Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na
dodávky zadávanou ve výběrovém řízení v souladu s ust. § 27 a
§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění
s názvem:

„PřF - Software pro modelování bionanostruktur a strukturní
bioinformatiku“
Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Modernizace výzkumných infrastruktur pro
potřeby doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF UP“, reg. č.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002480, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a
Vzdělávání.
Identifikační údaje zadavatele
Univerzita Palackého v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc
Česká republika
IČ: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Olomouc
účet č. 19-1096330227/0100
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Petra Jungová, LL.M.
tel.č.: +420 585 631 117, fax: 585 631 012, email: petra.jungova@upol.cz
(dále jen „Zadavatel“)
Způsob zadání: výběrové řízení
Profil Zadavatele: https://zakazky.upol.cz
Odkaz na veřejnou zakázku na profilu Zadavatele: https://zakazky.upol.cz/vz00003427
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Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci výběrového
řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky v souladu s ust. § 27 a § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“ či
„ZZVZ“).
Tato veřejná zakázka se však neřídí tímto zákonem.
Tato výzva obsahuje veškeré zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky.
1
1.1

Předmět veřejné zakázky
Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka odborného software pro návrh
bionanostruktur a strukturní bioinformatiku ( licence).
Podrobná technická specifikace software je uvedena níže viz odst. 1.2 této Dokumentace.
1.2

Podrobná specifikace předmětu plnění:

Minimální technické parametry:
Požadovaný výukový software pro vizualizaci, modelování a analýzu bionanostruktur a
biomakromolekul umožňuje vytvářet komplexní modely bionanostruktur např. pro pochopení
interakce nanomateriálů s biosystémy a musí být kompatibilní s operačním softwarem
Microsoft Windows 7, 8, 10 a OS Linux.
Software musí obsahovat tyto funkčnosti:
1. Software musí umožňovat import struktur ve standardních formátech (Protein Data Bank –
PDB, SMILES, SDF, a MOL2).
2. Software musí umožňovat jednoduchou plně interaktivní výstavbu a modifikaci modelů
molekul s konverzí 1D nebo 2D zápisu do 3D struktury. Umožňuje vytváření modelů proteinů
z předdefinované knihovny fragmentů aminokyselin a interaktivní úpravu molekul jak v 3D
vizualizaci, tak 2D schématech.
3. Software dovoluje různé způsoby zobrazování modelů molekul nejméně drátěný model,
model tyčinek a koulí, kalotový model, a zjednodušené schematické modely proteinů
zobrazující šroubovice a beta-pásky. Obsahuje interaktivní prohlížeč sekvence.
4. Umožnuje export obrázků/snímků obrazovky do dalších aplikací přes schránku nebo
uložení v běžném grafickém formátu (např. JPEG, GIF, TIF, PNG apod.)
5. Software musí být schopen zpracovávat biomakromolekuly a upravovat je – doplňovat
vodíky, vytvářet disulfidické můstky, přeměňovat nestandardní aminokyseliny na standardní
(např. selenocystein na cystein), doplňovat chybějící části proteinu pomocí homologního
modelování a určovat protonaci aminokyselin a ligandů na základě pH.
6. Software musí být schopen provádět analýzu vazebného místa - vizualizací pomocí 2D
diagramu ligandu a jeho okolí s vyznačením typů interakcí.
7. Software umožňuje prozkoumat dostupné konformace molekul a vybírat energeticky
nejvýhodnější struktury (minimálně silovými poli OPLS3, AMBER*, MMFF a MMFFs a MM2)
či navrhovat vhodné bioisostery.
8. Software umožňuje virtuální návrh nových látek pomocí metod založených na struktuře
receptoru - molekulární dokování a to včetně možnosti provádět indukované flexibilní změny
na receptoru, zachytit i kovalentně vázané ligandy, případně provádět dokování pomocí
fragmentů.
9. Software umožňuje virtuální návrh nových látek pomocí metod založených na struktuře
ligandů – sestavování a prohledávání farmakoforů, sestavování SAR analýz, či na základě
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podobnosti jednotlivých ligandů a to včetně změny základní substruktury ligandů (tzv.
scaffold)
10. Software vypočítává molekulární deskriptory a obsahuje prediktor ADME/Tox vlastností
pro optimalizaci PK/PD
11. Software musí obsahovat funkce standardně používané pro modelování
biomakromolekul. Umožňuje výpočty metodami molekulové dynamiky (včetně metody
simulovaného žíhání a metadynamiky). Umožňuje výpočet tranzitních a excitovaných stavů,
výpočty termodynamických veličin a molekulárních interakcí pomocí kvantově chemických a
semiempirických metod.
12. Software musí obsahovat integrované intuitivní grafické prostředí.
13. Software nabízí skriptovací jazyk pro vytváření skriptů a automatizaci.
Celková cena dodávky včetně 1-roční katedrální licence.
1.3

