
Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční 

podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Číslo veřejné zakázky (bude 
doplněno poskytovatelem 
dotace)

1

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1286

Název projektu: Jazyky pro Tyršovku

Název veřejné zakázky: Knihy pro Tyršovku

Předmět veřejné zakázky dodávka

Datum vyhlášení veřejné 
zakázky:

29. 10. 2015

Název zadavatele: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 
1526, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele: Mánesova 1526/16, 470 01 Česká Lípa 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele

Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy
Tel.: 487 829 221, 602 572 680,
e-mail: lacny.antonin@zstyrsceskalipa.cz

IČO zadavatele: 49864611

Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa):

Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy
Tel.: 487 829 221, 602 572 680,
e-mail: lacny.antonin@zstyrsceskalipa.cz

Lhůta pro podávání nabídek
Datum zahájení příjmu: 29. 10. 2015, 8,00 hod.
Datum ukončení příjmu: 9. 11. 2015 14,00 hod.
Rozhodující je čas přijetí nabídky.
Pokud bude nabídka doručena po lhůtě, zadavatel obálku 
s takovou nabídkou neotvírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí 
uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek.

Popis předmětu veřejné 
zakázky:

Dodávka knih do „čtenářských dílen“
Specifikace – viz příloha č. 1

Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky bez DPH:

40.000 Kč bez DPH
Zadavatel upozorňuje, že s ohledem na omezené finanční 
prostředky nepřipouští překročení předpokládané hodnoty 
v nabídkách uchazečů. Překročení předpokládané hodnoty 
v nabídkách uchazečů povede k vyřazení nabídky z výběrového 
řízení.

Typ veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu podle pravidel
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(dostupných na www.msmt.cz), při předpokládané hodnotě

                                                
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.



plnění nedosahující 200 000 bez DPH. Vzhledem k dalším
aktivitám školy dochází k nákupu věcně, místně i časově
shodného předmětu v daném účetním období, a proto je využit 
postup pro zadávání zakázek malého rozsahu při
předpokládané hodnotě plnění nejméně 200 000 Kč a
nedosahující 800 000 Kč bez DPH. Nejedná se o zadávací
řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů.

Lhůta pro dodání Předpokládaný termín plnění: nejpozději do 30. 11. 2015

Místo dodání/převzetí plnění Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, 
Mánesova 1526, příspěvková organizace

Hodnotící kritéria:
Jediným kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena.

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele:

Předložené dokumenty mají podobu prostých kopií, pokud není 
určeno jinak.

Základní kvalifikační předpoklady

 v rozsahu stanoveném v § 53 odst. 1 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném 
ke dni zahájení výběrového řízení. Splnění uvedených 
základních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno 
čestným prohlášením podepsaným uchazečem nebo 
osobou oprávněnou za osobu jednat – viz příloha č. 3
této Výzvy, čestné prohlášení bude předloženo 
v nabídce uchazeče.

Profesní kvalifikační předpoklady 

 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v ní uchazeč 
zapsán 

 Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních 
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky (výpis ze živnostenského rejstříku) 

Doklady sloužící k prokázání profesní kvalifikace nesmějí být 
staršího data nežli 3 měsíců.

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
zakázky, její telefon, mobilní telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou 
formu nabídky 

Veškeré doklady musí být kvalitně vytištěny, aby byly dobře 
čitelné. Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo 
opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Zadavatel 
doporučuje nabídku uchazeče zajistit způsobem znemožňujícím 
manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka bude podána zadavateli 
v tištěné písemné formě v českém jazyce v zalepené obálce 
s označením: 
                     „NEOTEVÍRAT“
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1286
Název zakázky: „Knihy pro Tyršovku“

Požadavek na zpracování 
nabídky a způsob zpracování 
nabídkové ceny 

Nabídka musí obsahovat tyto doklady:
 krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat 

jménem uchazeče,



 čestné prohlášení – splnění požadavků základní a 
profesní kvalifikace uchazeče

 podrobná specifikace dodávky knih (příloha č. 1 výzvy) 
doplněná o cenu za knihy celkem bez DPH a s DPH

 doklady prokazující splnění základní a profesní 
kvalifikace uchazeče,

 návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče

Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče o tom, že se 
nepodílel na přípravě tohoto výběrového řízení.

