čj. KrÚ 42467/2021

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

VÝZVA
k podání nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu
Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu

„Zámek Pardubice – audiovizuální technika a interaktivní
prezentace“
1. Identifikační údaje zadavatele
Název:
Právní forma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:
Kontaktní osoba:

Pardubický kraj
Veřejnoprávní korporace
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
708 92 822
CZ70892822
JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje
Mgr. Pavel Menšl, oddělení veřejných zakázek
Tel: +420 466 026 282, +420 605 551 501
Profil zadavatele:
https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html
Místo přístupu k zadávací dokumentaci:
https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00003126
Systémové číslo veřejné zakázky na profilu: P21V00000211
Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na
https://zakazky.pardubickykraj.cz/.

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „zakázka“) na dodávku audiovizuální
techniky a techniky pro interaktivní prezentace (obrazovky, projektory, ozvučení, HW, SW,
apod.) pro budoucího uživatele Východočeské muzeum v Pardubicích.
Podrobnější informace jsou obsaženy v technických specifikacích předmětu plnění, které
tvoří přílohu č. 3 a 4 této výzvy.
Zadávání této zakázky nepodléhá zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“), vyjma povinnosti zadavatele postupovat v souladu se zásadami
transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a aspektů
odpovědného zadávání.
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky malého rozsahu je stanovena na částku
1 900 000,- Kč bez DPH.

3. Lhůta, forma a způsob podání nabídek, komunikace
Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 29. 6. 2021 do 10:00 hodin.

Forma a způsob podání nabídek
Zadavatel stanovil pouze elektronickou formu nabídek. Nabídky se podávají
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/)
vložením elektronické podoby nabídky přes odkaz „poslat nabídku“ na kartě této veřejné
zakázky.
Komunikace
Veškeré úkony a komunikace probíhají elektronicky, zásadně prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, datové schránky a e-mailu. Dodavatel či účastník řízení je
povinen provést registraci v elektronickém nástroji.
Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu
appletu elektronického podpisu.
4. Požadavky na zpracování nabídek
Nabídky se podávají písemně pouze v elektronické podobě.
Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Zadavatel připouští použití rovněž
anglického jazyka v částech nabídky, kde bude účastník používat odborné termíny
a názvosloví týkající se technické specifikace a popisu nabízeného předmětu plnění.
Součástí nabídky musí být mimo jiné souhlas se smluvními a obchodními podmínkami. Jako
vzor tohoto souhlasu poskytuje zadavatel čestné prohlášení (viz formuláře).
Nabídka musí obsahovat níže uvedené údaje. Zadavatel doporučuje členění podle
následujících bodů:






Formulář nabídky (viz formuláře).
Doklad o splnění kvalifikace dle bodu 7 výzvy (viz formulář nabídky).
Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (viz formulář nabídky).
Vyplněný položkový rozpočet - typ/model (vybrané položky) a cena (příloha č. 3 výzvy).
Kopie technického listu či obdobného dokladu, ze kterého je možné ověřit splnění
technických podmínek (konfigurace) požadovaných zadavatelem, případně odkaz na
webové stránky výrobce/dodavatele u těch vybraných položek, kde je povinností
dodavatele vyplnit typ/model, viz bod 9 výzvy.

