Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11
čj. KrÚ 84939/2021

VÝZVA
k podání nabídek
dle ust. § 53 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku

„Zámek Pardubice - expozice a vnitřní vybavení II“
1. Identifikační údaje zadavatele
Název:
Právní forma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:
Kontaktní osoba:
Tel:
E-mail:

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
+420 466 026 282/ +420 605 551 501
pavel.mensl@pardubickykraj.cz

Profil zadavatele a místo přístupu k zadávací dokumentaci:
https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html
https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00003375
Systémové číslo veřejné zakázky na profilu: P21V00000460
Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na
https://zakazky.pardubickykraj.cz/.
2. Informace o předmětu veřejné zakázky, předpokládaná hodnota
Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení a expozic (mobiliář
expozice, nábytek, grafika, osvětlení) pro budoucího uživatele Východočeské muzeum
v Pardubicích a pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu 2014 – 2020 s názvem „Zámek Pardubice – využití a obnova zámeckých
exteriérů
a
interiérů
čp.
1
a
čp.
2“,
registrační
číslo
projektu
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011182.
Podrobnější informace jsou obsaženy v návrhu smlouvy (příloha č. 2 výzvy) a výkazu výměr
(příloha č. 3 výzvy). Dodávka musí být realizována podle projektové dokumentace (příloha č.
4 výzvy), dodávka je již částečně realizována. Předmětem této veřejné zakázky je dokončení
realizace dodávky.
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami odpovědného zadávání
dle ust. § 6 odst. 4 ZZVZ, a to s důrazem na kvalitu předmětu plnění s použitím
environmentálních požadavků. Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejné zakázky
jsou zohledněny v textu této výzvy a v jejích přílohách.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
45400000-1 Práce při dokončování budov
45420000-7 Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce
45316000-5 Instalace a montáž osvětlovacích a signalizačních systémů
39150000-8 Různý nábytek a vybavení
39154000-6 Výstavní zařízení
39000000-2 Nábytek, zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí
prostředky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3 000 000,- Kč bez DPH
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín plnění:
do 4 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo.
Místo plnění veřejné zakázky:
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.
4. Lhůta, forma a způsob podání nabídek, komunikace
Lhůta pro podání nabídek trvá nejpozději do 13. 12. 2021 do 10:00 hod.
Forma a způsob podání nabídek
Zadavatel stanovil pouze elektronickou formu nabídek. Nabídky se po registraci dodavatele
podávají
výhradně
prostřednictvím
elektronického
nástroje
E-ZAK
(https://zakazky.pardubickykraj.cz/), a to vložením elektronické podoby nabídky přes odkaz
„poslat nabídku“ na kartě této veřejné zakázky.
Komunikace
Veškeré úkony v zadávacím řízení a veškerá komunikace probíhají elektronicky, zásadně
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, datové schránky a e-mailu. Dodavatel je
povinen provést registraci v elektronickém nástroji. Tato registrace může trvat až 48
hodin.
Podrobné informace o ovládání systému naleznete na https://zakazky.pardubickykraj.cz/
případně https://www.fen.cz/.
Vzhledem k elektronické podobě nabídek neprobíhá veřejné otevírání nabídek.
5. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude předložena pouze v elektronické podobě v českém jazyce.
Nabídka musí obsahovat níže uvedené údaje:






Formulář nabídky (viz formuláře).
Položkový rozpočet - výkaz výměr (příloha č. 3).
Doklady o splnění kvalifikace – kopie dokladů nebo čestné prohlášení dle přílohy
„formuláře“ nebo jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky.
Čestné prohlášení dle bodu 10 výzvy (viz formulář nabídky).
Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (viz formulář nabídky).

6. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
6.1. Nabídkovou cenu dodavatel uvede v podbarveném sloupci v položkovém rozpočtu –
výkazu výměr. 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 (zejména
související stavební práce). 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.
6.2. Nebude-li součástí nabídky dodavatele údaj o nabídkové ceně (zásadně vyplněný
položkový rozpočet), bude dodavatel vyloučen z účasti na zadávacím řízení.
7. Obchodní a platební podmínky
7.1. Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené ve vzorovém
návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
7.2. Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy,
ale akceptace smluvních a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto
požadavku vzorové čestné prohlášení (viz formulář nabídky).
S vybraným dodavatelem pak bude uzavřena smlouva v souladu s návrhem smlouvy
uvedeným ve výzvě a akceptací dodavatele, a to v elektronické podobě, bude-li to na straně
dodavatele technicky možné.
8. Technické podmínky, prohlídka místa plnění
Technické podmínky zakázky jsou blíže specifikovány v položkovém rozpočtu (příloha č. 3
výzvy) a projektové dokumentaci (příloha č. 4 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
(položkový rozpočet – výkaz výměr).
Zadavatel dále upozorňuje, že některé položky jsou již částečně realizované a
předmětem této zakázky je jejich dokončení (položky č. 43, 87, 88 a 95).
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.
Dodavatel veřejné zakázky je povinen u položek vyráběných na míru před zahájením
výroby provést přesné doměření v místě montáže jednotlivého vnitřního vybavení. Před
samotnou výrobou budou předloženy výrobní dokumentace nebo plnohodnotné vzorky,
vzorky materiálů a povrchových úprav, 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.
K části 01_03 OSVĚTLENÍ zadavatel upozorňuje na nutnost kompatibility s již instalovaným
řízením osvětlení expozice systémem DALI.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 6, 53 a 54 odst. 6 ZZVZ umožní zadavatel prohlídku
místa plnění (dále jen „prohlídka“), a to za následujících podmínek:
Zadavatel zorganizuje prohlídku tak, aby se potenciální dodavatelé nepotkali. O každé
prohlídce bude vyhotoven protokol. Pokud bude při prohlídce sdělena informace, která
nevyplývá ze zadávacích podmínek, bude postupováno v souladu s § 98 (vysvětlení
zadávací dokumentace) a § 99 (změna či doplnění zadávací dokumentace) ZZVZ. Termín
prohlídky místa plnění si domluví dodavatel s kontaktní osobou zadavatele, kterou je Ing.
Zbyněk Brabec, vedoucí technického úseku VČM, tel.: +420 601 087 615, +420 466 799 261,
e-mail: brabec@vcm.cz. Poslední možný termín prohlídky je nejpozději 5 pracovních dnů
před skončením lhůty pro podání nabídek, tj. 6. 12. 2021.

9. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů
9.1. Prokázání kvalifikace v nabídce
Podle § 53 odst. 4 ZZVZ dodavatel prokáže splnění podmínek kvalifikace pro účely
podání nabídky předložením dokladů o kvalifikaci v kopiích. Dodavatel může
požadované doklady nahradit čestným prohlášením, z jehož obsahu je zřejmé, že
splňuje zadavatelem níže požadované podmínky kvalifikace (9.2., 9.3., 9.4. a 9.5.) nebo
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ.
Zadavatel nabízí dodavateli ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení,
které tvoří přílohu „formulář nabídky“.
Zadavatel si v rámci kvalifikace vyhrazuje postup dle následujících ustanovení ZZVZ pro
nadlimitní režim:
9.2. Základní způsobilost – doklady předkládá pouze vybraný dodavatel před podpisem
smlouvy.
Dodavatel prokazuje základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ způsobem
dle § 75 odst. 1 ZZVZ.
Dodavatel tak předloží:







výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)

9.3. Profesní způsobilost – doklady předkládá pouze vybraný dodavatel před podpisem
smlouvy.
Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ. Dodavatel tak
předloží doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
tedy alespoň:


doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
tedy alespoň „zámečnictví, elektrická vyhrazená zařízení, truhlářství“.

9.4. Technická kvalifikace – Seznam významných dodávek
a) Rozsah a způsob prokázání požadovaných informací a dokladů:
K prokázání kritérií technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ dodavatel doloží
seznam významných dodávek dokončených v posledních 3 letech před zahájením tohoto
zadávacího řízení. Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam významných a
dokončených dodávek s uvedením jejich stručného popisu, ceny, doby poskytnutí a
identifikace objednatele. Zadavatel nabízí pro splnění tohoto požadavku vzorové prohlášení
(viz formuláře).
b) Minimální úroveň
Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium, pokud v posledních 3 letech před zahájením
zadávacího řízení realizoval (dokončil) alespoň 3 referenční dodávky výstav nebo expozic
v celkové hodnotě minimálně 3 500 000,- Kč bez DPH. Zadavatel stanoví, že alespoň dvě
referenční dodávky musí obsahovat dodávku výstavy nebo expozice muzejní povahy
(obsahuje dodávku expozičního nábytku a atypických vitrín a expozičního osvětlení)
v objemu minimálně 1 000 000,- Kč bez DPH.
9.5. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a)
b)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c)
d)

doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.

9.6. Společná ustanovení
Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené pod body 9.2., 9.3., 9.4. a 9.5.
budou v originále nebo úředně ověřené kopii v elektronické podobě dle § 122 odst. 3 ZZVZ
zadavatelem požadovány pouze po dodavateli, se kterým bude uzavírána smlouva
(vybraný dodavatel).
Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadované způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců před dnem podání nabídky.
Pokud není dodavatel z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný
doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené
v informačním systému veřejné správy (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, seznam
kvalifikovaných dodavatelů atd.).
10. Prohlášení dle z. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení (viz formulář nabídky), že:


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 a



že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce.

11. Zadávací lhůta
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek.
12. Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle celkové nejnižší
nabídkové ceny včetně DPH, kdy jako nejvýhodnější nabídka bude považována nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou.
Dodavatel musí v nabídce doložit údaje rozhodné pro hodnocení (zásadně vyplněný
položkový rozpočet). Jeho pozdější doplňování je dle § 46 ZZVZ nepřípustné.
Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by měl hodnotit nabídku pouze jednoho
dodavatele.
13. Vysvětlení zadávací dokumentace
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace může být zadavateli doručena nejpozději
7 pracovních dní před skončením lhůty pro podání nabídek, a to elektronicky do datové
schránky nebo prostřednictvím elektronického nástroje nebo na e-mail kontaktní osoby
uvedené v bodě 1 této výzvy.
14. Další ustanovení
14.1. Zadavatel si dle § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka a
oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. Oznámení se považují za
doručená všem účastníkům okamžikem jejich uveřejnění.
14.2. Informace o skutečném majiteli vybraného dodavatele budou zadavatelem zjišťovány
postupem dle ust. § 122 odst. 4 nebo 5 ZZVZ.

14.3. Zadavatel může v souladu s § 39 odst. 5 ZZVZ ověřovat věrohodnost poskytnutých
údajů a dokladů. Nepředložení těchto dokladů bude posuzováno jako důvod pro
vyloučení účastníka dle § 122 odst. 7 ZZVZ.