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit kontrolu:

Smlouva s vybraným uchazečem jej zavazuje, aby umožnil všem 
subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 
prostředků je služba hrazena, provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními 
předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č.563/1991 Sb., 
o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Další podmínky pro plnění 
veřejné zakázky:

Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené 
s účastí na výběrovém řízení a v souvislosti s výběrovým 
řízením. Zadavatel nebude uchazeče zvát k otevírání obálek 
s nabídkami. Uchazeč může předložit pouze jednu nabídku –
zadavatel nepřipouští variantní řešení.

  Podmínky poskytnutí 
zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentace jako samostatný dokument 
neexistuje. Tato výzva plní i funkci zadávací dokumentace.
Výzva obsahuje tyto přílohy:
Příloha  č. 1  Specifikace předmětu zakázky
Příloha  č. 2  Krycí list nabídky
Příloha č. 3   Čestné prohlášení – základní kvalifikační 
předpoklady
Příloha  č. 4  Návrh kupní smlouvy
Příloha  č. 5  Čestné prohlášení k zakázce

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. 

V České Lípě dne 29. 10. 2015 Mgr. Antonín Lačný

     ředitel školy



Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/:

Příjmení, jméno, titul Lačný Antonín Mgr.

Telefon 602 572 680

e-mail: lacny.antonin@zstyrsceskalipa.cz



Příloha č. 1 – Specifikace předmětu zakázky

Dodávka nových knih v tomto rozsahu:

Název Autor Počet

Cena bez 
DPH 
celkem

Cena 
s DPH 
celkem

1 Broučci Jan Karafiát 1

2
Deník mimoňky – Příběhy netalentovaný 
pop hvězdy Russellová R. R.

1

3
Deník mimoňky – Příběhy neoblíbený 
partičky Russellová R. R.

1

4
Deník mimoňky – Příběhy z neslavnýho 
života Russellová R. R.

1

5
Deník mimoňky – Příběhy neohrabaný 
krasobruslařky Russellová R. R.

2

6
Krysáci 1+2 Žáček Jiří

1 x 2 
díly

7 Skřítek Nils Lindgrenová Astrid 1

8 Zlobilky Driverová Martina 1

9 Začarovaná třída Březinová Ivona 12

10 Dětský zvěřinec Brycz Pavel 11

11 Atlas zvířat pro děti (mapy) Tůma Tomáš 2

12 Barry Trapney a příšernej víkend Jim Smith 2

13 Lucka a kouzelný prstýnek Alice Downesová 1

14 Správná pětka u moře Blytonová Enid 1

15 Mlsná štika a jiné příběhy Arnošt Vít 2

16 Zvířata školákova encyklopedie Sun 1

17 Zvířata v otázkách a odpovědích Sun 1

18 Velké Boříkovy lapálie Steklač Vojtěch 1

19 Pekelná třída – 1. – 2. díl Steklač Vojtěch
1 x 2 

díly

20 Sísa Kyselá Driverová Martina 12

21 Moje první encyklopedie – Příroda Moore Leonard 1

22 Podívánky Nepil František 1

23 3333 km k Jakubovi Braunová Petra 13

24
Deník malého poseroutky 1-8 Kinney Jeff

1 x 8 
dílů

25 Mikulášovy prázdniny Goscinny, Sempé 1

26 Mikulášovy přestávky Goscinny, Sempé 1

27 Tom Gates – úžas. deník – gen. nápady Liz Pichon 1

28 Krátké pohádky pro unavené rodiče Michal Vievegh 1

29 JO537 Marka Míková 1

30 Bella a Sebastián Vanier Nicolas 1

31
Hustej internet

Lenka Eckertová, 
Seifertová

1

32 Město Ember DuPrauová Jeanne 1

33 Dračí polévka Alena Ježková 1



34
Všeobecný přehled – Encyklopedie 
nejen pro školáky Sun

1

35 Z Myšákova na jih a zpátky Walko 1

36 Standa a dům hrůzy Arnošt Goldflam 1

37 Útěk Kryšpína N. Březinová Ivona 8

38 Dobrodružné výpravy do minulosti –Karel IV. Veronika Válková 1

39
Dobrodružné výpravy do minulosti –
Husité – Ve znamení kalicha Veronika Válková

1

40 Nálady Nely Náladové Megan McDonaldová 1

41 Tajemné bratrstvo pana Benedikta Stewart Trenton Lee 1

42 Ezopovy bajky 15

43 Bylo nás pět Poláček Karel 15

44 Malostranské povídky Neruda Jan 15

45 Klapzubova jedenáctka Bass Eduard 15

46 Povídky z jedné a druhé kapsy Čapek Karel 15

47
Jak jsem potkal ryby + Smrt krásných 
srnců (soubor) Pavel Ota

15

48 Na západní frontě klid Remarque E. M. 3

49 České dějiny očima psa Drijverová M. 3

50 Nezbedníci Drijverová M. 1

51 Holky na vodítku Březinová M. 1

52 Básník v báglu Březinová M. 1

53 Držkou na rohožce Březinová M. 1

54 Dívka s pomeranči Gaarder J. 1

55 Sofiin svět Gaarder J. 1

56 Už zase skáču přes kaluže Marshall A. 1

57 Modrá krev Brezina T. 1

58 Čarodějky a sny o koních Jablonski M. 1

59 Kouzelný šepot koní Jablonski M. 1

60 Tajemství v plavé hřívě Jablonski M. 1

61 Cesta do středu Země Verne J. 1

62 Cesta kolem světa za 80 dní Verne J. 1

63 Dva roky prázdnin Verne J. 1

64 Ronja, dcera loupežníka Lindgrenová A. 1

65 Eleanor a Park Rowellová A. 1

66 Jablečný koláč naděje Fitzgeraldová S. M. 1

67 Navždy princeznou Cabotová M. 1

68 Příšerné příběhy strýce Montaguea Pristley Ch. 1

Počet knih celkem 
(každý díl počítán jako 
jedna knížka)

220

Nejvýše přípustná nabídková cena činí 40.000,- Kč bez DPH.



Příloha č. 2

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1.  Veřejná zakázka

Název: Knihy pro Tyršovku

2.  Základní identifikační údaje

2.1.  Zadavatel 

Název: 
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, 
Mánesova 1526, příspěvková organizace

Sídlo: Mánesova 1526/16, 470 01 Česká Lípa

IČO / DIČ 49864611/CZ49864611

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Kontaktní osoba:  Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Tel./fax: +420 487 829 220, 487 829 235

E-mail:  lacny.antonin@zstyrsceskalipa.cz

2.2.  Uchazeč

Název: 

Sídlo/místo podnikání:

Adresa pro doručování :

Tel./fax:

E-mail: 

IČO / DIČ

Spisová značka v obchodním rejstříku: 

Osoba oprávněná jednat za uchazeče: 

Kontaktní osoba:  

Tel./fax: 

E-mail:  

3. Nabídková cena veřejné zakázky v Kč

předmět plnění 
cena celkem 

bez DPH
DPH 

Cena celkem 
včetně DPH:

cena celkem 

4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

Podpis oprávněné osoby

Titul, jméno, příjmení      

Funkce



Příloha č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

k zakázce s názvem „Knihy pro Tyršovku“

Identifikační údaje uchazeče

Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a 
příjmení

IČO (pokud je přiděleno)

