
Kupní smlouva 
uzavřená podle § 2079 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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Chráněná dílna TiRO Blansko s. r. o. 
Česká republika-
Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem H avlíčkova 517/2, Blansko Se sídlem Jankovcova 2, Praha 7 
PSČ 67801 PSČ 17004 
Zastoupena Vítem Novotným Zastoupena Ing. Vladimírem Sloupem 
Funkce 

jednatelem 
Funkce ředite lem odboru hospodářské 

správy 
IČ 27714357 I Č 49370227 
DiČ CZ277143S7 D iČ není plátce DPH 
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vOR vložka 53946 
Kontaktní osoba/y Mgr. Hana Novotná, ve věcech Kontaktn í Ing. Jaroslav Kužel 

smluvních, Lukáš Vydržel, ve osoba/y 
věcech technických 

Funkce M gr.Hana Novotná - právník Funkce referent oddě l en í správy majetku 
Lukáš Vydržel - obchodní 
zástupce 
516411898 

Tel. Mgr. Hana Novotná-G07 582 813 Tel. 233045207,602688252 
Lukáš Vydržel-602 768615 

E-mail hnovotna@chdi lna.cz E-mail 
Jaroslav.Kuzel@nku.cz 

luka s. ~drzel @engel .sro.cz 
Fax 516411898 Fax 233044 207 
Bank. spojení 212448480/0300 Bank. spojení 30027001/0710 

Smluvní strany se dohodly na následujícím: 

I. Předmět smlouvy 
1. Předmětem pln ě ní t éto smlouvy je dodávka 4 ks projektorů pod le specifikace uvedené v příloze 

č. 1 " Nabídka" prodávajícím kupuj ícímu včetně dopravy a zaji ště ní záručních oprava servisu po 
dobu záruky v délce 24 měsíců . Příloha Č. 1 " Nabídka" tvoří nedílnou so učást této smlouvy 
(dokument je stažen ze-trž i š tě Tendermarket, ID zakázky T004/15V /00015708. 

2. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané projektory převz ít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu 
podle č l ánku IV. způsobem podle článku V. této smlouvy. 

II. Doba plnění 

1. Termín kompletní dodávky projektorů včetně jejich dopravy, tj. termín s plnění předmětu této 

smlouvy je nejpozději do 4 týdnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

2. Sp ln ěním předmětu t éto smlouvy se rozumí den protokolárního předání a převzetí řádně. a včas 

dodaných projektorů. 

3. Prodávající se zavazuje písemně e-mai lem na adresu kontaktní osoby kupujícího uvedenou 
v záh laví této smlouvy oznámit nejméně 2 pracovní dny předem přes ný termín dodávky 

projektorů. Kupující potvrdí t ermín písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby prodávajícího 



uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

III. Místo plnění 
Místem plnění pro dodání projektorů je síd lo kupujícího (dále jen "budova"). Budova je zároveň 
místem případného předání projektorů do opravy a opětovného dodání projektorů po opravě. 

IV. Cena 
1. Celková kupní cena za dodávku projektorů ve výši 299.233,- Kč vč . DPH podle cenové nabídky 

prodávajícího ze dne 15. 5. 2015 je stanovena jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady 
s dodávkou projektorů spojené včetně dopravy a záruky za jakost. 

2. Cenová nabídka prodávajícího ze dne 15. 5. 2015 tvoří pří l ohu Č. 2 této smlouvy a je její nedílnou 
součástí. 

V. Platební podmínky 
1. Kupní cena za dodávku projektorů bude uhrazena po řádném a včasném sp lnění předmětu této 

smlouvy na základě vystaveného daňového dokladu - faktury, jejíž přílohou musí být předávací 
protokol podepsaný kontaktními osobami obou smluvních stran. 

2. Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat veškeré ná ležitosti daňového dokladu stanovené 
právními předpisy a dále čís lo smlouvy kupujícího. 

3. Splatnost kupní ceny za dodávku projektorů je stanovena na 15 kalendářních dní ode dne doručení 
faktu ry kupujícímu. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve 
prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře. 

4. Pokud faktura nebude mít sjednané náležitosti pod le této smlouvy, nebo bude-Ii obsahovat 
nesprávné údaje, nebo nebude-Ii k faktuře doložena požadovaná příloha, je kupující oprávněn 
fakturu vrátit se zdůvodněním prodávajícímu k doplnění nebo novému vystavení. Lhůta splatnosti 
počíná běžet v celé sjednané délce až dnem doručení doplněné nebo nově vystavené faktury 
obsahující všechny správné údaje a náležitosti dle této smlouvy kupujícímu . 

VI. Sankce 
1. Pro případ prod lení se spln ěním předmětu této smlouvy, tj. dodávkou projektorů smluvní strany 

sjednávají slevu z kupní ceny bez DPH ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prod lení. 

2. V případě prodlení s úhradou pen ěžitého závazku jsou smluvn í strany opráv ně ny požadovat úrok 
z prod lení ve výši stanovené nařízením vlády Č. 35 1/2013 Sb. 