5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenu dodavatel uvede v položkovém rozpočtu (příloha č. 3 výzvy)
v podbarveném sloupci. Množstevní ceny a ceny vč. DPH jsou generovány rozpočtem
automaticky za použití matematického vzorce. Cena včetně DPH je cenou nejvýše
přípustnou a zahrnuje v souladu s požadovanou specifikací dodávky veškeré náklady
dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky. Cena může být
měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na
uvedenou cenu. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.
Nebude-li součástí nabídky dodavatele vyplněný položkový rozpočet respektive údaj o
nabídkové ceně, bude dodavatel vyloučen z účasti na výběrovém řízení.
6. Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší celkové
nabídkové ceny vč. DPH, kdy jako nejvýhodnější nabídka bude považována nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou.
Dodavatel musí v nabídce předložit vyplněný položkový rozpočet respektive údaj o
nabídkové ceně jako jediné kritérium rozhodné pro hodnocení nabídek. Jeho pozdější
doplňování je nepřípustné.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
7.1. Zakázku může plnit dodavatel, 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 nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce
splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
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, proti kterému nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele,
f) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c)
zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
g) neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě f).
7.2. Technická kvalifikace - reference
a) rozsah a způsob prokázání požadovaných informací a dokladů:
Dodavatel doloží seznam významných dodávek (referencí) dokončených v posledních
3 letech před zahájením tohoto výběrového řízení. Dodavatel předloží formou čestného
prohlášení seznam významných a dokončených dodávek s uvedením jejich rozsahu, ceny,
doby poskytnutí a identifikace objednatele.
b) minimální úroveň:
Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium, pokud v posledních 3 letech realizoval
(dokončil) alespoň 3 referenční dodávky televizní a audiovizuální techniky, z nichž
každá musela být v hodnotě alespoň 500 000 Kč bez DPH. Zadavatel stanoví, že
předmětem alespoň 2 referenčních dodávek musí být také vytvoření souvisejícího
softwarového vybavení.
7.3. Způsob doložení
K prokázání splnění předpokladů dle bodu 7.1. a 7.2. této výzvy postačí předložení čestného
prohlášení dodavatele (viz formuláře).
V případě, že dodavatel bude prokazovat kvalifikaci dle bodu 7.2. prostřednictvím jiné osoby,
připojí do nabídky rovněž čestné prohlášení této jiné osoby dle bodu 7.1 a písemný závazek
této 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.
8. Obchodní a platební podmínky
8.1. Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu
smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
8.2. Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy,
ale pouze akceptace smluvních a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění
tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení (viz formuláře).

S vybraným dodavatelem pak bude uzavřena smlouva v souladu s návrhem smlouvy
uvedeným ve výzvě a akceptací dodavatele, zásadně v elektronické podobě.
9. Technické podmínky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky a techniky pro interaktivní
prezentace pro budoucího uživatele Východočeské muzeum v Pardubicích dle specifikace
uvedené v položkovém rozpočtu a projektové dokumentaci, které jsou přílohou č. 3 a 4 této
výzvy. Zadavatel upozorňuje, že předmětem veřejné zakázky nejsou všechny práce uvedené
v předmětné projektové dokumentaci, ale pouze ty, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této
výzvy k podání nabídek. Projektovou dokumentaci a položkový rozpočet včetně technické
specifikace předmětu plnění vypracoval Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt,
TRANSAT architekti, Havlíčkova 53, 602 00 Brno; transat@volny.cz; tel. 542 212 730;
www.transat.cz.
Poznámka ke smluvním podmínkám:
Dodavatel veřejné zakázky je dále povinen před zahájením montáže provést přesné
doměření na místě samém. Před samotnou dodávkou budou předloženy výrobní
dokumentace nebo technické listy výrobků, které písemně odsouhlasí projektant, uživatel
a zadavatel. Tyto technické podmínky jsou pro dodavatele závazné a náklady na tyto
činnosti dodavatel zahrne do nabídkové ceny díla. Tyto povinnosti jsou součástí obchodních
podmínek a nastupují až po účinnosti smlouvy.
Poznámka k položkovému rozpočtu:
U zvýrazněných polí bude do rozpočtu dodavatelem doplněno označení konkrétního
výrobku. U těchto výrobků budou také v nabídce doloženy technické listy prokazující splnění
parametrů uvedených v položkovém rozpočtu a v projektové dokumentaci.
Dodavatel podáním nabídky potvrzuje, že každá položka v rozpočtu splňuje technické
podmínky, parametry uvedené ve výzvě a jejich přílohách.
Zadavatel je oprávněn stanovené dokumenty vyžadovat po dodavateli rovněž v rámci
vyjasňování nabídek.
10. Doba a místo plnění zakázky
Termín plnění:

Místo dodání:

do 3 měsíců od obdržení výzvy zadavatele (objednatele), který
předpokládá zahájení montáže v období září 2021 až listopad
2021. Před zahájením montáže bude probíhat zpracování
výrobní dokumentace a předložení technických listů, viz návrh
smlouvy
Zámek, č. p. 1 a 2 Pardubice. Dodavatel bere na vědomí, že
místem dodávky je národní kulturní památka a činnosti, které se
dotýkají dodávky, proto budou respektovat omezení plynoucí z
tohoto faktu, dále viz smlouva.

11. Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn písemně požádat kontaktní osobu uvedenou v bodě 1 této výzvy
o vysvětlení podmínek veřejné zakázky. Zadavatel je povinen odeslat vysvětlení
k zadávacím podmínkám případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po
doručení písemné žádosti. Zadavatel si vyhrazuje právo neodpovídat na žádost o vysvětlení,
která bude zadavateli doručena méně než 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
12. Zadavatel si vyhrazuje právo




zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy,
upřesnit podmínky zakázky,
vyloučit z výběrového řízení dodavatele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky
stanovené ve výzvě,





vyžádat si od dodavatele písemné doplnění nabídky a ověřit si informace uvedené
dodavatelem v nabídce,
nehradit náklady, které dodavateli vznikly v souvislosti s podáním nabídky,
uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý v pořadí, pokud vítězný
dodavatel odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy
nebo s dodavatelem, který se umístí jako třetí v pořadí, pokud v pořadí druhý
dodavatel odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy.

13. Přílohy:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:

Formuláře
Návrh smlouvy
Položkový rozpočet
Projektová dokumentace

V Pardubicích dne 7. 6. 2021

PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu
pověřená hejtmanem Pk
schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne 7. 6. 2021, č. R/403/21

Příloha č. 1 - Formuláře k výzvě ze dne 7. 6. 2021

Editovatelné přílohy
1.1. Název veřejné zakázky
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název
Sídlo
IČO
1.3. Druh veřejné zakázky
1.4. Forma zadávacího řízení
1.5. Systémové číslo profilu

Zámek Pardubice – audiovizuální technika a interaktivní prezentace
Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
708 92 822
dodávky
veřejná zakázka malého rozsahu
P21V00000211

1. Úvod
Zadavatel poskytuje pro potřeby dodavatele vzory potřebných prohlášení ke splnění požadavků ve výzvě k podání nabídek (dále též výzva) ze dne 7. 6. 2021 na předmětnou veřejnou
zakázku.
2. Seznam formulářů
1. Formulář nabídky
2. Seznam významných dodávek dodavatele
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Příloha č. 1 - Formuláře k výzvě ze dne 7. 6. 2021

Formulář nabídky
Název veřejné zakázky
Zámek Pardubice – audiovizuální technika a interaktivní prezentace
Identifikační a kontaktní údaje dodavatele
Obchodní firma

(doplní dodavatel)

IČO

(doplní dodavatel)

Sídlo

(doplní dodavatel)

Kontaktní osoba

(doplní dodavatel)

E-mail

(doplní dodavatel)

Telefon

(doplní dodavatel)
Osoba oprávněná jednat za dodavatele

Jméno, příjmení

(doplní dodavatel)

Funkce

(doplní dodavatel)

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů podle bodu 7.1. výzvy
Prohlašuji tímto čestně, že shora uvedený dodavatel:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li
dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat
tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
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, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele,
f) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm.
c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
g) neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě f).
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Příloha č. 1 - Formuláře k výzvě ze dne 7. 6. 2021

Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami
Pro účely výběrového řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora
uvedený dodavatel souhlasí se smluvními a obchodními podmínkami, které byly součástí zadávací dokumentace, č. j. KrÚ 42467/2021, a že v případě, kdy bude vybraným
dodavatelem, uzavře smlouvu v souladu s takto stanovenými podmínkami.
V (doplní dodavatel) dne (doplní dodavatel)
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Seznam významných dodávek dodavatele
dle bodu 7.2. výzvy
(nejméně 3, každá v minimální hodnotě 500 000 Kč bez DPH)

1.

2.

Název a stručný popis předmětu plnění služby
Termín realizace služby
Rozsah (v Kč bez DPH)
Identifikace objednatele služby
Kontaktní osoba objednatele
vč. kontaktu na ni
Název a stručný popis předmětu plnění služby
Termín realizace služby
Rozsah (v Kč bez DPH)
Identifikace objednatele služby
Kontaktní osoba objednatele
vč. kontaktu na ni

3.