Sídlo nebo místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu

Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče

Prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč splňuji níže uvedené základní kvalifikační 

předpoklady:

a. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů 

z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 

úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém 

trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o 

právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární 

orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato 

právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 

osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 

organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob 

rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 

splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 

bydliště,

b. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 

spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat 

jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 

statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, 

musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční 

právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 

splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 

kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak 

k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,



c. který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu 40),

d. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž 

bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 

byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e. který není v likvidaci,

f. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 

dodavatele,

i. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně 

uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno 

prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává 

tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost 

dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

V…………………………..  dne: ……………………..

..…………………………………………..

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče



Příloha č. 4

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková 
organizace 

IČO: 49864611, DIČ: CZ49864611

Mánesova 1526/16, 470 01 Česká Lípa

Zastoupená ředitelem školy Mgr. Antonínem Lačným

bez povinnosti zápisu do obchodního rejstříku.

na straně jedné jako Kupující

a

…………………………

se sídlem ……………………………

IČ: ………………………DIČ:………

zastoupená …………………….…

bankovní spojení: …………………

číslo účtu: …………………………

kontaktní osoba: …………………

tel:               e-mail:

na straně druhé jako Prodávající

uzavřeli dnešního dne následujících kupní smlouvu následujícího obsahu

Preambule

Nákup knih, který je předmětem této smlouvy, je financován z rozpočtů individuálního 
projektu v rámci výzvy 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
/dále jen „OP VK“ a to:

                                 

Číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.00/56.1286



I.

Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění je „Knihy pro Tyršovku“ (dále jen zboží) pro projekt 
realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“). Přesná specifikace zboží je přílohou 
této smlouvy. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží, převést 
vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího a závazek kupujícího převzít dodané zboží 
a zaplatit prodávajícímu smluvní cenu zboží.

3. Kupující si vyhrazuje právo možnosti neuskutečnění celkového plnění množství 
specifikovaného v příloze této smlouvy. 

II.

Kupní cena a její splatnost

1. Cena za zboží v této smlouvě se po dohodě smluvních stran sjednává v souladu 
s nabídkou získanou ve veřejné soutěži jako cena nejvýše přípustná.

2. Cenová nabídka prodávajícího je uvedena v příloze a je nedílnou součástí této 
smlouvy. Určuje celkovou cenu za sjednaný předmět smlouvy a samostatně cenu 
jednotlivých prvků dle podmínek dodávky. Cena bude uvedena bez DPH a s DPH.

3. Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího nutné k realizaci dodávky včetně balného a 
nákladů na dopravu (včetně likvidace vzniklých odpadů) do sídla kupujícího až do 
příslušné místnosti, podle požadavků kupujícího.

4. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do 
zániku závazků ze smlouvy.

5. Cenu za zboží je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu jeho realizace ke 
změnám daňových předpisů upravující výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní 
strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

6. Kupující neposkytuje zálohy. 
7. Cenu za zboží zaplatí kupující formou bezhotovostního převodu na účet prodávajícího na 

základě faktury vystavené prodávajícím do 14 kalendářních dnů po protokolárním 
předání předmětu plnění. Vystavené faktury musí mít náležitosti daňového dokladu 
podle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 

8. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, jak je uvedeno výše, 
nebo bude mít jiné závady v obsahu, je kupující oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti 
prodávajícímu vrátit a prodávající je povinen vystavit fakturu opravenou či doplněnou. V 
případě vrácení faktury dle předcházející věty se dnem jejího doručení kupujícímu lhůta 
její splatnosti přerušuje a znovu počíná běžet až dnem následujícím po dni, kdy byla 
opravená, nebo doplněná faktura splňující všechny náležitosti dle zvláštních právních 
předpisů kupujícímu doručena. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované 
částky z účtu kupujícího.

