
Smluvní strany:

Obec Psáry
se sídlem: Pražská 137,25244 Psáry
zastoupena: Bc. Milan Vácha, starosta obce
iČ: 00241580
bankovní spojeni: Česká spořitelna as., Praha 2
číslo účtu: 23734349/0800
zaměstnanec pověřený
k jednáni o plněni smlouvy Vit Olmr
e-mail: olmr@psary.cz

(dále jen “Kupujici“)
na straně jedné

a

VMS VISION, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstřlku u Krajského soudu v Brně
Spis. Zn.: oddll C, vložka 46383
se sídlem: Chrudichromská 2292113, 68001 Boskovice
zastoupená: Ing. Libor Kožoušek, jednatel
lČ 47909391
DIČ: CZ4790391
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. 5.
člslo účtu: 155787039/0300
zaměstnanec pověřený
kjednáni o plnění smlouvy: Libor Maňoušek
e-mail: libor manousek@vms.cz

(dále jen “Prodávající“)
na straně druhé

(dále společně označovány jako ‚smluvnl strany‘ nebo ‚strany‘)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výsledků zadávacího řízení na podhmitní
veřejnou zakázku zadanou vjednac(m řízen! bez uveřejnění v souladu s ~ 63 a násl. zákona Č. 134/2016
Sb., o zadáváni veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Rozšíření stávající tabule
značky eko TAB typu TRIPTYCH K 200x 120 pm novou budovu ZŠ Amos II. “a v souladu s ustanovením
zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a ve smyslu ~ 2079 a násl zák Č. 89/2012 Sb.
občanského zákoniku (dále Jen „občanský zákoníka) tuto

Kupní smlouvu
o prodeji a koupi věci movité (dále jen ‚smlouva‘)

Článek I,
Předmět smlouvy

1 Předmětem smlouvy je rozšířeni stávající tabule na zvedacím stojanu o interaktivitu pro novou
budovu školy ZŠ Amos. Součásti dodávky je instalace a konfigurace (dále jen „Věc“), která je
předmětem koupě Prodávajícího Kupujlcimu a umožnění Kupujícimu nabytí vlastnického práva
k Věci Spolu s Věcí je Prodávajicí povinen odevzdat příslušné doklady k Věci.

2 Prodávající se zavazuje Kupujícímu odevzdat Věc v množství a v minimální kvalitě
specifikované v Příloze Č. I této smlouvy nebo v objednávce zaslané die či. V, odst. 2 této
smlouvy a převést na něj vlastnické právo k Věci



4. Předmětem této smlouvy je též proškolení zaměstnanců kupujícího k ovládání a nakládáni
s Věci. Rozsah proškoleni budou 2 samostatná školeni, v rozsahu min. 4 hodin, realizovaná
v pracovních dnech dle určení kupujícího.

Článek II.
Projev vůle smluvních stran

Prodávající touto smlouvou za dohodnutou kupní cenu uvedenou v Čl. IV. této smlouvy prodává
Kupujícímu Věc včetně všech součásti a příslušenství a Kupující tuto Věc včetně všech součásti a
příslušenství nabývá a kupuje do svého výlučného vlastnictví.

Článek Ill.
Prohlášení smluvních stran

Prodávající prohlašuje, že je ke dni podpisu této smlouvy vlastníkem Věci a není jakkoliv
smluvně Či zákonem omezen v dispozici s ní.

2. Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy:

a. na Věci neváznou žádné vady, závazková práva třetích osob, dluhy, zástavní práva,
nájemní práva ani jiné právní povinnosti, které by Kupujícímu po nabytí vlastnictví k
Věci jakkoliv ztěžovaly nebo znemožňovaly výkon jeho vlastnického práva,

b. Věc není předmětem žádného probíhajícího soudního, rozhodčího ani jiného
obdobného řízeni, včetně nařízeni předběžného opatřeni Či správního řízeni, stejně
jako Prodávajícímu není ani nemohlo být známo, že by jakýkoliv spor, soudní, rozhodčí
anebo jiné řízení hrozilo,

c. není v ůpadku, ani proti němu nebylo zahájeno insolvenčni řízeni,

d. není jakkoliv omezen v nakládáni s Věci, ani mu není známa žádná okolnost která by
bránila uzavření této smlouvy,

e. na jeho majetek není vedena exekuce nebo nucený výkon rozhodnutí a nemá žádný
daňový nedoplatek vůči finančnímu úřadu.

