenídoporučenéhodopisu
druhé smluvní straně.

10. Smlouva

je vyhotovena ve třech stejnopisech, znichž objednatel obdrží2 vyhotovení

a dodavatel 1 vyhotovení.

11. Právníjednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne
R|1087118.

V Pardubicích

dne: t'l

Za objednatele

06.

't4.5' 2018 usnesením č.

m
Za dodavatele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin
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Příloha č. 1 smlouvy č. oR/18123272

obchodní podmínkv
Ustanovení l.
Platební a Íaktuľačnípodmínkv
Právo dodavatele na vystavení Íaktury vzniká aŻ po podpisu předávacího protokolu
smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.

1

2.

3.

Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Na kaŽdé Íaktuře bude jednoznačně uvedeno, Že se jedná o projekt souvisejícís
lntegrovaným regionálním operačnímprogramem (lRoP) s názvem a registračním
číslemprojektu. Faktura bude splňovat náleŽitosti daňového dokladu v souladu
s právními předpisy a zvyklostmi. objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez

zaplacení Íakturu, která nemá náleŽitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje
jiné vady. Současně s vrácením Íaktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V
závislosti na povaze vady je dodavatel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo
nově vyhotovit. oprávněným vrácením faktury přestává běŽet původnílhůta splatnosti
faktury' Nová lhůta splatnosti začínáběŽet ode dne prokazatelného předání objednateli
opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náleŽitostmi, splňující podmínky
smlouvy.

4.

Veškeréúčetnídoklady, kaŻdá faktura, musí mít náleŽitosti daňového dokladu ve smyslu
ust. $ 28 odst. 2zákonač,.23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněnípozdějších
předpisů.

5.
6.

7

'

8.

Cena bude objednatelem uhrazena na účetdodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to
na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura můŽe být vystavena nejdříve dne
následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.
Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit Íakturovanou částku vŽdy na
ten účetdodavatele, kteý je správcem daně zveřejněn způsobem umoŽňujícím dálkový
přístup dle ust. s 109 odst' 2 písm. c) zákonać'235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. JestliŽe bude na Íaktuře uveden jiný Účet dodavatele, neŽ
takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, Že objednatel je bez dalšíhooprávněn
zaplatit na uvedený účetpouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém
případě zaplatí DPH přímo na účetsprávce daně.;.o takovémto postupu dodatečně
písemně inÍormuje dodavatele.
Pokud je v okamŽiku Íakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umoŽňujícím dálkový
přístup skutečnost, Že je nespolehlivým plátcem avzniká tak ručenídle ust. $109 odst. 3
zákona ć,' 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějšíchpředpisů, bere
dodavatel na vědomí, Že objednatelje bez dalšího oprávněn zaplatit na účetdodavatele
pouze Íakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo
na úöet správce daně. o takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele'
Úhradou se rozumí odepsání Íakturované částky z účtuobjednatele.
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Ustanovení ll.
Zoůsob orovádění

1'

Dodavatel bude při zajišt'ovánídodávek vybavení postupovat s odbornou péčí.
Dodávky, práce a sluŽby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede V
takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným
smlouvou a obvyklému účelupouŽití.

2.

3.

Dodavatel je povinen dodat vybavení ve sjednané době v poŽadovaném mnoŽství,
a provedení a v souladu s dalšĺmipodmínkami stanovenými smlouvou.
Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci dodávky vybavení především veškerépráce dle
poŽadavků objednatele a Úplné a včasnéprovedení všech prací nutných pro řádné
dodání vybavení bez vad a dalšíplnění, jejichŽ provedeníje pro řádné avčasnédodání
vybavení nezbytné.

jakosti

Dodavatel je povinen při zajišt'ování dodávek vybavení dodrŽovat veškerébezpečnostní
předpisy, veškerézákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišt'ování
dodávek vybavení a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, poiární ochrany a
ochrany Životního prostředí. Pokud porušenímtěchto předpisů dodavatelem vznikne
škoda, nese náklady dodavatel.

4.

Dodané vybavení musí vyhovovat všem normám
Českérepublice.

5.

Dodavatel prohlašuje, Že mu jsou známy technické, kvalitativní a speciÍické podmínky,
za nichŽse dodávka vybavení realizovat.

a

právním předpisům platným v

Ustanovení lll.

Bezpečnost oráce. iakost díla. zabezoeěení a prověření
iakosti

1'

Dodavatel ruč,íza to, Że veškerédodávky
jakosti sjednané smlouvou.

a souvisejícísluŽby budou provedeny v

2. Dodavatel bude odpovídat za mnoŽství, jakost, provedení a kompletnost dodaného
vybavení v rozsahu smlouvy, za pouŻitý materiál. Bude odpovídat za to, że předmět
plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními
předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými
normami, které se vztahují k činnosti dodavatele V rámci plnění smlouvy, dále
vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

3.

Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umoŽnit v průběhu realizace
smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aby se objednatel mohl
ujistit, Že jsou v souladu se smlouvou.