V Pardubicích dne 22. 11. 2021

PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu
pověřená hejtmanem
schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne 22. 11. 2021, č. R/694/21

Přílohy:
1.
Formuláře
2.
Návrh smlouvy
3.
Položkový rozpočet – výkaz výměr
4.
Projektová dokumentace
5.
Fotodokumentace místa plnění

Příloha č. 1 – Formuláře k výzvě čj. KrÚ 84939/2021

Formuláře
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 - expozice a vnitřní vybavení II
Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
708 92 822
dodávky
zjednodušené podlimitní řízení
P21V00000460

1. Úvod
Zadavatel poskytuje pro potřeby dodavatele vzory potřebných prohlášení ke splnění požadavků ve výzvě k podání nabídek (dále též výzva) čj. KrÚ 84939/2021 na předmětnou veřejnou zakázku.
2. Seznam formulářů
1. Formulář nabídky
2. Seznam významných dodávek dodavatele

1

Příloha č. 1 – Formuláře k výzvě čj. KrÚ 84939/2021

Formulář nabídky
Název veřejné zakázky
Zámek Pardubice - expozice a vnitřní vybavení II
Identifikační a kontaktní údaje dodavatele
Obchodní firma

(doplní dodavatel)

IČO

(doplní dodavatel)

Sídlo

(doplní dodavatel)

Číslo účtu

(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 podmínek kvalifikace
dle ust. § 53 odst. 4 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora
uvedený dodavatel splňuje veškeré podmínky kvalifikace požadované zadavatelem ve
výzvě k podání nabídek ze dne 22. 11. 2021, čj. KrÚ 84939/2021, tedy:
1. je způsobilým dle § 74 ZZVZ (kromě jiného nemá v České republice nebo v zemi
svého sídla v evidenci daní ve vztahu ke spotřební dani zachycen splatný daňový
nedoplatek a že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění).
2. Splňuje profesní způsobilost dle bodu 9.3. výzvy.
3. Splňuje technickou kvalifikaci – minimálně 3 referenční dodávky výstav nebo expozic v celkové hodnotě minimálně 3 500 000,- Kč bez DPH dle podmínek definovaných v bodě 9.4. výzvy.
Čestné prohlášení – střet zájmů
Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora
uvedený dodavatel
 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 a
 že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce.
2

Příloha č. 1 – Formuláře k výzvě čj. KrÚ 84939/2021

Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami
Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora
uvedený dodavatel souhlasí se smluvními a obchodními podmínkami, které byly součástí výzvy k podání nabídek, č. j. KrÚ 84939/2021, a že v případě, kdy bude vybraným
dodavatelem, uzavře smlouvu v souladu s takto stanovenými podmínkami.
V (doplní dodavatel) dne (doplní dodavatel)

3

Příloha č. 1 - Formuláře k výzvě čj. KrÚ 84939/2021

Seznam významných dodávek dodavatele
dle bodu 9.4 výzvy k podání nabídek
(min. 3 dokončené v posledních 3 letech v celkové hodnotě minimálně 3 500 000,- Kč bez DPH dle
podmínek definovaných v bodě 9.4. výzvy)

1.

2.

3.

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

4

Příloha č. 2 Výzvy

Smlouva č. OR/21/(doplní zadavatel)

„Zámek Pardubice - expozice a vnitřní vybavení II“
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
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
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: bude doplněno před podpisem smlouvy
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v
……………. , sp. zn.
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 zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
dodávky s názvem „Zámek Pardubice - expozice a vnitřní vybavení II“, (systémové číslo:
P21V00000460) zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s pravidly pro příjemce dotace v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2014-2020), 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 vnitřního vybavení a expozic (mobiliář expozice,
nábytek, nábytek typizovaný, osvětlení, technologie, grafika) pro budoucího uživatele
Východočeské muzeum v Pardubicích (dále jen „uživatel“), včetně koordinace
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, osvětlení
vitrín, 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) provedení potřebných revizí a zkoušek nutných pro řádný provoz zboží,
c) 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,
d) instalaci a montáž zboží,
e) prokazatelné proškolení obsluhy včetně předání protokolu o zaškolení obsluhy,
f) kompletní dokladovou část 2x v listinné podobě (revize, zaškolení, zprovoznění apod.),
g) protokolární předání zboží do provozu objednateli,
h) 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,
i) odstraňování vad díla po záruční dobu,
j) koordinaci poddodávek,
k) při dopravě a instalaci zboží zabezpečit ochranu podlahových krytin, otvorových výplní,
maleb a umělecké výzdoby budov před případným poškozením
l) co nejpřesnější přeměření prostor, do kterých bude zboží dodávat,
m) vzorky a výrobní dokumentaci dle požadavků zadavatele, uživatele a zpracovatele
projektové dokumentace
n) spolupráci s dodavatelem stavebních prací a dodavateli autorských děl
3. Předmět smlouvy bude dodán v rozsahu, parametrech a kvalitě dle specifikace předmětu
veřejné zakázky, která byla součástí zadávací dokumentace ze dne 22. 11. 2021, čj. KrÚ
82744/2021, 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 a dle položkového rozpočtu, který
tvoří přílohu č. 2 smlouvy (dále jen „zboží“). Předmětem smlouvy nejsou všechny práce
uvedené v předmětné projektové dokumentaci, ale pouze ty, které jsou uvedeny
v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Navíc některé z položek jsou
již částečně realizované a předmětem smlouvy je jejich dokončení (např. podlaha
v 1. NP, dodávka osvětlení, a další).
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.
6. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních
prostředků Integrovaného regionálního operačního programu – integrované
projekty ITI.
7. 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.