Název a stručný popis předmětu plnění služby
Termín realizace služby
Rozsah (v Kč bez DPH)
Identifikace objednatele služby
Kontaktní osoba objednatele
vč. kontaktu na ni
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Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek

Smlouva č. OR/20/
„Zámek Pardubice - audiovizuální technika a interaktivní prezentace“
uzavřená podle uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany
1. Objednatel: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČO: 708 92 822
DIČ: CZ70892822, neplátce
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu
o předání a převzetí dodávky:
Mgr. Tomáš Libánek nebo Bc. Martina Pokorná nebo Ing. Milan Mariánek
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice
č. účtu: 220764571/0300
2. Dodavatel:
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v
……………. , sp. zn. bude doplněno před podpisem smlouvy
IČO:
DIČ:
Zastoupen:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu
o předání a převzetí dodávky:
Bankovní spojení:
č. účtu: je-li dodavatel plátcem DPH, bude doplněno číslo účtu, který je
správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109
odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)
uzavírají tuto smlouvu na dodávku (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat
objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje
zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.
Preambule
Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu
s názvem „Zámek Pardubice - audiovizuální technika a interaktivní prezentace “,
(systémové číslo P21V00000211) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mezi objednatelem jako zadavatelem této
veřejné zakázky a dodavatelem jako vybraným dodavatelem k plnění této veřejné zakázky.
Článek I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je dodávka audiovizuální techniky a techniky pro interaktivní
prezentace pro budoucího uživatele Východočeské muzeum v Pardubicích (dále jen
„uživatel“), včetně koordinace případných poddodavatelů, zaškolení obsluhy, instalace
a montáže, zprovoznění, poskytnutí uživatelské licence, dodání technologie, odzkoušení
a ověření správné funkčnosti, případně seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení
zkušebního provozu, dodání certifikátů, dopravy na místo plnění, dodání a instalaci
potřebných přívodů a rozvodů pro zabezpečení funkčnosti a provozu, prohlášení o shodě,
revizí (dále jen „zboží“ nebo „předmět smlouvy“) dle položkového rozpočtu, který tvoří
přílohu č. 2 této smlouvy. Součástí předmětu této smlouvy je rovněž poskytování

záručního servisu za podmínek dle příslušných ustanovení smlouvy a obchodních
podmínek.
2. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit zejména:
a) dopravu zboží na místo plnění, jeho vybalení a kontrolu,
b) vytvoření softwaru pro ovládání jednotlivých prvků expozic dle projektové
dokumentace,
c) provedení potřebných revizí a zkoušek nutných pro řádný provoz zboží,
d) předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to
2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
e) instalaci a montáž zboží,
f) prokazatelné proškolení obsluhy včetně předání protokolu o zaškolení obsluhy,
g) kompletní dokladovou část 2x v listinné podobě (revize, zaškolení, zprovoznění apod.),
h) protokolární předání zboží do provozu objednateli,
i) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky
na vlastní náklady, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů v platném znění,
j) odstraňování vad díla po záruční dobu,
k) koordinaci poddodávek,
l) při dopravě a instalaci zboží zabezpečit ochranu podlahových krytin, otvorových výplní,
maleb a umělecké výzdoby budov, včetně instalovaného vybaveni expozice před
případným poškozením,
m) co nejpřesnější přeměření prostor, do kterých bude zboží dodávat,
n) vzorky, technické listy a výrobní dokumentaci dle požadavků zadavatele, uživatele a
zpracovatele projektové dokumentace,
o) spolupráci s dodavatelem stavebních prací, dodavatelem vybavení expozice
a dodavateli autorských děl.
3. Předmět smlouvy bude dodán v rozsahu, parametrech a kvalitě dle specifikace předmětu
veřejné zakázky, která byla součástí její dokumentace ze dne 7. 6. 2021, čj. KrÚ
42467/2021, dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Petr Všetečka,
autorizovaný architekt, TRANSAT architekti, Havlíčkova 53, 602 00 Brno;
transat@volny.cz; tel. 542 212 730; www.transat.cz, která je nedílnou součástí příslušné
výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu a dle položkového
rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy (dále jen „zboží“).
4. Dodavatel prohlašuje, že kvalitativní a technické vlastnosti zboží odpovídají požadavkům
stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, harmonizovanými
českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným zadavatelem
v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce.
5. Dodavatel bere na vědomí a respektuje, že místem dodávky je národní kulturní
památka. Veškeré činnosti, které se dotýkají předmětu smlouvy, proto budou
respektovat omezení a rizika plynoucí z tohoto faktu.
Článek II.
Cena
1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádné dodání předmětu smlouvy,
činí dle dohody smluvních stran:
cena celkem bez DPH
,- Kč
DPH 21 %
,- Kč
cena celkem včetně DPH
,- Kč.

Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
2. Cena včetně DPH je cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré
náklady dodavatele (zejména clo, obaly, manuály, zaškolení obsluhy, dopravu, montáž,
instalaci, pojištění, likvidaci obalů, záruční servis, poskytnutí licence k užívání autorského
díla) vzniklé v souvislosti s plněním popsaným v čl. I. této smlouvy včetně koordinace
poddodávek a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky.
3. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících
prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
4. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku na
základě faktur vystavených v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě
a způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této smlouvy (obchodní podmínky).
Článek III.
Termín plnění, místo plnění
1. Předmět smlouvy bude řádně splněn ze strany dodavatele do 3 měsíců od výzvy
objednatele k montáži dodávky do prostorů expozice, a to podle podmínek dále
uvedených v této smlouvě a v obchodních podmínkách, a to na základě dohodnutého
harmonogramu dle odst. 2 tohoto článku.
2. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že se do 30 dnů od podpisu této smlouvy
dohodnou na harmonogramu realizace předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen návrh
harmonogramu předložit do 14 dní od podpisu této smlouvy. Prostory pro montáž budou
dodavateli předávány postupně v návaznosti na vzájemně odsouhlasený harmonogram.
3. Dodavatel před dodáním a instalací předmětu smlouvy předloží technické podklady pro
dodávku (výrobní dokumentaci, vzorky výrobků, technické listy) objednateli, který je ve
spolupráci s projektantem a uživatelem zkontrolují a v případě bezvadnosti odsouhlasí.
Pokud uvedené osoby budou mít k podkladům pro dodávku výhrady, je dodavatel povinen
neprodleně je vyřešit a následně opět předložit ke kontrole a případnému odsouhlasení.
Dodavatel bere na vědomí, že doba, po kterou řeší uvedené výhrady, nemá vliv na lhůtu
pro plnění předmětu smlouvy. Nejzazší termín pro předložení kompletních technických
podkladů pro dodávku konkrétní položky je 15 dní před její montáží.
4. Dodavatel se zavazuje průběžně objednatele informovat o průběhu výroby předmětu
smlouvy, a to na pravidelných schůzkách svolávaných objednatelem, kterých je dodavatel
povinen se účastnit. Dodavatel umožní kontrolu jednotlivých částí dodávky přímo
v prostorech dodavatele nebo jeho poddodavatelů a to uživatelem, zpracovatelem
projektové dokumentace a zadavatelem.
5. Výzva k montáži dodávky dle odst. 1 tohoto článku nebude dodavateli odeslána před 1. 9.
2021. V případě dřívějšího zaslání platí, že výzva byla odeslána 1. 9. 2021.
6. Lhůtu pro realizaci předmětu smlouvy dle odstavce 1 lze prodloužit pouze v případě, kdy
dodavatel nemohl realizovat předmět smlouvy z důvodů výhradně na straně objednatele
(například stavební nepřipravenost místa plnění). V takovém případě se lhůta pro plnění
přiměřeně prodlužuje o dobu, kdy dodavatel nemohl z uvedených důvodů předmět
smlouvy realizovat. Tímto nejsou dotčena další ustanovení této smlouvy.
7. Místem plnění předmětu smlouvy je Zámek č. p. 1 a 2, Pardubice.

8. Předmět smlouvy se považuje podle této smlouvy za splněný, pokud zboží bylo: řádně
předáno včetně příslušné dokumentace, instalováno, zaškolena obsluha, provedeny
potřebné revize a protokolárně převzato objednatelem formou zápisu o předání a
převzetí.
9. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými a oběma stranám známými osobami
nebude považováno za řádné.
Článek IV.
Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy.
2. Dodavatel je oprávněn fakturovat jedno dílčí plnění předmětu smlouvy, a to až do výše ½
celkové ceny předmětu smlouvy, nejvýše však do 750 000 Kč bez DPH. Dílčí fakturaci je
dodavatel oprávněn provést u zboží, které bylo fakticky dodáno na místo plnění. Dílčí
fakturace bude za uvedených podmínek provedena k termínu odsouhlasení vybraných
položek rozpočtu objednatelem. Faktura bude obsahovat náležitosti dle ust. I. obchodních
podmínek.
3. Zbytek ceny předmětu smlouvy bude fakturován dle ust. I., odst. 5 obchodních podmínek.
4. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.
Článek V.
Sankce, smluvní pokuty
V případě porušení povinností daných dodavateli smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím
omezil svá ostatní práva vyplývající ze smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči
dodavateli uplatnit a dodavatel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající
smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou upraveny v čl. V Obchodních
podmínek.
Článek VI.
Součásti smlouvy
1.