VII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 
1. Vlastnické právo k proj ektorům nabývá kupující podepsáním předávacího protokolu přebírající 

kontaktní osobou kupujícího. 

2. Nebezpečí škody na projektorech přechází z prodávajícího na kupujícího podepsáním předávacího 
protokolu přebírající kontaktní osobou kupujícího. 

VIII. Záruka za jakost 
1. Prodávající poskytuje na předmět plnění této smlouvy, tj. dodávku projektorů záruku za jakost po 

dobu 24 měsíců od uskutečnění dodávky projektorů. Záruční doba počíná běžet ode dne podepsání 
předávacího protokolu kontaktními osobami obou smluvních stran. 

2. Kupující je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady 
prodávajícímu - adresa: Chráněná dílna liRO Blansko s. r. o., H avlíčkova 517/2, 678 01 Blansko, 
hnovotna@chdilna.cz, Mgr. Hana Novotná . 

2 



3. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. 

4. Reklamované vady na dodaných projektorech se prodávající zavazuje odstranit bezplatně bez 
zbytečného odkladu po obdržení reklamace, nejpozději do 15 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. 

5. Bude-Ii to z povahy vady a zároveň z estetického hlediska možné, reklamace bude vyřízena 

odstraněním vady opravou, jinak bude vadný projektor prodávajícím vyměněn za stejný, nový, 
nepoužitý projektor bez vad. Nebude-Ii ani tento způsob odstranění vady možný, poskytne 
prodávající kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Pro případ sporu o příčině nebo důvodu 
vady je rozhodující znalecký posudek soudního znalce z oboru výpočetní techniky a 
elektrotechniky, na kterém se obě smluvní stany předem dohodnou. 

6. Záruční doba se prodlužuje generálně, tj. na kompletní dodávku projektorů o dobu vyřizování 
reklamace. 

7. Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodbornou manipulací kupujícím či třetí osobou. 

8. V případě, že prodávající nebude schopen či ochoten odstranit reklamované vady a to ani 
v přiměřené dodatečné lhůtě poskytnuté kupujícím, je kupující oprávněn nechat odstranit vady 
jinou odborně způsob il ou osobou na náklady prodávajícího, an iž by tím došlo k narušení záruky za 

jakost. 

IX. Odstoupení od smlouvy 
1. Ka ždá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v těchto případech: 

• Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze 
strany prodávajícího, kte rým je prodlení prodávajícího se splněním předmětu této smlouvy 
překračující 14 dni. 

• Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti 
ze strany kupujícího, kterým je prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za dodávku 
projektorů překračující 14 dní po marném uplynutí dodatečné l hůty k nápravě poskytnuté 
kupujícímu prodávajícím v písemné upomínce (urgenci) doručené kupujícímu. 

2. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vů l e odstoupit od 
smlouvy druhé smluvní straně. 

X. Prohlášení prodávajícího 
1. Prodávající prohlašuje, že je schopen a oprávněn dodávat projektory podle této smlouvy, a to 

v režimu náhradního plnění podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. Prodávající prohlašuje, že je rovn ěž schopen a oprávněn vyfakturovat projektory dodané výhradně 
v režimu náhradního p l něni. V souvislosti s tím se prodávající zavazuje, že jím vystavená faktura na 
dodávku projektorů bude obsahovat výslovně, že se jedná o náhradní plnění ve smyslu zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanost i , ve znění pozdějších předpisů. 

XI. Závěrečná ujednání 
1. Právní vztahy touto smlouvou výs lovně neupravené se řídí českými obecně závaznými právními 

předpisy, zejména občanským zákoníkem . 

2. Prodávající prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy a všech jejích příloh na 
internetových stránkách kupujícího a na elektronickém tržišti. 

3. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných čís lova ných dodatků této smlouvy 
podepsaných oběma smluvními stranami. 
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4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2 8 -05- Z015 

kupující 

Ing. Vladimír Sloup 
ř ditel odboru hospodářské správy 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
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V Blansku dne 2 6. V. 2015 

C~ráněná dílna TIRO Blansko s.r.o. 
IL--<""""- '---..... 7' HF.lvllčl<.ova 517/2 ® 

: ........ ..... " ......................... IOO:.2n~4357 DIC:CZ27714357 
prodá jící T81.:+420 516 411 898 

Vít Novotný 
jednatel 

Chráněná dílna TiRO Blansko s. r. o. 
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SpZ TENDERMARKET L:U.':KTRQNICKI:. TRZISTf 

Specifikace VZ 

Název VZ: Dodávka čtyř dataprojektoru 

Druh zadávacího řízení : Otevřená výzva 

Druh VZ: Dodávky 

ID zakázky: TOO4115V/OOO15708 

Dne: 15.05.2015 11:34:53 

Nabídka 

Specifikace nabldky 

Dokument obsahuje detail nabídky X1500032938 s pořadovým číslem 9. která byla podána dodavatelem Chráněná dUna TiRO Blansko 

,.r.o.(27714357, Havličkova 517(1, Blansko -Blansko 6780 1, CZ , +420516411 898, hnovotna@cbdilna.cz) dne 15.05.201509:33:00. 