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, pravidelné periodické bezpečnostnětechnické kontroly) 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 4 měsíců od účinnosti této
smlouvy, 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 s dodavatelem se dohodli, že se do 30 dnů od podpisu této smlouvy dohodnou
na harmonogramu realizace předmětu smlouvy. Dodavatel 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 samotnou výrobou předmětu smlouvy předloží technické podklady pro
výrobu (výrobní dokumentaci, vzorky výrobků, materiálů a povrchových úprav objednateli,
který je ve spolupráci s projektantem a uživatelem zkontrolují a v případě bezvadnosti
odsouhlasí. Pokud uvedené osoby budou mít k technickým výkresům a materiálu 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 výrobu konkrétní položky je 30 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 výroby dodávky přímo ve výrobních
prostorech dodavatele nebo jeho poddodavatelů a to uživatelem, zpracovatelem
projektové dokumentace a zadavatelem.

5. Seznam osob, prostřednictvím kterých prokázal dodavatel splnění kvalifikačních
předpokladů, je uveden v příloze č. 3 smlouvy. Dodavatel se zavazuje písemně oznámit
objednateli změnu těchto osob a požádat o souhlas objednatele s touto změnou, a to vždy
před zahájením plnění touto novou osobou. V oznámení dodavatel doloží splnění
kvalifikačních předpokladů nové osoby.
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 1.500.000,- 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
1. 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.
Bankovní záruka

1. Dodavatel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky zajišťující
nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v průběhu realizace předmětu plnění
a v dodavatelem poskytnuté záruční době (dále též jen „bankovní záruka“), a to za
podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.
2. Bankovní záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek
za dodavatelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za
dodavatelem pohledávky z titulu:
- splatné smluvní pokuty,
- nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je dodavatel včas vlastním
nákladem,
- škod způsobených plněním dodavatele v rozporu se smlouvou,
- jakéhokoli neuspokojené pohledávky objednatele za dodavatelem, nebo
- náhrady vadného plnění dodavatele dle vyčíslení objednatele,
a to vždy do plné výše takové pohledávky.
3. Objednatel přijme pouze takovou bankovní záruku, která bude dodavateli vystavena
společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve
znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“).
4. Vystavení bankovní záruky pro zajištění nároků objednatele v průběhu realizace předmětu
smlouvy doloží dodavatel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve
prospěch objednatele jako oprávněného, a to do 14 dnů od obdržení výzvy objednatele
dle č. III odst. 1 smlouvy. Vystavení bankovní záruky pro zajištění nároků objednatele
v průběhu záruční doby doloží dodavatel objednateli originálem záruční listiny vystavené
bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to 14 dnů od podpisu předávacího
protokolu.
5. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele
(objednatele) dané dlužníkovi (dodavateli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění
kterékoliv povinnosti dodavatele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna
plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
6. Bankovní záruka musí být vystavena na částku nejméně 5% smluvní ceny pro zajištění
nároků objednatele v průběhu realizace předmětu smlouvy a 2% pro zajištění nároků
objednatele v průběhu záruční doby a se platností nejméně o 15 dnů přesahující záruční
dobu díla.
7. V případě prodloužení záruční doby je dodavatel povinen zajistit prodloužení platnosti
bankovní záruky v souladu se stanovenými minimálními požadavky. Dodavatel se
zavazuje předložit objednateli doklad o příslušné změně bankovní záruky do 14
kalendářních dnů ode dne, kdy potřeba této změny nastala, vždy však nejpozději do
uplynutí doby trvání stávající bankovní záruky.
V případě tohoto porušení je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši minimální hodnoty bankovní záruky stanovené v odstavci 6 tohoto článku.

8. Nepředložení listiny bankovní záruky v termínu dle ustanovení bodu 4. nebo dokladu o její
změně dle podmínek ustanovení bodu 7., jakož i předložení záruční listiny odporující
podmínkám stanoveným touto smlouvou je považováno za podstatné porušení smlouvy
dodavatelem.
V případě tohoto porušení je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši minimální hodnoty bankovní záruky stanovené v odstavci 6 tohoto článku.
9. Uplatní-li objednatel právo na plnění z bankovní záruky, oznámí tuto skutečnost, včetně
výše plnění požadovaného po bance, bez zbytečného odkladu písemně dodavateli.
Dodavatel je povinen zajistit doplnění výše záruky na minimální úroveň dle ustanovení
bodu 6. Ustanovení bodu 7. se v tomto případě užije obdobně. Doplnění výše bankovní
záruky může být provedeno jak změnou obsahu stávající bankovní záruky, tak i novou
bankovní zárukou.
V případě tohoto porušení je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši rozdílu mezi minimální hodnotou bankovní záruky a její aktuální výší.
10. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků bude objednatelem
dodavateli vráceno na jeho adresu a účet nejpozději do 30 dnů od té z následujících
skutečností, která nastane později:
- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky kryté
bankovní zárukou (např. z vad), příp. byly tyto nároky před uplynutím záruční doby plně
uspokojeny, nebo
- dne úplného vypořádání nároků objednatele krytých bankovní zárukou, k němuž byl
dodavatel objednatelem v záruční době vyzván, po uplynutí záruční doby.
Článek VII.
Součásti smlouvy
1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet včetně technické specifikace
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů, kterými byla prokázána kvalifikace
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 VIII.
Povinnosti dodavatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020
1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné
zakázky „Zámek Pardubice - expozice a vnitřní vybavení II“, zejména tuto smlouvu
včetně jejích případných dodatků, včetně účetních dokladů po dobu stanovenou právními
předpisy ČR a podmínkami IROP, minimálně do konce roku 2029.
2. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace
a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „Zámek Pardubice - expozice a
vnitřní vybavení II“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR
ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
příslušného orgánu 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 součinnost.
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související
s Integrovaným regionálním operačním programem s názvem: „Zámek Pardubice využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2“ a registračním číslem
projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011182. Faktura musí obsahovat účel fakturované
částky.
3. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.
Článek IX.
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 uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této
smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na
oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
7. 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.
8. 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.