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě
nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy před
ustanoveními výše uvedených příloh.
Článek VII.
Obecná a závěrečná ustanovení
1. Objednatel předá dodavateli příslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu
smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran
a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření této smlouvy
odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra

ČR. O uveřejnění smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu,
nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt
pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného
bezdůvodného obohacení.
5. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran
řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně
znají, je jim srozumitelný a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí
být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně
a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných
podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na
platnost, účinnost nebo 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.
8. 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 doručení doporučeného dopisu
druhé smluvní straně.
9. Smlouva je uzavřena elektronicky.
10. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne (doplní zadavatel)
usnesením č. R/(doplní zadavatel)/21.

Za objednatele:

Za dodavatele:

............................................
Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje

............................................

Příloha č. 1 smlouvy č. OR/……………

Obchodní podmínky
Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky
1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu
smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
3. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu
ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.
4. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to
na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne
následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.
5. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na
ten účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele, než
takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn
zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém
případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně
písemně informuje dodavatele.
6. Pokud je v okamžiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. §109 odst. 3
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere
dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet dodavatele
pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na
účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení lI.
Způsob provádění
1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek 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 účelu použití.
2. Dodavatel je povinen dodat zboží ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti
a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se
zavazuje zajistit v rámci dodávky zboží především veškeré práce dle požadavků

objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání vybavení
bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání vybavení nezbytné.
3. Prodávající je povinen dodržet u použitých obalů recyklovatelný materiál, nebo materiál z
obnovitelných zdrojů, nebo obalový systém pro opakované použití. Všechny obalové
materiály musí být dále snadno ručně oddělitelné na části tvořené jedním materiálem.
4. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování
dodávek vybavení a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany
a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne
škoda, nese náklady dodavatel.
5. Zboží musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.
6. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za
nichž se předmět smlouvy musí realizovat a které se týkají zejména skutečnosti, že místo
plnění je národní kulturní památkou a jakékoli jeho poškození může způsobit rozsáhlé
škody.
7. Dodavatel je odpovědný za veškeré škody způsobené na majetku objednatele
v souvislosti s montáží dodávek a je povinen je uvést do původního stavu nejpozději do
30 dní od doručení výzvy k odstranění škody uživatelem objektu Východočeským
muzeem v Pardubicích. Na škodu, která byla způsobena jinou osobou je dodavatel
povinen bezodkladně upozornit.
Ustanovení III.
Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti
1. Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti
sjednané smlouvou.
2. Dodavatel bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného
vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že 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 specifikacím
dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď odmítnutou část
dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu
objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných
požadavků, a to bezúplatně.
Ustanovení IV.
Záruka, záruční servis a odpovědnost za vady
1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy,
zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.

2. Dodavatel se zavazuje, že si zboží zachová za níže vymezených podmínek pro něj
obvyklé vlastnosti, a že bude způsobilé k užití k obvyklému a předpokládanému účelu.
3. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu 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, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady
v dokladech nutných pro užívání věci.
4. Záruční doba poskytnutá dodavatelem na jakost zboží je stanovena v délce 60 měsíců
a běží ode dne jeho uvedení do provozu, tedy po převzetí předmětu plnění a podepsání
předávacího protokolu.
5. Dodavatel se zavazuje zajistit servisní kontakt nejpozději do následujícího pracovního dne
po nahlášení závady. Doba nástupu servisního technika na opravu je do 48 hodin
v pracovní dny a 72 hodin v den pracovního volna, klidu nebo svátku po nahlášení
závady.
6. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude
objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí 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 zjištěné vady bude
umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě plnění. Objednatel může požadovat i dodání
nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se
vada týká pouze součásti zboží, může objednatel požadovat jen výměnu součásti. Právo
na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má objednatel i v případě odstranitelné
vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro
větší počet vad.
7. Dodavatel odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho uvedení do plného provozu, a dále
odpovídá za vady zboží zjištěné v záruční době.
8. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
9. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po
kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být
užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
10. Dodavatel je povinen zajistit bezodkladné a bezplatné odstranění reklamovaných závad
po celou dobu záruční lhůty. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby,
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za
včas uplatněnou.
11. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
12. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Práva z odpovědnosti za vady výslovně
neupravená tímto článkem se řídí § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
13. V případě poruchy zboží, jejíž oprava by trvala déle, než je výše uvedeno nebo bylo
odlišně dohodnuto, dodavatel poskytne dle charakteru zboží vlastní náhradní zboží stejné

