
Příloha č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu, která je 
realizována v systému elektronického tržiště Tender arena pod identifikačním číslem 
VZ0089533. 
  
Název: KHS Jihomoravského kraje – multifunkční tisková zařízení 
 

Ustanovení, která musí být součástí smlouvy 

 
Základní ustanovení ve smlouvě: 

• Smluvní strany. 

• Název veřejné zakázky malého rozsahu bude uveden i v návrhu smlouvy. 

• Specifikace předmětu smlouvy bude odpovídat technickým parametrům uvedeným v Příloze č. 1 
zadávací dokumentace, která bude přílohou smlouvy. 

• Součástí smlouvy bude rovněž Příloha č. 2 zadávací dokumentace. 

• Cena musí být shodná s celkovou cenou uvedenou v cenové nabídce v rámci elektronického 
nástroje. 

• Ustanovení o tom, že není možné postoupení pohledávky, vzniklé na základě této smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, třetí straně bez předchozího písemného souhlasu KHS JmK. 

• Ustanovení o tom, že smlouva bude zveřejněna na portálu veřejné správy Registr smluv ve 
smyslu zákona č. 340/20105 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění zajistí KHS JmK. 

• Ustanovení o tom, že smlouva se stává platnou podpisem statutárními zástupci obou smluvních 
stran a nabývá právní účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 

 
Obchodní a platební podmínky: 
Požadujeme, aby se dodavatel v nabídce zavázal k respektování následujících obchodních podmínek: 

• Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v českých korunách.  

• Zadavatel nebude poskytovat dodavateli žádné zálohy. 

• Příslušné platby se uskuteční na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem.  

• Vybraný dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad až po poskytnutí řádného plnění 
předmětu veřejné zakázky realizovaného na základě uzavřené smlouvy, po odsouhlasení 
dodávky zboží a provedených prací za účelem jeho instalace a zprovoznění a převzetí stvrzeném 
oboustranně podepsaným předávacím protokolem. 

• Zadavatel je oprávněn zadržet do 10 % z rozpočtové ceny, hrazené z prostředků státního 
rozpočtu, do doby odstranění všech vad a nedodělků ze strany dodavatele. 

• Splatnost dokladů musí být minimálně 21 kalendářních dnů od doručení daňového 
dokladu zadavateli. 

• Veškeré daňové doklady musí splňovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě je zadavatel oprávněn je zaslat zpět 
dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. (Lhůta splatnosti začíná 
běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů zpět zadavateli.) 
 

Záruční a servisní podmínky 
Dále požadujeme, aby se dodavatel v nabídce zavázal k respektování následujících záručních a 
servisních podmínek: 

• Záruční lhůta a podpora na všechny části dodávky bude činit minimálně 24 měsíců. Po tuto dobu 
ručí dodavatel za funkčnost a bezpečnost instalovaného zařízení, a to za předpokladu 
standardního používání uživatelem.  

• Záruční lhůta začíná běžet převzetím kompletní dodávky zadavatelem – Předávací protokol. 

• Záruční lhůty na reklamovanou část dodávky se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění 
reklamace a končící dnem odstranění vady dodavatelem. 

• Po celou dobu záruční lhůty bude poskytován nadstandardní servis do 24 pracovních hodin 

v místech plnění. V případě delšího trvání opravy než 48 pracovních hodin bude nabídnuto 

zapůjčení zařízení obdobných technických parametrů, a to po celou dobu trvání záruční lhůty. 

Výše uvedená ustanovení zapracuje dodavatel do návrhu smlouvy, který bude součástí 

nabídky uchazeče. 