9. Pokud při plnění předmětu smlouvy vzniknou díla požívající ochrany autorského zákona, 
prodávající přiznává kupujícímu co do času i rozsahu a způsobu neomezené užívací 
právo k využívání předmětu díla dle této smlouvy. Dále je kupující oprávněn podle svých 
potřeb jednotlivá díla nebo jejich části měnit, rozšiřovat, dále rozpracovávat, vč. 
provádění pozdějších změn. Kupující může všechna zmíněná oprávnění, pokud nejsou 
v rozporu s kogentními zákonnými ustanoveními, převést na třetí osobu. Odměna za 
poskytnutí tohoto práva je součástí celkové odměny za dílo.



III. 

Realizace dodávky

1. Zboží bude kupujícímu dodáváno nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy. 
2. Prodávající je odpovědný za to, aby byla při realizaci dodávky dodržována veškerá 

zákonná ustanovení, příslušné normy a předpisy vázané na předmět dodávky.
3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci prodávajícího mající příslušnou 

kvalifikaci. 
4. Prodávající je povinen při realizaci předmětu smlouvy dodržovat veškeré normy a platné 

právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady prodávající.

5. Pokud činností prodávajícího dojde ke způsobení škody kupujícímu nebo jiným 
subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je prodávající povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese prodávající.

6. Prodávající odpovídá za to, že jím dodávané zboží nebude trpět žádnými právními 
vadami, které by měly původ v činnostech či výrobcích použitých při jeho realizaci. 
Prodávající rovněž odpovídá za to, že jím dodávané zboží nebude dotčeno chráněnými 
právy třetích osob, která by nebyla vypořádána nejpozději ke dni předání zboží 
kupujícímu.

     

IV. 

Odpovědnost za vady a reklamace, záruka

1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku předání kupujícímu, i když se 
tato vada projeví až po této době.

2. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Funkční 
a jiné vady je kupující oprávněn reklamovat do 24 měsíců ode dne dodání zboží, jinak 
nároky z vad zanikají.  Tyto vady musí kupující oznámit písemně (e-mail) prodávajícímu 
v co nejkratší lhůtě 

3. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nevhodným skladováním a nevhodným 
použitím na straně kupujícího.

4. Prodávající do 5-ti dnů od doručení reklamace a reklamovaného zboží sdělí, zda 
odpovědnost za vady uznává či nikoli. 

5. Pokud prodávající uzná odpovědnost za vady, vzniká kupujícímu právo na bezplatnou 
opravu nebo výměnu reklamovaného zboží, nejpozději však do 30 dnů od uznání 
reklamace nedohodnou-li se strany jinak.

6. Záruční doba na jednotlivé prvky je stanovena v délce 24 měsíců.
7. Výměna reklamovaného zboží nebo bezplatná oprava zjištěných závad zboží bude 

probíhat v sídle kupujícího.
8. Prodávající je povinen k odstranění reklamované vady po nahlášení vady do 48 hodin 

(pracovních dnů), pokud se strany nedohodly jinak, a to i v případě, že reklamaci neuzná. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese prodávající i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu.

9. Za neodstranění vad v dohodnutém termínu a závad v záruční době sjednané touto 
smlouvou uhradí kupujícímu pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a každý den 
prodlení. Smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci bude uhrazena nezávisle na tom, 
zda a v jaké výši vznikne v této souvislosti kupujícímu škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně.



V. 

Sankce a smluvní pokuty

1. Prodávající je povinen při prodlení s dodáním zboží zaplatit kupujícímu smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení.

2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení se zaplacením řádně 
vystavené a doručené faktury – daňového dokladu. Výše úroku z prodlení se řídí 
platnými právními předpisy (§369, 369a Obchodního zákoníku, §1 nařízení vlády č. 
142/1994 Sb.)

VI. 

Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, která musí obsahovat i 
vypořádání vzájemných pohledávek a závazků.