úrovně zdarma po celou dobu opravy, pokud nebude dohodnuto jinak. Během záruční
doby se dodavatel zavazuje zajistit bezplatně všechny periodické prohlídky, technické
kontroly a validace zboží, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně
závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží.
Ustanovení V.
Zajištění plnění povinností
1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši
0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě porušení povinnosti uvedené v ustanovení II. odst. 3 těchto obchodních
podmínek je stanovena smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení.
4. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatel do 14 dnů po
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči
dodavateli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dodavateli vyúčtuje.
5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu
smlouvou.
6. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze
strany objednatele.
7. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé
z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je
oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na
kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
Ustanovení VI.
Odstoupení od smlouvy
1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě
podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo
v dodatečné 10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu
napraveno.
2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku
rozumí zejména:
a. dodavatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel
termín plnění) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se
strany písemně jinak,
b. dodavatel nedodržel technologický postup nebo nepoužil materiál v odpovídající kvalitě,
což se zjistí až dodatečně,
c. objednatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel
termín úhrady ceny) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li
se strany písemně jinak.

Dokud dodavatel nevyužije svého práva odstoupit od této smlouvy, z důvodu prodlení
uhradí objednatel dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny dle čl. II. smlouvy
včetně DPH, a to za každý den prodlení.
3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. 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 smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem, nemá dodavatel nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není
dotčen nárok dodavatele na náhradu případné škody.
Ustanovení VII.
Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví
1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 5. článku
I. smlouvy.
2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to
bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu
a zaškolení obsluhy. Podepsáním předávacího protokolu přechází vlastnické právo na
objednatele.
Ustanovení VIII.
Licenční ujednání
1. Dodavatel poskytuje objednateli výhradní licenci k užití předmětu smlouvy tam, kde
předmět smlouvy je autorským dílem dle příslušného právního předpisu. Výhradní
licence je neomezená a opravňuje objednatele k užití předmětu smlouvy vcelku i po
částech, a to od okamžiku jeho předání.
2. Dodavatel výslovně převádí na objednatele výhradní a neodvolatelné právo
k libovolnému užití předmětu smlouvy, a to bez místních, kvantitativních a jakýchkoli
jiných omezení, zejména pak bez omezení formy užití předmětu smlouvy a bez
omezení časového. Předmět smlouvy může být užíván samostatně či ve spojení
s jinými autorskými díly.
3. Objednatel má právo předmět smlouvy libovolně upravit, zpracovat, změnit či jinak
s předmětem smlouvy nakládat.
4. Objednatel je oprávněn práva z licence dle této smlouvy zcela nebo zčásti, úplatně
nebo bezúplatně poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo zčásti,
úplatně nebo bezúplatně postoupit třetí osobě.
5. Objednatel není povinen licenci dle této smlouvy využít.
6. Dodavatel uděluje objednateli svolení ke zveřejnění předmětu smlouvy a souhlasí
s tím, aby byl zveřejněn či užit bez uvedení autorství dodavatele.
7. Dodavatel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy neudělil a dále neudělí třetí
osobě žádnou licenci k užití předmětu smlouvy, a to ani výhradní, ani nevýhradní, ani
jinak neporušil jakákoli autorská, průmyslová nebo jiná práva duševního vlastnictví
třetích osob. Dodavatel dále také předmět smlouvy ani jeho části nebude sám užívat
(s výjimkou prezentace předmětu smlouvy jako předvedení činnosti dodavatele).
8. Oprávnění dle tohoto ustanovení nabývá objednatel okamžikem předání a převzetí
předmětu smlouvy dle příslušného ustanovení smlouvy.

9. Objednatel a dodavatel tímto výslovně potvrzují, že úplata za licenci k předmětu
smlouvy je zcela zahrnuta ve sjednané ceně dle příslušného ustanovení smlouvy.