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 doručení doporučeného dopisu
druhé smluvní straně.
10. Smlouva je uzavřena elektronicky.
11. 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. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související
s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP) s názvem „Zámek Pardubice
- využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2“, registrační číslo
projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011182. Faktura bude splňovat náležitosti
daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn
vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení
nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury 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 původní lhůta
splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne prokazatelného předání
objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující
podmínky smlouvy.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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. 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.
4. Zboží musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.
5. 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.
6. 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. 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.
4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu
smlouvou.
5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze
strany objednatele.
6. 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.
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
2 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy
případně potvrzení pojistitele před podpisem této smlouvy. Porušení povinnosti dle věty
první je považováno za podstatné porušení smlouvy.
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Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Rekapitulace DPH

Základ pro DPH
DPH
Základ pro DPH
DPH

Cena

15
15
21
21

%
%
%
%

Celkem za stavbu s DPH

Číslo

Název

Stavba
00
00
01
01_01
01_03

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
PERNŠTEJNSKÁ REZIDENCE - NEJSTARŠÍ RENESANCE V ČECHÁCH
VYBAVENÍ EXPOZICE
OSVĚTLENÍ

Celkem za stavbu

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Základ pro základní DPH

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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O:
R:

01_I
00

P.č. Číslo položky
Ceník, kapitola
Díl: ON
4 004111020R

PERNŠTEJNSKÁ REZIDENCE - NEJSTARŠÍ RENESANCE V ČECHÁCH_I
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Název položky
Poznámka uchazeče
Ostatní náklady

MJ množství

Vypracování projektové dokumentace a výroba vzorků.

kus

cena / MJ

celkem
0,00

1,00000

0,00

Náklady spojené s vypracováním výrobní dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být
obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
5 005122 R

Provozní vlivy

6 005211080R

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

7 ON_OS_02

Inženýrská a koordinační činnost

sada
1,00000
0,00
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

sada
1,00000
0,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště
(provozně dopravní řád).

sada

1,00000

0,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S:
O:
R:

ZÁMEK PARDUBICE - VYUŽITÍ A OBNOVA ZÁMECKÝCH EXTERIÉRŮ A
TRANSAT/N013_IINTERIÉRŮ_I
PERNŠTEJNSKÁ REZIDENCE - NEJSTARŠÍ RENESANCE V ČECHÁCH_I
01_I
VYBAVENÍ EXPOZICE
01_01

P.č. Číslo položky

Název položky

Ceník, kapitola
Díl: M_GP

Poznámka uchazeče
Grafické prvky

3 eG02

Atyp skleněná nápisová páska na zdi - lepené sklo jednostranně potištěné textem dle grafického manuálu
eA.01, výška skleněného pásku 0,25 m, délka 14,28 m, součástí výrobku je ocelová krabice, do které je
sklo kotveno - VÝKRES C-05,
kotveno ke stěně, podsvíceno, včetně kotvících prvků,

MJ množství

cena / MJ

celkem

0,00
ks

1,00000

0,00

ks

1,00000

0,00

ks

4,00000

0,00

ks

4,00000

0,00

ks

4,00000

0,00

1,00000

0,00

v rámci pásku otvory na umístění tabletů, členěno na segmenty dle výkresu :
materiál: lepené sklo, potisk, nerezový plech tl. 2 mm s nátěrem
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :
17 eG17

Potištěné tvrzené sklo - nástěnná popiska k terakotovému portálu, dle grafického manuálu eA.01, rozměr
0,2 x 0,2m, materiál: potištěné tvrzené sklo tl. 3 mm, tisk bílý s vysokou kryvostí, kotvení atyp. nerezovými
trny na stěnu, přídržnost proti odtržení min.1kN
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :

18 eG18

Potištěné tvrzené sklo - nástěnná popiska k modelům městských domů, včetně potisku dle grafického
manuálu eA.01, rozměr skla 0,2 x 0,2 m, materiál: potištěné tvrzené sklo tl 3 mm, tisk bílý s vysokou
kryvostí, kotvení atyp. nerezovými trny na stěnu, přídržnost proti odtržení min. 1kN
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :

19 eG19

Potištěné tvrzené sklo - nástěnná informace ke kamennému a terakotovému ostění, včetně potisku dle
grafického manuálu eA.01, rozměr skla 0,2 x 0,2 m, materiál: potištěné tvrzené sklo tl. 3 mm, tisk bílý s
vysokou kryvostí, kotvení atyp nerezovými trny, přídržnost proti odtržení min. 1kN
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :

20 eG20

Potištěné tvrzené sklo - nástěnná informace ke piktogramu řady městských domů eG.40, včetně potisku
dle grafického manuálu eA.01, rozměr skla 0,2 x 0,2 m, materiál: potištěné tvrzené sklo tl. 3 mm, tisk bílý s
vysokou kryvostí, kotvení atyp nerezovými trny, přídržnost proti odtržení min. 1kN
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :

35 eG40

soubor
Nástěnná grafika - bílá barva na zdi - interiérová - rekonstrukce řady průčelí městských domů ve
zjednodušené čárové grafické podobě namalované přímo na stěnu temnice - materiál: bílá barva s
vysokou kryvostí na zeď, plocha jedné řady domů cca 0,4 m2; 2 řady domů - gotika a renesance, dle
předlohy eA.42. Součástí plnění dodavatele je tvorba grafického podkladu na základě předlohy poskytnuté
VČM.

viz technická specifikace :

Díl: M_TPM
43 eM01

Truhlářské prvky a ostatní mobiliář
Atypický výrobek - židle kustoda s opěrákem, polstrovaný sedák a opěrák z tuhé pěny potažený kozí
kožešinou, konstrukce nohy - leštěná ocel nerez - hranatý profil tl.12 mm, nohy podloženy dřevěnými
kluzáky;
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spoje nohy - svařeny dohromady, svary broušené, šroubováno k noze - VÝKRES C-19
Sedák i opěrák potažený kožešinoudodá VČM - NEJSOU SOUČÁSTÍ NABÍDKY
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :
52 eT01a

Atypická dřevěná lavice s opěradlem, částečně kotveno ke stěně, celkový rozměr 0,6 x 2,25m, celková
hloubka 0,6 m, výška s opěradlem 1 m - VÝKRES C-03, materiál: masiv akát, všechny plochy budou
hoblovány a vybroušeny do hladka, voskováno
dřevěné, kolíkové a klížené spoje
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :

53 eT01b

Atypická dřevěná lavice s opěradlem, částečně kotveno ke stěně, celkový rozměr 0,6 x 1,85 m, výška s
opěradlem 1m - VÝKRES C-03, materiál: masiv akát, všechny plochy budou vybroušeny do hladka,
voskováno
dřevěné, kolíkové a klížené spoje
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :

54 eT01c

Atypická dřevěná lavice s opěradlem, částečně kotveno ke stěně, celkový rozměr 0,6 x 2,45m, výška s
opěradlem 1m - VÝKRES C-03, materiál: masiv akát, všechny plochy budou vybroušeny do hladka,
voskováno
dřevěné, kolíkové a klížené spoje
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :

55 eT02

Atypický pracovní kout - dřevěný pracovní stůl s policemi na knihy, celkový rozměr 4,3 x 0,75 m, výška
stolu 0,75 m - VÝKRES C-04 VIZ ZMĚNA 1, materiál: masiv akát, desky tloušťky 40mm a 18 mm, všechny
plochy budou hoblovány a vybroušeny do hladka, voskováno
dřevěné klížené spoje
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :

56 eT03

Atypický výrobek - stůl průvodce, celkový rozměr 1,54 x 0,75 m, výška 0,75 m, materiál: masiv akát, ruční
hoblování horní desky stolu, všechny další plochy budou vybroušeny do hladka, dřevěné kolíkové a
klížené spoje, z nenapojovaného materiálu - VÝKRES C-19
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :

57 eT04

Atypický výrobek - truhla na osobní věci průvodce, celkový rozměr 0,6 x 0,96 m, výška 0,6 m; materiál:
masiv akát, veškeré plochy budou ručně hoblovány, pobito železem - VÝKRES C-19
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součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :
58 eT05

Atypický výrobek - stůl k manipulaci se zbrojí, celkový rozměr 5,5 x 1,5 m, výška 0,8 m; na ploše stolu je
pás s laserem gravírovanými texty dle technického scénáře a dle grafického manuálu eA.01 - plocha 0,5
m2, - VÝKRES C- 20
součástí výrobku je i veškerý materiál potřebný k upevnění, podložení a aranžování jednotlivých exponátů.
Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora.
materiál: masiv akát, ručně hoblovaná horní plocha desky stolu, všechny ostatní plochy budou vybroušeny
do hladka, dřevěné, kolíkové a klížené spoje
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :

59 eT06

Atypický výrobek - truhla dřevěná na střelivo kanonu, celkový rozměr 0,75 x 1,2, výška 0,8 m, v rámci
prvku gravírování textu 0,05 m2 dle eA.01 - VÝKRES C- 21
materiál: masiv akát, železo, celoplošně ručně hoblováno, pobito železem
součástí výrobku je i veškerý materiál potřebný k upevnění, podložení a aranžování jednotlivých
exponátů.Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :

60 eT07

Atypický výrobek - truhla dřevěná na kuličky k hákovnicím, celkový rozměr 0,6 x 0,375 m, výška 0,375 m, v
rámci prvku gravírování textu 0,05 m2 dle eA.01 - VÝKRES C- 21
materiál: akátová překližka tl. 18 mm, celoplošně vybroušeno do hladka, pobito železem
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :

61 eT08

Atypický výrobek - truhla na šípy, celkový rozměr 0,6 x 0,96 m, výška 0,6 m; součástí výrobku je i veškerý
materiál potřebný k upevnění, podložení a aranžování jednotlivých exponátů, v rámci výroby prvku je
gravírování textu dle eA.01. Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora. - VÝKRES C21
materiál: masiv akát, železo, celoplošně ručně hoblováno, pobito železem
součástí položky bude dodávka a montáž :
viz technická specifikace :