4. Pokud by

jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala
speciÍikacím dle smlouvy, můŽe ji objednatel odmítnout a dodavatel musí bud'
odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit nov1łm nezávadným plněním, nebo V
případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění
specifikovaných poŽadavků, a to bezÚplatně.
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Ustanovení lV.
Záľukv. odpovědnost za vadv
1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy,
zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.

2. Dodavatel poskytuje po určenou záručnídobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy,

tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle
jednotlivých poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob.
Dodavatel prohlašuje, Že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové
vlastnosti, Íunkčnosta stanovenou účelovouzpůsobilost' Za vadu se povaŻují i vady v
dokladech nutných pro uŽívání věci.

3. Zárućní doba je stanovena

v délce 24 měsíců s v1łjimkou outdoorového rozhraní
(datalogger, nabíjecí stojan pro rozhraní, ochranný gumový kryt na datalogger, Íyzikální
senzory' chemické senzory), kde záručnídoba činí60 měsíců.

4. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne V průběhu zárućní doby, bude
objednatelem oznámena bez zbytečnéhoodkladu dodavateli a tento zahĄí práce na
odstranění vady bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně
jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 30 pracovních dní po jejím nahlášení
dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěnévady bude
umoŽňovat, odstraní dodavatel vadu v místě sídla kupujícího' KupujícímůŽe poŽadovat i
dodání nóvé věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud
se vada týká pouze součásti věci, můŽe kupující poŽadovat jen qýměnu součásti. Právo
na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady,
pokud nemůŽe věc řádně uŽívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší
počet vad.

5. Dodavatelje povinen vadu odstranit na vlastní náklady.

6. V případě opravy vadných částípředmětu smlouvy se záručnídoba prodlouŽí o dobu, po
kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy uŻíván vůbec nebo mohl být
uŻívánjen v rozsahu niŽšímneŽ obvyklém.

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne zárućní doby, přičemŽ i reklamace odeslaná
objednatelem v posledníden zárućní doby se povaŽuje za včas uplatněnou.

8. odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůöi dodavateli na zaplacení smluvních
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
9. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon ć,' 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ustanovení V.
Zaiištěnípl nění povinností
1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši
o,1 o/o z celkové ceny plnění zakaŽdý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve
výši 0,05 %"zdluŻné částky zakaŽdý den prodlení.

3. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na úöet objednatel do 14 dnů po
obdrŽen í vyúčtování smluvn í pokuty.
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4.

Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu
smlouvou.

5'
6.

oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze

strany objednatele.

Ujcdnáním smluvní pol<uty ncní dotčcno právo objcdnatclc na náhradu ěl<ody vznil<li
z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. objednatel je
oprávněn poŽadovat náhradu případnéškody způsobené porušenímpovinnosti, na kterou
se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
Ustanovení Vl.
odstoupení od smlouw

1. KaŽdá ze stran má právo bez zbytečnéhoodkladu odstoupit od smlouvy v případě
podstatného porušenísmlouvy a dále v případě porušenísmlouvy, které nebylo v
dodatečné10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu
napraveno.

2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodůuvedených v občanském zákoníku
rozumí zejména:

a.

prodlení dodavatele s termínem plnění stanoveným touto smlouvou o více neŽ
15 dnů, nedohodnou_li se strany písemně jinak,

b.

prodlení objednatele s termínem úhrady ceny stanoveným touto smlouvou o
více neŽ 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.

3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl' ll' smlouvy, a to ani na její
poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak'
Dodavatel je pouze oprávněn Žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil.
odstoupením od smĺouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případnéškody.
4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušenísmlouvy
objednatelem, nemá dodavatel nárok na úhradu ceny. odstoupením od smlouvy není
dotčen nárok dodavatele na náhradu případné škody.
Ustanovení VIl.
Předání předmětu smlouw. přechod vlastnictví

1' Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném

v odstavci 3' článku

lll. smlouvy.

2. Předmět smlouvy je splněn okamŽikem podepsání předávacího protokolu, a to
bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáŽi, instalaci, uvedení do provozu a
zaškoleníobsluhy. Podepsáním předávacího protokolu přechází vlastnické právo na
objednatele.

Ustanovení Vlll.
Závěrečná uiednání
1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliŽe byly dohodnuty Íormou
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ěíslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky
budou tvořit nedílnou souöást smlouvy. Změny kontaktních osob se povaŽují za
provedené dnem doruěení doporučenéhodopisu druhé smluvní straně.

2. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v ěl. lll. smlouvy, uzavřenou
platnou a účinnoupojistnou smlouvu, jejímŽ předmětem je pojištěníodpovědnosti za
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 250 000,Kč. Dodavatel je povinen předloŽit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení
pojistitele při podpisu této smlouvy. Porušení povinnosti dle věty první je povaŽováno za
podstatné porušen í smlouvy.

3. Pro účelytěchto obchodních podmínek se v případě jejich připojení ke kupní smlouvě
rozumí pojmem dodavatel označenípro prodávajícího, pojmem objednatel označenípro
kupujícího, pojmem vybavení označení zboŹí'
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