3. Pokud by někdo vůči Kupujícímu uplatňoval jakoukoliv pohledávku či jiné právo vzniklé před
nabytím vlastnického práva podle této smlouvy, spojené s vlastnictvím a užíváním Věci či její
součásti a příslušenství, zavazuje se Prodávajicl, že pohledávku zaplatí, resp. jiné právo
uspokojí sám.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se jakákoliv prohlášeni či ujištěni Prodávajícího ukážou
nebo se stanou nepravdivými, nepřesnými, neůplnými, matoucími, klamavými nebo
zavádějícími, bude Kupující oprávněn podle své volby od této Kupní smlouvy odstoupit anebo
Po Prodávajícím požadovat buď slevu z kupní ceny ve výši v jaké vzniklá Škoda dle
prokazatelných důkazů nastala anebo uvedeni takové skutečnosti do souladu s ujištěními a
tvrzenimi obsaženými v této smlouvě.

5. Strana Kupující prohlašuje, že se seznámila se stavem Věci, který je předmětem této Kupní
smlouvy, a že ji přebírá ve stavu, vjakém se ke dní nabyti vlastnického práva nachází.

6. Kupující dále prohlašuje, že vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem je oprávněn tuto
Kupni smlouvu uzavřít a plnit závazky v ní obsažené, a že neexistuje žádný závazek vůči jiné
osobě, ani nárok státu, finančního úřadu nebo jiného orgánu státní správy nebo samosprávy,
který by mu bránil smlouvu uzavřít a plnit.

Článek IV.
Cena a platební podmínky

3. Kupující se zavazuje Věc převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu dle článku IV. bodu 1. této
smlouvy.

1. Cena Věci v množstvi a kvalitě podle článku I. je stanovena dohodou vsouladu s nabídkou



Prodávajícího v rámci výše uvedené podlimitní veřejné zakázky a činí:

Cena bez DPH: 1 625 856,00,- KČ

(slovy: jeden milion šest set dvacet pět tisíc osm set padesát šest korun českých);

DPH 21 % - V režimu přeneseně daňové povinnosti

Celková cena včetně DPH: 1 625 856,00,- KČ

(slovy: jeden milion šest set dvacet pět tisíc osm set padesát šest korun českých).

Přesná cenové specifikace včetně jednotkových cen i cen celkových je uvedena v Příloze
Č. I této smlouvy.

2. Kupní cena je nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu
smlouvy (tj. doprava Věci do místa plněni, balné apod.) Kupnl cena je pevná a stálá po dobu
prováděni zakázky. Kupní cena nebude měněna v souvislosti s inflaci české koruny, hodnotou
kursu české koruny vůči zahraničnlm měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a
stabilitu měny. Změna výše ceny je přípustná pouze v případě změny zákonné sazby DPH.

3. Úhrada ceny za Věc bude provedena po jeho převzetí Kupujícím, a to na základě daňového
dokladu (faktury) vystaveného Prodávajícím a doručeného Kupujícímu na základě potvrzeného
Dodacího listu.

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů od jejího doručeni Kupujícímu. Za den splněni
platební povinnosti se považuje den odepsání částky kupní ceny z účtu Kupujíclho ve prospěch
Prodávajícího.

5. Daňový doklad (faktura) vystavený Prodávajícím musí mít náležitosti v souladu s ustanovením
5435 občanského zákoníku a 529 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, avšak vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran
a jejich adresy, lČ, DIČ (je-Ii přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán
v obchodním rejstřiku včetně spisové značky1 člslo této smlouvy, označeni poskytnutého
plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo
účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Pokud
faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je Kupující oprávněn
ji do data splatnosti vrátit s tim, že Prodávající je poté povinen vystavit novou fakturu s novým
terminem splatnosti. V takovém případě není Kupující v prodlení s úhradou.

6. Poslední faktura daného roku musí být předána k proplacení do 15. 12. příslušného roku, jinak
bude proplacena až v následujícím kalendářním roce.