64 eT11

Atypický stojan na palné zbraně, celkový rozměr 1 x 0,6 m, výška 2 m; v rámci regálu jsou gravírovány
texty dle technického scénáře a dle grafického manuálu eA.01, součástí výrobku je i veškerý materiál
potřebný k upevnění, podložení a aranžování jednotlivých exponátů. Tyto prvky budou vyrobeny na míru
podle architekta/kurátora - VÝKRES C-23
masiv akát, ponecháno v přírodním stavu, veškeré plochy budou vybroušeny do hladka, dřevěné klížené
spoje, regál je kotvený ke stěně ocelovým lankem
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :

65 eT12

Atypický výrobek - nástěnné zavěšení hákovnic přesunutých ze stálé expozice zámku (2 ks hákovnic
(délka 2,43 m a 1,98 m)), zbraně budou kotveny ke stěně nad stůl a zajištěny proti sejmutí/ pádu; součástí
výrobku je i veškerý materiál potřebný k upevnění, podložení a aranžování jednotlivých exponátů. Tyto
prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora - VÝKRES C-24
masiv akát, ponecháno v přírodním stavu, bez povrchové úpravy, ocelové kotvicí prvky
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :

66 eT13

Atypický rohový stůl na zkoušení palných zbraní a střelného prachu, celková délka 12,1 m, hloubka stolu
1m, výška 0,8 m; na ploše stolu je pás s laserem gravírovanými texty dle technického scénáře a dle
grafického manuálu eA.01 - 0,9 m2 - VÝKRES C-25
součástí výrobku je i veškerý materiál potřebný k upevnění, podložení a aranžování jednotlivých exponátů.
Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora
materiál: masiv akát, horní deska stolu bude ručně hoblována, všechny další plochy budou vybroušeny do
hladka, dřevěné - kolíkové a klížené spoje
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :

67 eT14

Atypický dřevěný stůl ke zkoušení chladných zbraní, celkový rozměr 1 x 4,8 m, výška 0,8 m; na ploše stolu
je pás s laserem gravírovanými texty dle technického scénáře a dle grafického manuálu eA.01 - 0,6 m2 VÝKRES C-26
součástí výrobku je i veškerý materiál potřebný k upevnění, podložení a aranžování jednotlivých exponátů.
Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora
materiál: masiv akát, ponecháno v přírodním stavu, horní deska stolu bude ručně hoblována, veškeré další
plochy budou vybroušeny do hladka, dřevěné - kolíkové a klížené spoje
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :

68 eT15

Atypický dřevěný stůl na kuše, celkový rozměr 1 x 2 m, výška 0,8 m; na ploše stolu je pás s laserem
gravírovanými texty dle technického scénáře a dle grafického manuálu eA.01 - 0,2 m2, VÝKRES C-27
součástí výrobku je i veškerý materiál potřebný k upevnění, podložení a aranžování jednotlivých exponátů.
Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora
materiál: masiv akát, ponecháno v přírodním stavu,horní deska stolu bude ručně hoblována, veškeré další
plochy budou vybroušeny do hladka, dřevěné - kolíkové a klížené spoje
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :

69 eT17

Atypický výrobek - střelecký pult, celkový rozměr 2,42 x 0,75 m, výška 2,6 m; včetně odkládacích stojanů
na zbraně - VÝKRES C - 29
materiál: masiv akát, ponecháno v přírodním stavu, horní deska stolu bude ručně hoblována, veškeré další
plochy budou vybroušeny do hladka, dřevěné - kolíkové a klížené spoje
součástí položky bude dodávka a montáž :
viz technická specifikace :

72 eT20

Atypický dřevěný stůl - herna dětí, celkový rozměr 4,74 x 0,89 m, výška 0,75 m - VÝKRES C-09, materiál:
masiv akát - hranoly 120x120 a 100x120 mm, deska stolu tl. 90 mm, spoje dřevěné klížené

kotvení do stěny, povrch vybroušen do hladka, všechny hrany zbroušeny, voskováno
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :
73 eT21

Atypický výrobek - dřevěná podstava modelu města s nerezovou leštěnou trubkou k vedení kabeláže, vše
včetně kotvení a spojovacích materiálů, podoba podstavy - polokoule, VÝKRES C-14
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celkový rozměr spodní podstavy - 2,94 x 2,08 m, výška 0,71 m; včetně nosného rámu a kotvení modelu
města - rozebiratelné, v podstavě kotvena nerezová trubka pro vedení kabeláže
- délka trubky 2,5 m nad modelem + část kotvená uvnitř podstavy; včetně dodávky všech kotvících a
spojovacích materiálů
materiál: podstava modelu - masiv akát, díly opracovány CNC frézou, vybroušeno do hladka, voskováno,
nerez trubka leštěná průměr min. 40 mm
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :
74 eT24

Atypický dřevěný podstavec na modely stavebního vývoje zámku se skleněnou obvodovou deskou,
celkový rozměr 0,87 x 1,14 m, výška 0,8 m, podstavec pro prvek eE.04 - eE.07- VÝKRES C-08 VIZ
ZMĚNA 1
materiál: masiv akát - tl. desky 60 mm, kalené čiré sklo tl. 20 mm
veškeré plochy budou vybroušeny do hladka, povrch bude voskován, dřevěné klížené spoje, potisk skla
textem a braillovým písmem dle eA.01
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :

75 eT25

Atypická dřevěná lavice s opěradlem k modelu města, kotveno ke stěně - VÝKRES C-15, materiál: masiv
akát - tl. desky 60mm, ocelové kotvící prvky
ručně hoblovaný povrch, v napojeních musí barva a kresba dřeva navazovat
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :

76 eT26

Atypický výrobek - nástěnné zavěšení kuší - VÝKRES C-28
součástí dodávky bude i materiál potřebný k upevnění, podložení a aranžování jednotlivých exponátů.
Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora
materiál: sada železných kolíků kotvených do stěny
součástí položky bude dodávka a montáž :
viz technická specifikace :

Díl: M_VP
81 eV01

Vitríny a podstavce
Atypická vestavěná vitrína, celkový rozměr 1900x1335 mm, včetně kotvení a spojovacích materiálů a
materiálu potřebného k uchycení exponátů - bude navrženo dle pokynu architekta/kurátora.