Ustanovení IX.
Závěrečná ujednání
1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou
číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky
budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za
provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
2. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. III. smlouvy, uzavřenou
platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění
1 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy
případně potvrzení pojistitele nejpozději v okamžiku zahájení montáže na místě samém.
Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Položkový rozpočet
Zámek Pardubice – audiovizuální technika a interaktivní prezentace
R:

01_02

P.č. Číslo položky
Díl: M_AT_01
1 AV1

PERNŠTEJNSKÁ REZIDENCE - NEJSTARŠÍ RENESANCE V ČECHÁCH_I
AV TECHNIKA
Název položky

MJ množství

I. Rod Pernštejnů ( D + M dle technických specifikací )
Malá obrazovka v rámci osvělteného textového pásu + zvuk

cena bez DPH

celkem bez DPH
0,00

ks

4,00000

0,00

Externí reproduktor pro ozvučení AV1 včetně uchycení

ks

4,00000

0,00

Konzole Vesa. Slim vč kotv mater.

ks

4,00000

0,00

ks

1,00000

0,00

ks

3,00000

0,00

ks

1,00000

0,00

ks

1,00000

0,00

ks

1,00000

0,00

ks

1,00000

0,00

10" 16/9 obrazovka vč. SW napájení POE Správa LAN : :
výrobce/typ/značka:
2 AV2
výrobce/typ/značka:
3 AV3
výrobce/typ/značka:

Díl: M_AT_02
4 AV04

II. Pardubické sídlo a Evropa ( D + M dle technických specifikací )
Animace 3D modelu - nástěnná obrazovka , audio

0,00

Kiosek 55" FULL HD, SW Lan správa,ves.Pamět, vč mont boxu,Dot. Obrazovka, vč poh. čidla
výrobce/typ/značka:
5 AV06,07,08

Kiosek s 3D modelem zámku, s historickou dokumentací zámku vč audia
" dotyková obrazovka 22-26" včetně stojanu, SW, PC : :

výrobce/typ/značka:
6 AV09

Projekce modelu města (ze stropního držáku), krátká vzdálenost
Videoprojektor, Držák, Reprobox, poh. čidlo : :

výrobce/typ/značka:
7 AV10

Projekce okna na stěnu
Videoprojektor, Držák : :

výrobce/typ/značka:
8 AV11

Projekce rybniční soustavy na podlahu.
Videoprojektor, Držák : :

výrobce/typ/značka:
9 AV12

Konzole VESA 55-65"
Nástěnný držák slim, zajištění proti krádeži : :

výrobce/typ/značka:

Díl: M_AT_03

III. Pernštejnská rodová galerie ( D + M dle technických specifikací )

0,00

10 AV13

Obrazovka s obrazy postav + čidlo reagující na pohyb, audio

ks

2,00000

0,00

Obrazovka 55" FULL HD, SW Lan správa,ves.Pamět, vč držáku, čidla : :
výrobce/typ/značka:

Díl: M_AT_04
11 AV14

IV. Sláva a pád pernštejnské zbrojnice ( D + M dle technických specifikací )
Ozvučení - nástěnná reprosoustava s indikátorem pohybu v reproduktoru (vchod a uprostřed)

0,00
ks

2,00000

0,00

ks

1,00000

0,00

ks

1,00000

0,00

ks

1,00000

0,00

ks

1,00000

0,00

ks

1,00000

0,00

ks

1,00000

0,00

Reproduktor 20-50W vč zdroje, paměti,poh. Čidla : :
výrobce/typ/značka:
12 AV15

Dataprojektor + zvuk + čidlo ( umístění stropní držák)
Videoprojektor, Držák, Reprobox, čidlo : :

výrobce/typ/značka:
13 AV16

Dataprojektor + zvuk + čidlo ( umístění stropní držák)
Videoprojektor, Držák, Reprobox, čidlo : :

výrobce/typ/značka:
14 AV17

Dataprojektor + zvuk + čidlo ( umístění stropní držák)
Videoprojektor, Držák, Reprobox, čidlo : :

výrobce/typ/značka:

Díl: M_SW+HW
15 SW,HW_01

SW, HW ( D + M dle technických specifikací )
HW celek

0,00

Řídící stanice, centrální stanice, switch, router, WIFIPOINT : :
výrobce/typ/značka:
16 SW,HW_02

SW
Centrální řídící SW : :

17 SW,HW_03

Grafika
Vytvoření grafiky : :

18 SW,HW_04

Zprogramování systému

ks

1,00000

0,00

19 SW,HW_05

Zkušební provoz, zaškolení obsluhy

ks

1,00000

0,00