7. V případě, že Věc bude vykazovat vadu či vice vad a Kupující z toho důvodu bude postupovat
podle ustanoveni smlouvy ohledně vad plnění, anebo nesplní-li Prodávající své povinnosti, není
Kupující do doby, než Prodávající vadu či vady odstraní či do doby, než Prodávající splní své
povinnosti, povinen uhradit Prodávajícímu kupní cenu či její část, a ohledně úhrady kupní ceny
či její nesplacené části se v takových případech Kupující neocitá v prodleni.

Článek V.
Doba plnění, dodáni Věci, nakládání a Věcí a předání potřebných dokladů

1. Místem plnění předmětu smlouvy je budova Základní školy, Psáry, umístěná na pozemcich
parc. č. 60, 75/6, 75/62, 75/88, 75/98, 75/99, 75/109, 75/112, 65, 75/1, 75/92, 75/1 09 a 69618.

2. Věc včetně dokumentace (tj. doklady nutné k převzetí a užíváni Věci, zejména návod k obsluze,
seřízeni a údržba apod.) nainstaluje Prodávající do mista plnění na základě výzvy Kupujícího.
Kupující je povinen vyzvat Prodávajícího k plnění v termínu předcházejícím minimálně 21 dnů
nejzašši termín plněni.

3. Nejzašši termín plněni je stanoven na 31. 7. 2019.

4. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost pro bezvadnou instalaci
Věci plněni, zejména zajistit:

- stavební připravenost v rozsahu dle dokumentace Podklady stavební připravenost«



v příloze 6. 2 této smlouvy, případně takovou stavební připravenost, kterou odsouhlasí
Prodávající. Takový souhlas musí být písemný a potvrzený zaměstnancem Prodávajícího
pověřeným jednáním ve věcech plněni smlouvy,

- přípojné místo 220V v každé učebně,
- možnost použiti sociálního zařízeni pro pracovníky Prodávajícího během instalace,
- přistup do místa plnění v pracovní dny v čase od 7:00 do 19:00.

5. Osobou pověřenou k převzetí zboží je Vít Olmr tel.: 777 232 759, e-mail: olmr~psarv.cz, nebo
jiná písemně pověřená osoba (dále jen „pověřená osoba). Prodávající je povinen zajistit
předání Věci pověřené osobě a to v době a místě plnění v této smlouvě uvedené.

5. Prodávající je povinen předat Věc Kupujícímu pouze v pracovní dny, v době od 8.00 do 15.00
hod. Konkrétní den a hodinu je Prodávající povinen dohodnout nejméně 5 dni předem
s pověřenou osobou uvedenou v čI. 4 odst. 3 této smlouvy.

7. Převzetí Věci bude potvrzeno na Dodacím listu, Dodací list za Kupujícího podepíše pověřená
osoby. Prodávající je povinen dodací list označit číslem této smlouvy uvedeným
Kupujícím v jejím záhlaví. Jeden výtisk dodacího listu obdrží pověřená osoba a dva výtisky
obdrží Prodávající s tím, že jeden z těchto výtisků je Prodávající povinen přiložit k faktuře -

daňovému dokladu.

8. Prodávající předá spolu s Věci manuály v českém jazyce, a to nejpozději do doby předáni Věci.

9. Na základě objednávky dle odstavce 2 tohoto článku musí prodávající zaslat písemnou Výzvu
s datem a časem dodání, a to v minimální lhůtě 3 pracovních dnů před dodáním Věci nebo její
části kupujícímu na místo plněni.

10. Prodávající není v prodleni v případě, kdy není zajištěna požadovaná stavební připravenost ze
strany Kupujícího. Nejzašší termín plněni se pak posunuje o příslušný počet dnů, kdy stavební
připravenost nebyla zajištěna.

Článek Vl.
Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje ve smyslu ~ 2113 a násl. NOZ záruku za jakost dodané Věci po dobu
36 měsíců. Dohodnutá záruční doba běží od podpisu Dodacího listu dle č. V. bod 3 této
smlouvy.

2. Uplatňuje-li Kupující během záruční doby písemně vady, má se za to, že uplatňuje jejich
bezplatné odstraněni. O dobu uplatněni záruky za jakost, od jejího uplatnění do termínu
odstraněni vady, se sjednána záručni doba prodlužuje.