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, výhrada změny závazků

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 25.000 EUR bez DPH.
1.4

Termín plnění veřejné zakázky

Termín plnění: do 50 dnů ode dne nabytí účinnosti příslušné kupní smlouvy.
2

Obchodní a platební podmínky

Všechny obchodní podmínky jsou zakotveny v textu smlouvy, který je přílohou č. 3 této
Dokumentace. Text smlouvy je pro Dodavatele závazný, Dodavatel doplní pouze své
identifikační údaje a cenu.
Dodavatel v uvedené smlouvě pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a
označeny komentářem [doplní dodavatel]. Znění ostatních ustanovení smlouvy nesmí
dodavatel měnit. V případě, že dodavatel bude jakkoliv měnit ostatní ustanovení smlouvy,
bude toto Zadavatelem považováno za porušení zadávacích podmínek s následkem
vyloučení dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení.
V souladu se shora uvedenými požadavky doplněnou smlouvu dodavatel označí jako návrh
smlouvy, vytiskne a vloží ho podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele
do nabídky.
3

Kvalifikace dodavatelů

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
způsobilost.
Způsobilost prokáže dodavatel, který prokáže splnění
a) základní způsobilosti,
b) profesní způsobilosti.
Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.
3.1

Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokáže základní způsobilost předložením čestného prohlášení, jehož text tvoří
přílohu č. 2 této výzvy.
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3.2

Prokázání profesní způsobilosti

Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží prostou kopii:
•
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence pokud je v ní zapsán.
4

Kritéria pro zadání veřejné zakázky

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická
výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny – tj. celkové ceny
v EUR bez DPH.

5
5.1

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková cena

Nabídková cena bude stanovena a uvedena v EUR, v souladu s touto výzvou v členění na
cenu celkem v EUR bez DPH, výši DPH, a cenu celkem včetně DPH a bude stanovena jako
cena nejvýše přípustná.
Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:
o
nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky – příloha č. 1 této výzvy,
o
Uvedením nabídkové ceny do návrhu smlouvy– příloha č. 3 této výzvy.
6
6.1

Podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 8. října 2018 ve 13:00 hod.
Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou na adresu:
Univerzita Palackého v Olomouci
Oddělení veřejných zakázek
Křížkovského 8
771 47 Olomouc, Česká republika
kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová, LL.M., tel.: +420 585 631 117,
email: petra.jungova@upol.cz,
a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání
nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty.
6.2

Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 8. října 2018 ve 13:00 hod., jednací
místnost č. 1 Oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1.
patro (ochoz), Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Česká republika.
Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit členové komise zadavatele, zadavatel nebo
jeho pověřený zástupce, statutární orgán dodavatele nebo maximálně 1 zástupce dodavatele
(tento pouze na základě písemného pověření k zastupování účasti při otevírání obálek s
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nabídkami), který ve lhůtě pro podání nabídek podal svoji nabídku a který se při příchodu
prokáže průkazem totožnosti a zapíše se do listiny účastníků.
Zadavatel zkontroluje, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a v řádně uzavřené
obálce označené názvem veřejné zakázky. Zadavatel otevře obálky s nabídkami dle
pořadového čísla přijaté nabídky a sdělí přítomným osobám následující informace:
•
identifikační údaje dodavatelů (tj. název, obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo
nebo adresu místa podnikání),
•
nabídkovou cenu dodavatelů v EUR bez DPH.
7