0,00

VÝKRES C-10 VIZ ZMĚNA 1
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :
83 eV05

Atypická stolová vitrína, celkový rozměr 1 x 1m, výška 1,07 m, osvětlená - VÝKRES C-17
materiál: sklo, hliníkový plech
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :

Díl: M_ZP
87 eZ04

Zámečnické prvky
Atypická polstrovaná lavice, celkový rozměr 0,6 x 1,8 m, celková výška cca 0,47 m - VÝKRES C-07,
podstava z ocelových ostrohranných profilů 12 x 12 mm - nerez leštěná, svary vybroušené, polstrovaný
sedák potažený kožešinou, ocelové nohy podloženy dřevěnými kluzáky

0,00

Sedáky potažené kožešinou dodádodá VČM - NEJSOU SOUČÁSTÍ NABÍDKY
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :
88 eZ05

Atypická polstrovaná stolička, celkový rozměr 0,4 x 0,4 m, celková výška cca 0,434 m - VÝKRES C-07,
podstava z ocelových ostrohranných profilů 12 x 12 mm - nerez leštěná, svary vybroušeny, polstrovaný
sedák potažený kožešinou, ocelové nohy podloženy dřevěnými kluzáky
Sedáky potažené kožešinou dodá dodá VČM - NEJSOU SOUČÁSTÍ NABÍDKY
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace :

91 eZ08

Atypická nerezová stojka - podstavec pro terakotové a kamenné ostění - VÝKRES C-12 VIZ ZMĚNA 1,
materiál: leštěná nerez ocel, vybroušené svary
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace:

92 eZ09

Atypická nerezová objímka - kotvení terakotového ostění - VÝKRES C-12, materiál: nerez. ocel leštěná,
vybroušené svary
součástí položky bude dodávka a montáž
viz technická specifikace:

93 eZ10

Atypická nerezová objímka - kotvení kamenného ostění - VÝKRES C-12, materiál: nerez ocel leštěná,
vybroušené svary
součástí položky bude dodávka a montáž
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94 eZ11

Atypická nerezová objímka - kotvení kamenného ostění, menší průměr - VÝKRES C-12, materiál: nerez
ocel leštěná, vybroušené svary
součástí položky bude dodávka a montáž
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viz technická specifikace:
95 eZ12

Nová skladba podlahy v místnosti 0.40 - celoplošně přidaná nová vrstva podlahy, vytvoření podsvícené
sada
podlahové mapy, plocha cca 148 m2 - VÝKRES C-01, C-02
geotextilie, dřevěný rošt - masiv smrk, kovové spojovací prvky, pružné podložky, cementotřísková deska tl.
16 mm - 2 vrstvy - prošroubované,
kročejová izolace tl. 20 mm - tuhá minerální vlna, replika historické cihelné dlažby ve dvou odstínech, 11
ocelových van - dno - ocel s bílým nátěrem, boční stěny nerez,
nerezové trny k uložení skleněných dlaždic - průměr 18 mm, délka 150 mm, 337 atyp. skleněných dlaždic
ze spodní strany pískovaných, všechny hrany broušené, protiskluzová úprava, některé s gravírovaným
nápisem;

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S:

ZÁMEK PARDUBICE - VYUŽITÍ A OBNOVA ZÁMECKÝCH EXTERIÉRŮ A
TRANSAT/N013_IINTERIÉRŮ_I

O:
R:

01_I
01_03

PERNŠTEJNSKÁ REZIDENCE - NEJSTARŠÍ RENESANCE V ČECHÁCH_I
OSVĚTLENÍ

P.č. Číslo položky

Název položky

Ceník, kapitola
Díl: M_21Os_M

Poznámka uchazeče
Osvětlení - Materiál

MJ množství

cena / MJ

celkem

0,00

6 D1

napěťový LED předřadník 230VAC/24VDC, 60W, DALI

ks

10,00000

0,00

7 D2

napěťový LED předřadník 230VAC/24VDC, 100W, DALI

ks

17,00000

0,00

16 MAxy

lineární LED modul v AL profilu s krytem, 24VDC, 10W/m, 1000 lm/m, IP20, 4000K, Ra = 80

m

67,90000

0,00

17 MBxy

lineární LED modul v AL profilu s krytem, 24VDC, 20W/m, 2000 lm/m, IP20, 3000K, Ra = 80

m

7,00000

0,00

18 MCxy

lineární LED modul v AL profilu s krytem, 24VDC, 30W/m, 2400 lm lm/m, IP20, 3000K, Ra = 80

m

13,00000

0,00

20 MExy

lineární LED modul v AL profilu s krytem, 24VDC, 10W/m, 900 lm/m, IP20, 3000K, Ra = 80

m

24,00000

0,00

Díl: M_21Os_P

Osvětlení - Práce

0,00

34 P2

instalace LED modulů na připravené přívody

m

111,90000

0,00

36 P4

instalace předřadníku a prvků řídicímo systému na připravené přívody
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