3. V případě, že Kupující nesdělí při vytknutí vady či vad Věci v rámci záruční doby Prodávajícímu
jiný požadavek, je Prodávajícl povinen vytýkané vady nejpozději do 30 dnů poté, co mu budou
oznámeny, vlastním nákladem odstranit, přičemž pokud tak Prodávající v plném rozsahu
neučiní, má Kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny za Věc či od této smlouvy
odstoupit. Další nároky Kupujícího plynoucí mu z titulu vad Věci z obecně závazných právních
předpisů tím nejsou dotčeny.

4. Práva Kupujícího z vadného plnění podle ~ 2099 občanského zákoníku nejsou poskytnutím
záruky za jakost dotčena.

5. Prodávající prohlašuje, že Věc splňuje minimálně technické požadavky na výrobky dle zákona
6. 22/1 997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve zněni pozdějších předpisů, je nové,
a nepoužité. Věc je určena k použití v České republice.

6. Součástí této smlouvy je záruční a pozáruční servis.

Článek VII.
Odpovědnost za vady na Věci a přechod nebezpečí za Škody na Věci

I. V případě, že bude Věc vykazovat vadu či vice vad, Kupující bude postupovat podle příslušných
ustanoveni smlouvy a ~ 2099 a násl. NOZ.



2. Nesplní-Ii Prodávající řádně své povinnosti není Kupující do doby, než Prodávajíci vadu či vady
odstraní či do doby, než Prodávající spinl své povinnosti, povinen uhradit Prodávajícímu kupní
cenu či její část, a ohledně úhrady kupnl ceny či její nesplacené části se v takových případech
Kupující neocitá v prodlení.

3. Prodávajícije vlastníkem Věci a nese nebezpečí Škody na ni, dokud Věc nepředá Kupujícímu.
Nebezpečí za Škody na Věci přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy převezme Věc od
Prodávajícího, a to na základě Dodacího listu.

4. Kupující je oprávněn odmítnout Věc převzít, bude-li se na ni či její části vyskytovat v okamžiku
předání vada či vice vad. Věc se považuje za dodanou a závazek Prodávajícího dodat Věc je
splněna až okamžikem převzetí Věci Kupujícím bez vad. Kupující není povinen převzít Věc
zejména:

a) neodpovídá-li Věc specifikaci uvedené v Příloze Č. I smlouvy;

b) Věcje poškozená;

c) je porušen originál obal na Věci;

d) počet množswi Věci neodpovídá počtu specifikace stanovené v Příloze Č. I nebo
objednávce díe odst 2 Článku V. Doba plnění, dodáni Věci, nakládáni s Věci a předáni
potřebných dokladů této smlouvy

Článek VIII.
Odpovědnost za Škody a odstoupení od smlouvy

1. Pokud poruŠením povinnosti Prodávajícího, vyplývajících z obecně závazných právních
předpisů či této smlouvy vznikne Kupujícímu či třetím osobám v důsledku použiti či užíváni
jakákoliv Škoda, odpovídá za ni Prodávající, a to bez ohledu na zaviněni.

2. Každá smluvni strana je oprávněna Od této Kupní smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní
strana poruší smlouvu podstatným způsobem. Odstoupeni se činí pisemným oznámením O
odstoupení doručeným druhé Smluvni straně.

3. Za podstatné porušení této Kupní smlouvy se považuje ze strany Prodávaj[ciho případ:

a) kdy jakékoli jeho prohlášeni učiněné podle článku Ill, této Kupní smlouvy se ukáže být
nepravdivým,

b) Prodávajicí nesplnil termín odevzdání Věci,

c) Prodávajlcl odevzdal Věc v rozporu se specifikaci Věci uvedené v Přiloze Č. I nebo
objednávce dle odst 2 Článku V. Doba plnění, dodání Věci, nakládáni s Věcí a předání
potřebných dokladů této smlouvy

d) Věc nesplňuje minimální technické minimálně technické požadavky na výrobky dle
zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších
předpisů.

4. Za podstatné porušení této Kupní smlouvy ze strany Kupujícího se považuje nezaplacení kupní
ceny ve výši, termínu a způsobem uvedeným v Čl. IV. této Kupní smlouvy.

5. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti obou smluvních
stran z této Kupní smlouvy, smlouva se tím od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit
si vzájemně veškerá již poskytnutá plnění a vzájemně se vypořádat podle zásad o
bezdůvodném obohaceni.

6. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodleni,
pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání,
které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni Od smlouvy.

7. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude přiznána Od
poskytovatele dotace finanční podpora nebo mu nebude přiznána od poskytovatele dotace
finanční podpora v rozsahu potřebném ke kompletní úhradě předmětu plnění této smlouvy.

Článek IX.



Ostatní ujednáni

1. Prodávající je ve smyslu ustanoveni 52 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb.1 o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve zněni pozdějších
předpisů (dále »ZFK‘), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj.
dodavatel je povinen podíe 5 13 ZFK poskytnout požadované informace a dokumentaci
kontrolním orgánům (Ministerstvu financí ČR, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru,
Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému
finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům) a vytvořit kontrolním orgánům podmínky
k provedení kontroly vztahující se k předmětné veřejné zakázce a poskytnout Jim součinnost.

2. Prodávající se zavazuje během plněni smlouvy i Po ukončení plněni zachovávat mlčenlivost
o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Kupujícího v souvislosti s plněním smlouvy. Za
porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v tomto článku je Prodávající povinen uhradit
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), a to za
každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

3. Prodávající je povinen uchovávat veškeré originální dokumenty související s realizací veřejné
zakázky po dobu uvedenou v závazných právních předpisech upravujících oblast zadáváni
veřejných zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončeni projektu. Po tuto dobu
je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu
dokladů souvisejících s realizací veřejné zakázky.

4. Kupující je oprávněn požadovat po Prodávajicím, který bude v prodleni s odevzdáním věci
oproti termínu sjednaném v čí. V. této smlouvy, zaplaceni smluvní pokuty ve výši 0,2 % z kupní
ceny stanovené včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

5. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

6. Je-li Kupující v prodleni s placením daňového dokladu (faktury), je Prodávající oprávněn
účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši dle občanskoprávních předpisů.

X.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. V případě změny identifikačnich údajů uvedených v záhlaví a v přiloze této smlouvy je
Prodávající a Kupující povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit druhé smluvní
straně, včetně nových identifikačních údajů.

3. V případě, že některé ustanoveni této smlouvy bude v budoucnosti posouzeno z důvodu
nesrozumitelnosti nebo neurčitosti jako zdánlivé (nicotné), a nepodaří-li se tuto
nesrozumitelnost Či neurčitost ujednáni dodatečně mezi stranami vyjasnit, pak se posoudí vliv
takové vady na smlouvu analogicky podle ustanovení 5 576 občanského zákoníku.

4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany
měly a chtěly ujednat, a které považuji za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev
stran učiněný při jednáni o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být
vykládán v rozporu a výslovným ustanovením této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné
ze stran.

5. Smluvní strana Prodávající není oprávněna postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy bez
písemného souhlasu druhé smluvní strany.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučuji aplikaci ustanoveni 5 557 občanského zákoníku.

7. Tato Kupní smlouva může být změněna nebo rozšířena jenom písemnou dohodou obou stran,
uskutečněnou formou písemného dodatku, který bude jako dodatek výslovně označen,
očlsíován, datován a podepsán oběma smluvními stranami. Opravy textu píati jen tehdy, byly-
Ii parafovány oběma smluvními stranami.

8. Veškerá oznámeni vyplývající z této Kupní smlouvy budou písemná a budou předána osobně



nebo zaslána poštou doporučeně na adresu účastníka uvedenou v záhlaví této smlouvy
Písemnost se považuje za doručenou při druhém marném pokusu o doručeni poštou, a to pátým
dnem, kdy byla uložena na poště, i když se adresát o uloženi nedozvěděl. To platí i v připadě,
že nebylo doručeno na změněnou adresu bydliště nebo sídla, pokud smluvní strana změnu
neoznámila Pisemnost se považuje za doručenou Í v případě, že smluvní strana odepře
pisemnost přijmout, a to dnem odmitnuti převzetí pisemnosti.

9 Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmlnkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), tuto smlouvu v registru smluv uveřejni Ministerstvo pro mlstnl rozvoj.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrži
Kupujlcí a jeden Prodávajici.

11. Smluvni strany prohlašuji, že mají zájem uzavřít tuto smlouvu a že si vzájemně sdělily všechny
skutkové a právní okolnosti potřebné k uzavřeni platné smlouvy.

12. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řidl přlslušnými ustanoveními zákona Č
89/2012 Sb., občanský zákoník.

13 Strany tímto prohlašuji, že tato smlouva je právním jednánlm vyjadřujlclm jejich vážnou pravou
a svobodnou vůli a na důkaz toho k ni připojuji své vlastnoručnl podpisy

14 Priloha tvořlci nedllnou součást této smlouvy:

Přiloha Č. 1 — „Specifikace věci“

Příloha Č. 2 - Podklady stavebnl připravenost

V Boskovicích dne .. V Psárech, dne C ‘JOl‘?

Prodávajici Kupujíci

SchvMoflO usncs@nlm

Obce Psáiy Č

~ ~ ...sE~



Položkový rozpočet pro zakázku Rozšĺření stávajĺcl tabule značky ekoTAB typu TRIPTYCH K

200x120 pro novou budovu zŠ Amos II:

Počet Nabízený typ Cenalks Cena celkem bez DPH

Interaktivní projektor 24 EPSON EB 695Wi 47 384 1137216

Rameno pro montáž projektoru na zvedací systém 24 Rameno Al USI 52 4 500 108000
Reproduktory Presonus Eris E4 S

Ozvučení 24 včetně držáku reproduktorů 4785 114840

Smart notebook ý cent
Software (celkový počet zařízení) 40 ‘nteraktivn,1)o dataprojektoru O O

Doprava . balné • režijni náklady .
Montáž 24 montáž • monlážni materiál 11075 265800

Cena celkem 1625856

2
V



L vypracovat UborMotovšek : ‘Dno: 20.6.20)8

Název; DebL; provedení
Pnprava pro kotveni . Stojan zvedací Al.

ViM [ ~do montovanych pricek +RamenoAl.

DŘEVĚNÁ VÝZTUHA ‚ TL. 50mm

STOJANU

OSA TABULE

Stěna musí být vyztužena min. v místech kotvení stojanu. Jako výztuhy mohou být použity např. dřevěné
fošny, nebo hranoly o min. šířce 200 mm a síle 50 mm. Tyto výztuhy musí být pevně ukotveny Jak u
podlahy, taku stropu místnosti. Doporučujeme spojení výztuh s pláštěm stěny (SDK desky....). Do těchto
výztuh může být stojan kotven přiloženými vruty bez použiti hmoždin.
Do podlahy kotvit standardně dle Technickěho listu a Návodu na montáž Stojanu zvedacího Al.



LEGENDA:
1) Přípojný bod v katedře.

a) Zásuvka 250V - 3x.
Stejná fáze loka v bodě (2) a (3).

b) Vývod el. instalační trubky (6).
2) Elektroinstalační krabice s v~em. min. rozm. 1 07x1 07x50 mm - pro

USB repeater, umístěná na el. instalační trubce pr. 50mm (6). Musí
být instalována každého 4,5 m délky trubky (6).

3) Přípojný bod projektoru za tabuli.
a) Zásuvka 25DV-2x.

Stejná fáze jakov bodě (1).
b) Vývod el, instalační trubky (6) a (7) vel. instalační

krabici s vPem razm.107x1 07x50mm.

4) Přípojný bad levéha(aktivnilio reproduktoru).
a) Zásuvka 250V-lx.

Stejná fázejakov bodě (1).
b) Vývad el. instalační trubky (7) a (8) vel. instalační

krabici $ vtem pr. 68 mm.
5) Přípojný bad pravého repraduktoru.

a) Vývod el. instalační trubky (8) vel. instalační
krabici s víkem pr. 68 mm.

6) Elektroinstalační trubka pr. 50mm.
7) Elektroinstalační trubka pr. 30mm.
8) Elektroinstalační trubka pr. 30mm.
K - Kotevní body Stojanu rvedacilio Al.

Vypocoval: LiborMoecuOsk Dne: 20.6.2018 :
‚ Název: ~ ~ó~éďéňí~1

V-MS Nákres stavební přípravy Stojan zvedacíAl.
. ; lnteraktlvnl ucebny Příprava pro kabeláž

Iblů: 1 lnI: I