Varianty nabídek

Zadavatel předem nepřipouští varianty nabídek.
8
8.1

Obsah a forma nabídky, zadávací lhůta
Obsah nabídky

Nabídka dodavatele bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele.
Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované Zadavatelem a dále doklady a
informace prokazující splnění kvalifikace.
8.2

Podání nabídky

Nabídka bude podána 1x v listinné podobě v originále s označením „ORIGINÁL“, vše v řádně
uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem dodavatele.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje
kvalifikaci, Zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Nabídka bude podána
•
písemně, v listinné podobě,
•
v českém, slovenském nebo v anglickém jazyce,
•
v jednom originálním vyhotovení,
•
v řádně uzavřené obálce označené heslem:
„PřF

- Software pro modelování bionanostruktur a strukturní
bioinformatiku - NEOTEVÍRAT“

Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka
dodavatele byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
8.3

Struktura nabídky dodavatele

Nabídka bude podána v následující struktuře:
•
krycí list nabídky s identifikačními údaji dodavatele (příloha č. 1 této výzvy);
• doklady k prokázání splnění kvalifikace:
- čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti (příloha č. 2 této výzvy),
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doklady prokazující splnění profesní způsobilosti;
návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele,
zpracovaný v souladu s touto výzvou (příloha č. 3 této výzvy),
•
Dodavatel je povinen doložit garantované technické parametry pro doložení splnění
požadavků Zadavatele specifikovaných v této Dokumentaci; tj. Dodavatel předloží
technickou specifikaci nabízeného plnění a přesné (konkrétní) označení nabízeného zboží.
-

•

8.4

Doporučení pro zabezpečení nabídky

Pro právní jistotu obou stran doporučuje Zadavatel dodavatelům, aby všechny listy nabídky
byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich
vyjmutím z nabídky. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, by měly být
očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
9

Poskytnutí vysvětlení zadávacích podmínek a změna nebo doplnění zadávacích
podmínek

Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli vysvětlení k zadávacím podmínkám. Žádost
musí být písemná nebo doručená prostřednictvím emailu kontaktní osobě zadavatele.
Zadavatel poskytne dodavateli vysvětlení zadávacích podmínek ve lhůtě tří dnů ode dne
obdržení žádosti, a to emailem.
Vysvětlení zadávacích podmínek (bez identifikace tazatele) Zadavatel zároveň poskytne i
všem ostatním dodavatelům, a to emailem.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům emailem vysvětlení k zadávacím podmínkám i bez
jejich předchozí žádosti.
Zadávací podmínky obsažené v této výzvě může zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změnu nebo doplnění zadávacích podmínek zadavatel
poskytne písemně a emailem.
10 Ostatní podmínky
10.1 Práva Zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
•
ověřit údaje v nabídce,
•
odmítnout všechny nabídky,
•
zrušit výběrové řízení do doby uzavření smlouvy bez udání důvodu.
10.2 Přílohy
Nedílnou součástí této výzvy jsou přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Krycí list nabídky
Vzor čestného prohlášení o základní způsobilosti dodavatele
Obchodní a platební podmínky – návrh smlouvy

V Olomouci dne 21.09.2018

Digitálně podepsal Prof.Mgr. Jaroslav
Miller, Ph.D. MA
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-61989592,
o=Univerzita Palackého v Olomouci
[IČ 61989592], ou=1903, cn=Prof.Mgr.
Jaroslav Miller, Ph.D. MA, sn=Miller,
givenName=Jaroslav,
serialNumber=P440207
Datum: 2018.09.21 15:08:11 +02'00'

Prof.Mgr.
Jaroslav Miller,
Ph.D. MA
………………………………………..
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D
rektor UP v Olomouci
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Příloha č. 1 výzvy
KRYCÍ LIST NABÍDKY
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná ve výběrovém řízení

„PřF - Software pro modelování bionanostruktur a

Název:

strukturní bioinformatiku“
Zadavatel

Název:

Univerzita Palackého v Olomouci

Sídlo:

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Dodavatel

Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČO:

DIČ:

Osoba oprávněná jednat za dodavatele:
Nabídková cena v EUR:
Cena celkem bez DPH:

Samostatně
DPH:

Cena celkem
včetně DPH:

Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele
Podpis oprávněné
osoby
jednat za dodavatele:

…………………………………………..

razítko

Titul, jméno, příjmení:
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Příloha č. 2 výzvy
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
o základní způsobilosti

„PřF - Software pro modelování bionanostruktur a strukturní

bioinformatiku“
Já (my) níže podepsaný(í)
(obchodní firma) splňuje:

čestně prohlašuji(eme), že dodavatel …………………….…

základní způsobilost, tj. že:
a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
předpisu země sídla dodavatele.

V……………………., dne ……………………..

_______________________________
razítko a podpis oprávněné
osoby za dodavatele
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Příloha č. 3 Dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA
KUPUJÍCÍ:
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem:
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika
rektor:
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
RNDr. Eva Otyepková, Ph.D.
IČO:
61989592
DIČ:
CZ61989592
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
číslo účtu:
19-1096330227/0100
(dále jen „Kupující“) na straně jedné
a
PRODÁVAJÍCÍ:
(doplní Dodavatel)
se sídlem:
(doplní Dodavatel)
zápis v obchodním rejstříku:
(doplní Dodavatel)
statutární orgán:
(doplní Dodavatel)
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
(doplní Dodavatel)
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
(doplní Dodavatel)
IČO:
(doplní Dodavatel)
DIČ:
(doplní Dodavatel)
bankovní spojení:
(doplní Dodavatel)
číslo účtu:
(doplní Dodavatel)
(dále jen „Prodávající“) na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto
kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“) v rámci projektu „Modernizace výzkumných infrastruktur
pro potřeby doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF UP“, reg. č.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002480, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a
Vzdělávání.
Kupující s Prodávajícím uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka
Prodávajícího byla Kupujícím vybrána ve výběrovém řízení, s názvem „PřF - Software pro
modelování bionanostruktur a strukturní bioinformatiku“ jako nabídka ekonomicky
nejvýhodnější.
I. Předmět plnění
1. Předmětem koupě podle této Smlouvy je (doplní Dodavatel) (dále jen „Zboží”) v druhu,
množství, jakosti a provedení podle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy
jako její příloha č. 1. Prodávající není oprávněn odevzdat Kupujícímu větší množství Zboží
ve smyslu § 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že § 2099 odst. 2
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občanského zákoníku se nepoužije.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto Smlouvou sjednaných podmínek Kupujícímu
Zboží specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo
k tomuto Zboží.
3. Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a
v termínu sjednanými touto Smlouvou.
4. Součástí dodání předmětu Smlouvy je i doprava a dodání zákonných dokladů.
5. Prodávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje, že Zboží je bez vad.
6. Zboží musí být plně funkční, bez dalších dodatečných nákladů ze strany Kupujícího.
II. Čas a místo dodání
1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží v místě dodání, včetně dodání všech zákonných
podkladů ke Zboží, nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.
2. Místo dodání: Katedra fyzikální chemie, 3 nadzemní podlaží, laboratoř 3.002,
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, Česká
republika. Osoba oprávněná k převzetí zboží za kupujícího: RNDr. Eva Otyepková, Ph.D.
nebo jí pověřená osoba.
3. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o
svépomocném prodeji se v případě prodlení Kupujícího s převzetím Zboží nepoužije.
III.

Kupní cena

1. Celková kupní cena Zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši
(doplní Dodavatel) EUR bez DPH. Prodávající je/není (doplní Dodavatel) plátce DPH.
2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním Zboží a zisk
Prodávajícího spojené s dodáním Zboží (zejména doprava Zboží na místo dodání, clo,
pojištění, dodání všech zákonných podkladů ke Zboží, kompletní zajištění záručního servisu
Zboží).
3. Kupní cena je sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální, zahrnuje
veškeré náklady spojené s dodáním Zboží. Změna kupní ceny je možná pouze a jen za
předpokladu, že dojde po uzavření této Smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
4. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty v okamžiku fakturace je
stanovena v souladu s účinnými právními předpisy.
IV.

Platební podmínky

1. Platba za dodávku Zboží proběhne na základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury), obsahujícího všechny náležitosti, ve lhůtě splatnosti do 30 kalendářních dnů ode
dne jejího prokazatelného doručení Kupujícímu. Faktura bude vystavena Prodávajícím
nejdříve po dodání Zboží, dodání zákonných dokladů, což bude potvrzeno písemným
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protokolem o dodání Zboží. Dokladem o řádném splnění závazků uvedených v předchozí
větě Prodávajícím je písemný datovaný předávací protokol opatřený podpisy oprávněných
osob obou smluvních stran jednat ve věcech technických.
2. Prodávajícím vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a současně
identifikaci Smlouvy, na jejímž základě bylo plněno. Fakturu Prodávající opatří razítkem a
podpisem osoby oprávněné ji vystavit. Na vystavené faktuře bude vyznačen název a
registrační číslo příslušného projektu a číslo této Smlouvy.
3. Nebude-li faktura vystavená Prodávajícím obsahovat některou povinnou náležitost nebo
Prodávající chybně vyúčtuje cenu nebo DPH, je Kupující oprávněn před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit fakturu Prodávajícími k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení.
Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury
Prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu
ode dne doručení nové faktury Kupujícím.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit kupní cenu je splněn dnem
odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího uvedeného
v záhlaví této Smlouvy.
5. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst.
2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k
Prodávajícímu nepoužije.
V. Záruka
1. Prodávající poskytuje na Zboží záruku za jakost podle § 2113 a násl. občanského
zákoníku v délce 12 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. IV. odst. 1 této
Smlouvy.
VI. Utvrzení závazku
1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty v
podobě, jak je upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran ujednané
smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých utvrzovaných
smluvních povinností.
2. Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20,- EUR bez DPH za
každý započatý den prodlení se smluvně stanoveným termínem dodání ve smyslu čl. II. odst.
1 této Smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije, tj. že se
smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
4. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od data doručení
písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den
odepsání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který
bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty.
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5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Kupující je oprávněn započíst vůči jakékoli
pohledávce Prodávajícího za Kupujícím, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za
Prodávajícím, i nesplatnou. Pohledávky Kupujícího a Prodávajícího se započtením ruší ve
výši, ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Kupující doručí
prohlášení o započtení Prodávajícímu.
VII. Závěrečná ujednání
1. Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu
ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve
znění pozdějších předpisů. Tyto závazky Prodávajícího se vztahují i na jeho smluvní partnery,
podílející se na plnění této Smlouvy.
2. Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy.
3. Tato Smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem a
právním řádem České republiky.
4. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této
Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a
vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit
takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou
částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by
Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a
povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do
Smlouvy doplněno.
5. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy
a podepsány oprávněnými osobami smluvních stran.
6. Kupující je oprávněn v souladu s ust. § 2001 občanského zákoníku odstoupit od této
Smlouvy v případě:
6.1 prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží delším než 10 kalendářních dnů,
6.2 nedodržení technické specifikace Zboží uvedené v nabídce Prodávajícího.
Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení
písemného oznámení druhé smluvní straně.
7. Prodávající není oprávněn bez souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
8. Ohledně doručování zásilek týkajících se plnění této Smlouvy odesílaných Prodávajícím s
využitím provozovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.
9. Prodávající bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá
povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění.
10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním účastníkem této
Smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění této Smlouvy Kupujícím v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv, v účinném znění.
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11. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních s povahou originálu podepsaných
oprávněnými osobami obou smluvních stran, přičemž Kupující obdrží tři a Prodávající dvě
vyhotovení.
12. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č. 1 – Nabídka Prodávajícího ze dne (doplní Dodavatel)
V Olomouci, dne

V (doplní Dodavatel), dne (doplní Dodavatel)

Za Kupujícího:

…………………………………….
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Za Prodávajícího:

…………..……………………………….
(doplní Dodavatel)
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