Celková nabldková cena ie: 
299 233,00 , DPH 

Dodavatel zaměstnává více oež 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením (ve smyslu § 

67 zákona Č. 43SnOO4 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů): Ne 

Autor dokumentu: Mgr. Marcela Dobiášová v. r. 

VtrVtI'Vt'.tcndern,orket.cz 
,nfootendef'"fTI.l'1<et.cz 



Dodáv ka 4 ks d ataprojektorů - t echnické paramet ry 

Předmětem plně ní je dodání 4 ks nových data projektorů pro 4 zasedací místnosti s AV technikou v sídle 
NKÚ . Tři projektory (stejného typu) jsou umístěny na podstropním držáku tj . bez výrazných omezení, 
čtvrtý projektor je umístěn ve stole v upraveném prostoru charakteru krabice s hydraulickým výsuvem 
nad plochu stolu. Tento prostor je tvořen pevnými deskami s výjimkou přední strany a dolní část i zadní 
stě ny, které mj. umožňují větrá ní projektoru (viz nákres). Do konstrukce tohoto prostoru se nesmí 
výrazně zasahovat, nejvýše lze z boku vytvořit esteticky vyhovující větrací otvory o velikost i, která 
nenaruší pevnost konstrukce. S oh ledem na specif ické rozmě ry prostoru pro čtvrtý projektor může být 
tento projektor jiného typu. 

Parametry požadovaných 3ks projektorů 

• Svítivost min. 5000 ANSI lm 

• Rozlišení min WUXGA tj . 1900x1200 pixel 

• Projekč ní poměr v rozmezí min 1,6 - 2,0 : 1 

• Řízení projektoru přes protokol RS 232 

• HOMI vstup 
• H l učnost max. 40 dB 

Parametry požadovaného Iks projektoru umístěného ve stole 

• Svítivost min. 5000 ANSI lm 

• Rozlišení min WUXGA tj . 1900x1200 pixel 

• Projekční poměr musí umožňovat hodnotu 1,25 : 1 
• Řízení projektoru přes protokol RS 232 

• HOMI vstup 
• Hlučnost max. 40 dB 
• Vnitřní rozměry prostoru pro projektor SxOxV - 438x548x205(288) mm viz Schéma a obrázky 

umístění projektoru 

Nabídka 3ks projektorů 
SONV VPl-CH375 

• Svítivost 5000 ANSI lm 

NABíDKA 

• Rozlišení WUXGA tj . 1900x1200 pixel 

• Projekční poměr v rozmezí 1.5:1 to 2.2:1 

• Řízení projektoru přes protokol RS 232 

• HOMI vstup 

• Hlučnost 40 dB 
Cena za Iks SONV VPl-CH375 je 44.100,- Kč bez DPH 
Cena za 3ks SONV VPl-CH375 je 132.300,- Kč bez DPH (cena s DPH 160.083,- Kč) 

Nabídka Iks projektoru umístěného ve stole 
OPTOMA EH505 + objektiv Sem i Short: 1.1 - 1.3:1 

• Svít ivost 5000 AN SI lm 
• Rozlišen í WUXGA t j . 1900x1200 pixel 



• Projekční poměr umožňuje hodnotu 1,25 : 1 

• Řízení projektoru přes protokol RS 232 

• HDMI vstup 
• Hlučnost max. 40 dB 
• Vnitřní rozměry prostoru pro projektor ŠxDxV - 438x548x205(288) mm viz Schéma a obrázky 

umístění projektoru- rozměr nabízeného projektoru 431 x 341 x 183 mm 
Cena za iks OPTOMA EH505 s objektivem je 115.000,- Kč bez DPH (139.150,- Kč s DPH) 

Schéma a obrázky umístění 1 ks projektoru 

STRANA 2 
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V Blansku dne 15. 5. 2015 
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Ch ráněna dílna TíRO Blansko s.r.o. 
Havlltkova 517/1 @ 

IČO :27714357 DIČ :CZ2T7' '-35? 
-' 01.:+420 51G 411 frJ8 



CENOVÁ NABíDKA 

dalnprojektol' množství 

SONY VPL -CH375 3 ks 

OPTOMA EH505 I ks 
s objd.1ivem 

CELKE~I 

V Blansku dne 1) . 5.20 15 

) ,j ) 

Chráncmi dilna TiR~ nsko s.r.o. 
H:jvlitkova

U

5;02 @ 
ICO:277 14357 DIC:CZ27,, 1..357 

·illl. : i~20 !: 1G <1 " !l9:'! 

cena 2.1 I ks ccna ce lkem 01'1,1 
C(' lIil ce lkem 

bez DPH bez DPH "čelné DP~I 

44 . 100,- Kč 132.300. - Kč 27. 783 ,- Kč 160.083,- Kč 

11 5.000,- Kč 11 5.000,- Kč 24. 150,- Kč 139. 150.- Kč 

H 7.300,- Kč 51.933,- Kč 299.233,- Kč 