2. Každá ze stran má právo jednostranně odstoupit od smlouvy, pokud druhá strana 
podstatně poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy.

3. Podstatným porušením povinnosti prodávajícího je prodlení s dodávkou delší 20-ti dnů.
4. Podstatným porušením povinnosti kupujícího je prodlení s úhradou kupní ceny delší 60-

ti dnů.
5. Odstoupení musí být provedeno písemně a nabývá platnosti dnem doručení druhé 

straně. 

VII. 

Platnost smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Smlouva bude ukončena dnem splnění 
povinností smluvních stran vyplývajících z této smlouvy.

VIII.

       Zvláštní ustanovení, sankce

1. Prodávající bere na vědomí, že na všech dokumentech, které vzniknou na akci, která 
je  spolufinancovaná z prostředků OP musí být uvedena informace o tom, že je 
financována z prostředků Operačního programu  a státního rozpočtu ČR. 

2. Veškeré materiály vztahující se k projektům musí být označeny v souladu s pravidly 
vizuální identity OP v ČR. 

3. Prodávající bere na vědomí, že je jako dodavatel dodávek hrazených z veřejných 
finančních prostředků osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
ve smyslu § 2, písm.e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů. 



4. Smluvní strany mají povinnost po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat 
doklady související s plněním zakázky a umožnit dále všem osobám, oprávněným 
k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele, MŠMT, MF, NKÚ, 
EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je nebo může byt zakázka hrazena, provést 
kontrolu originálních dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního 
roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání projektu, z něhož je 
zakázka hrazena – do roku 2025.

5. Neplnění výše uvedených povinností může způsobit nezpůsobilost výdajů, 
vynaložených na realizaci projektu a jejich zpětné odejmutí poskytovatelem.  

IX.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními 
obchodního zákoníku, přičemž přednost mají ustanovení této smlouvy, pokud nejsou 
v přímém rozporu s kogentním ustanovením obchodního zákoníku.

2. Změny této smlouvy lze provádět pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to formou 
písemných dodatků. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, přičemž každá ze stran obdrží po jednom. 
Obě strany prohlašují, že si smlouvu pozorně přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což 
stvrzují vlastnoručními podpisy.

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

            

    

V ……………………… dne ……………        V České Lípě  dne ……………

……………………………………………   

Prodávající

……………………………………………

       Mgr. Antonín Lačný

Kupující

Příloha – Specifikace zboží (příloha č. 1 výzvy) - cenová nabídka u jednotlivých publikací 



Příloha č. 5

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

k zakázce s názvem k zakázce s názvem „Knihy pro Tyršovku“

Identifikační údaje uchazeče

Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a 
příjmení

IČO (pokud je přiděleno)

Sídlo nebo místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu

Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče

Tímto čestně prohlašuji, že:

a) na zpracování nabídky uchazeče se nepodílel zaměstnanec zadavatele, statutární orgán 
(člen statutárního orgánu)/statutární zástupce zadavatele, člen realizačního týmu projektu ani 
osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného 
výběrového řízení,

b) uchazeč není zaměstnancem zadavatele, statutárním orgánem (členem statutárního orgánu) 
zadavatele, členem realizačního týmu projektu a ani s takovouto osobou nepodává nabídku 
ve sdružení,

c) na zpracování nabídky uchazeče se nepodílela osoba:
1. které byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu § 120a odst. 2 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a která je vedena 
v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

2. která se ve prospěch zadavatele podílela na přípravě nebo zadávání veřejné zakázky,
3. která se podílela na zpracování žádosti o finanční podporu,

d) uchazeč souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek vč. Smlouvy,

e) v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl žádný z členů statutárních 
orgánů uchazeče v pracovně právním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele

f) neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti 
se zadávanou veřejnou zakázkou (§ 68 odst. 3 písm. c) zákona).

V…………………………..  dne: ……………………..

..…………………………………………..

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče




