ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

1. Zadávací řízení:
Tato zadávací dokumentace (dále též „ZD“) doplňuje Výzvu k podání nabídek zakázky malého
rozsahu s názvem „Rozvoj klíčových ICT, jazykových a komunikačních kompetencí
pedagogických pracovníků PSJG jako nástroj zvyšovaní kvality výuky" v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky. ZD obsahuje též technické specifikace předmětu
zakázky, jiné požadavky pro realizaci zakázky a požadavky pro zpracování nabídky.
2. Zadavatel:
Zadavatelem zakázky je:
Název: PRVNÍ SOUKROMÉ JAZYKOVÉ GYMNÁZIUM HK s.r.o.
Sídlo: Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové 3
IČ: 252 62 297
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele
Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je PhDr. Ladislav Bartůška, jednatel
společnosti.
Kontaktní osoby
Kontaktní osobou zadavatele je: Aršakuni Zarine, e-mail: arsakuni.zarine@psjg.cz, tel:
+420 495 407 347

3. Předmět zakázky:
3.1 Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem plnění této zakázky je dodání 15 ks notebooků včetně operačního systému,
jedné tiskárny a 2 výměnných HDD včetně šuplíku a instalace testovacího střediska pro
potřebu školení učitelů na škole. Dodávka je definována následujícími vlastnostmi:

1)Notebook – 14 kusů
Procesor s frekvencí min. 2,2 GHz
Displej 15,6“ s rozlišením 1366x768 LED podsvícení
grafická karta může být i integrovaná, zvládající DirectX 10
paměť min. 4GB DDR3 1333 MHz

pevný disk min. 500 GB SATA
klávesnice česká s numerickým blokem
DVD vypalovací mechanika s podporou dostupných formátů
síťová karta Ethernet LAN min. 10/100/1000 Mbit/s, Wifi specifikace min. 802.11 b/g/n, min.
2x USB port 2.0, VGA výstup, Bluetooth, Li-Ion baterie (6 článků)
integrovaná webová kamera a mikrofon
Požadujeme matný perforovaný povrch, aby se nebylo patrné ohmatání povrchu.

SW: operační systém s českým a anglickým prostředím, umožňující plnou doménou správu
dle stávajícího serverového vybavení. Balík kancelářských aplikací s českým a anglickým
prostředím, umožňující plnohodnotně vytvářet a editovat souborové formáty doc, docx, xls,
xlsx, ppt, pptx a formáty typu one, včetně vytváření a zpracování elektronické pošty.
Instalace operačního systému bude provedena v českém jazyce. Budou vytvořeny dva
uživatelské účty s administrátorskými právy. Instalace Office 2010 bude provedena
z dodaných medií a licencí školy, a konfigurována tak, že v první uživatelském účtu bude
spouštěn v anglickém jazyce, ve druhém účtu v jazyce českém. Dále bude doinstalován
antivirový program, taktéž bude instalace dodána školou. Systém bude nastaven pro
optimální fungování.
Záruka min. 24 měsíců, formou vyzvednutí u zadavatele, popřípadě opravou přímo v místě
zadavatele.

2) Notebooky pro vedoucího – 1kus
procesor s frekvencí min. 2,4 GHz
paměti 4GB DDR3 1333 MHz,
15,5" WLED displej s rozlišením 1920 x 1080, 2 x grafická karta s možností přepínaní mezi
úspornou a výkonnější z důvodu úspory baterie
pevný disk min. 500 GB,
WiFi b/g/n, Bluetooth, GLAN, 2xUSB , webkamera, VGA, HDMI, čtečka paměťových karet
Li-Ion baterie s minimální výdrží při běžné kancelářské práci cca 6-8 hodin
Požadujeme kvalitnější zpracování z důvodu častého přenášení
Možnost bezdrátového přenášení obrazu do projektoru bez použití adaptéru na straně
notebooku.
SW: operační systém umožňující plnou doménou správu dle stávajícího serverového
vybavení. Balík kancelářských aplikací, umožňující plnohodnotně vytvářet a editovat
souborové formáty doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx a formáty typu one, včetně vytváření a
zpracování elektronické pošty.

Instalace operačního systému bude provedena v českém jazyce. Budou vytvořeny dva
uživatelské účty s administrátorskými právy. Instalace Office 2010 bude provedena
z dodaných medií a licencí školy, a konfigurována tak, že v první uživatelském účtu bude
spouštěn v anglickém jazyce, ve druhém účtu v jazyce českém. Dále bude doinstalován
antivirový program, taktéž bude instalace dodána školou. Systém bude nastaven pro
optimální fungování.

Záruka min. 24 měsíců, formou vyzvednutí u zadavatele, popřípadě opravou přímo v místě
zadavatele
3) Barevná LED tiskárna s možností připojení do školní sítě – 1 kus
4) 2 ks výměnných HDD v rámečku pro testování
Požadujeme HDD o minimální velikosti 160GB ve verzi SATA 2ks, výměnný rámeček pro HDD
4x hliníkový, dokovací stanice pro šuplíky na HDD s možností montáže do 3,5“ pozice ve
stávajícím PC na škole, potřebná kabeláž. V ceně bude zahrnuta montáž rámečku do
stávajících PC v učebně zadavatele, včetně instalace operačního systému dodaného
zadavatelem v anglickém jazyce, dále pak instalace kompletního testovacího střediska pro
testování. Software pro instalaci bude dodán zadavatelem. Operační systému musí být
nainstalován s důrazem na plynulý chod testování. Dále bude doinstalován kancelářský balík
optimalizovaný pro chod testovacího střediska v anglickém jazyce.

3.2 Místo plnění:
Dodávka bude realizována v sídle zadavatele:
PRVNÍ SOUKROMÉ JAZYKOVÉ GYMNÁZIUM HK s.r.o.
Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové 3

3.3 Doba plnění:
Plnění této zakázky se uskuteční do 10 dnů po podpisu kupní smlouvy vítězným
dodavatelem.
3.4 Předpokládaná hodnota zakázky:
Předpokládaná hodnota zakázky je 254 989,- Kč bez DPH (306 000,- Kč s DPH).

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

3.5 Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením vyplněného
Čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

3.6 Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč předloží k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů tyto dokumenty:


Originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Tento výpis nesmí být starší než 90
kalendářních dnů ke dni podání nabídky.



Originál či ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání, pokud toto oprávnění není
již patrné z dokladu předkládaného dle předchozího bodu. Tento doklad nesmí být starší
než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.

5.

Způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč je povinen uvést nabídkovou cenu za jednotlivé součásti dodávky a to v členění
cena v Kč bez DPH, DPH a cena v Kč včetně DPH.
Celková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a
veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.
Cena jednotlivých notebooků bude uvedena včetně práce na instalaci dle specifikace viz výše
a dopravy do sídla zadavatele, včetně vybalení a zapojení na místě.
Nabídková cena uvedena v různých částech nabídky musí být shodná a to včetně DPH
Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH

6.

Platební podmínky:

Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem uhrazena na základě daňového dokladu
– faktury. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli.

Zadavatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje
náležitosti daňového dokladu, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených prací a
služeb a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím a
službám.

7.

Hodnotící kritéria a hodnocení nabídek:

Při splnění podmínek zakázky budou nabídky hodnoceny dle:
- nabídnuté ceny (váha 70 %)
- reakční doby na servisní zásah (v hodinách) (váha 30%)
8.

Způsob hodnocení nabídek:

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka ohodnocením na základě níže uvedeného postupu:

Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na stupnici 0 – 100 bodů podle vzorců
uvedených v bodech 8.1 a 8.2. Nabídka, která je v daném dílčím kritériu nejvýhodnější,
obdrží za toto kritérium 100 bodů. Ostatní nabídky získají takové bodové ohodnocení, které
vyjadřuje míru splnění daného dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce. Každé
hodnocení dílčího kritéria je poté vynásobeno příslušnou vahou pro získání výsledného
dílčího hodnocení.
Celkové hodnocení provede zadavatel tak, že jednotlivá dílčí hodnocení nabídek dle dílčích
kritérií sečte pro každou nabídku a stanoví pořadí úspěšnosti uchazečů tak, že nejúspěšnější
nabídkou se stane nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

8.1 Pro výsledné hodnocení nabídkové ceny platí vzorec:
Nejvýhodnější nabídka,
tzn. Nejnižší cena (hodnota)
100 x ---------------------------------------- x váha vyjádřena v procentech
Cena (hodnota) hodnocené nabídky

8.2 Pro výsledné hodnocení reakční doby na servisní zásah platí vzorec:
Nejvýhodnější nabídka,
tzn. nejnižší doba (hodiny)
100 x ---------------------------------------- x váha vyjádřena v procentech
Doba (hodiny) hodnocené nabídky
9.

Místo a lhůta pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 4. 2012 v 9:00 hod.

Nabídka může být podána osobně v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin u kontaktní
osoby zadavatele. Nabídka může být doručena poštou, případně kurýrní službou nejpozději
do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek.

Nabídka bude viditelně označena textem „Nabídka – Rozvoj klíčových ICT, jazykových a
komunikačních kompetencí pedagogických pracovníků PSJG jako nástroj zvyšovaní kvality
výuky – NEOTVÍRAT“ a kontaktní adresou uchazeče.
10. Další podmínky zpracování a podání nabídky:
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku v českém jazyce (originál + kopie). Pokud
uchazeč podá více samostatných nabídek nebo podá nabídku a bude současně
subdodavatelem jiného uchazeče, zadavatel vyřadí nabídku či nabídky takového uchazeče či
uchazečů.
Uchazečům nenáleží náhrada za zpracování a podání nabídky ani dalších nákladů spojených
s účastí na této zakázce.
Variantní řešení nejsou přípustná.
Dodavatel je zavázán povinností uchovávat min. do roku 2025 doklady související s plněním
této zakázky a povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontrolu projektu, z něhož
je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

11. Vyhrazená práva zadavatele:
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy
s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně
písemně informovat.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení řízení bez udání důvodu.

12. Přílohy:
Příloha č.1: Vzor prohlášení o závaznosti nabídky
Příloha č.2: Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č.3: Krycí list nabídky
Příloha č.4: Kupní smlouva

Příloha č.1 – Vzor čestného prohlášení o závaznosti nabídky uchazeče
PROHLÁŠENÍ
o závaznosti nabídky uchazeče

Prohlašuji tímto, že uchazeč je vázán celým obsahem předložené nabídky po celou dobu
běhu zadávací lhůty stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

V Hradci Králové dne……….. ……
Jméno a příjmení oprávněného zástupce uchazeče

Funkce

Podpis

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení uchazeče

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE
v rozsahu dle § 53 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

k zakázce

„Rozvoj klíčových ICT, jazykových a komunikačních kompetencí pedagogických pracovníků
PSJG jako nástroj zvyšovaní kvality výuky“
Identifikační údaje uchazeče
Obchodní firma/název nebo Obchodní
firma/jméno a příjmení
IČ (pokud je přiděleno)
Sídlo nebo místo podnikání, popř. místo trvalého
pobytu
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče

Uchazeč prohlašuje, že:
a) 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, přijímání úplatku, podplácení, 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 statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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) že 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

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat 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) že nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu,
d) že vůči jeho majetku neprobíhá 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
nebo
zavedena
nucená
správa
podle
zvláštních
právních
předpisů,
e) že není v likvidaci,

f)

že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) že 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) že 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; a

i)

že 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)

není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

V Hradci Králové dne ……………………
……………………………………………….
podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

Krycí list nabídky

1. Název zakázky
„Rozvoj klíčových ICT, jazykových a komunikačních kompetencí pedagogických
pracovníků PSJG jako nástroj zvyšovaní kvality výuky"
2. Základní identifikační údaje uchazeče

Obchodní firma/ název:
Sídlo /místo podnikání:
Právní forma:
IČ:
Osoba oprávněná jednat za
uchazeče:
Kontaktní osoba:
Tel. / fax:
E-mail:
3. Nabídková cena

Cena celkem bez DPH

….…..% DPH

Cena celkem včetně DPH

4. Osoba oprávněná jednat jménem/za uchazeče

Titul, jméno, příjmení

Funkce

Podpis oprávněné osoby

Příloha č. 4 – Návrh kupní smlouvy

Kupní smlouva

Prodávající:
Se sídlem:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:

Kupující: PRVNÍ SOUKROMÉ JAZYKOVÉ GYMNÁZIUM HK s.r.o.
Se sídlem: Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové 3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
Zastoupený: PhDr. Ladislav Bartůška, jednatel společnosti

uzavírají v návaznosti na výběrové řízení pro zakázku s názvem „Rozvoj klíčových ICT,
jazykových a komunikačních kompetencí pedagogických pracovníků PSJG jako nástroj
zvyšovaní kvality výuky“ tuto kupní smlouvu

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je dodávka 14 ks notebooků……………………….(značku a typ doplní
uchazeč), 1 ks notebooků pro učitele……………………..(značku a typ doplní uchazeč), 2 ks
výměnných HDD včetně šuplíku, 1 ks LED tiskárna v rámci projektu „Rozvoj klíčových ICT,
jazykových a komunikačních kompetencí pedagogických pracovníků PSJG jako nástroj
zvyšovaní kvality výuky“ reg. č. projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0001.

II.
Doba plnění

Plnění této zakázky se uskuteční do 10 dnů po podpisu kupní smlouvy vítězným
dodavatelem. Plnění před termínem se nevylučuje.

III.
Kupní cena, způsob a lhůta úhrad

1.

Celková cena dodávky dle čl. I. činí …………………… Kč vč. DPH.

2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
3. Kupující je povinen uhradit cenu předmětu plnění dodávky na základě faktury. Faktura
bude zhotovitelem předložena ve dvojím vyhotovení a bude splatná do 30 kalendářních
dnů ode dne doručení na adresu zadavatele. Faktura musí splňovat náležitosti stanovené
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, ve
znění pozdějších předpisů.

4. Zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje výše uvedené náležitosti, nebo která obsahuje jiné cenové údaje, než které
byly sjednány v kupní smlouvě. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Celá lhůta běží znovu ode dne doručení faktury nově vyhotovené.
5. Na faktuře prodávající uvede identifikaci projektu – „Rozvoj klíčových ICT, jazykových a

komunikačních kompetencí pedagogických pracovníků PSJG jako nástroj zvyšovaní
kvality výuky“, registrační číslo projektu – CZ.1.07/1.3.43/01.0001.

6. Platby budou probíhat výhradně v Kč bezhotovostním převodem na základě daňového
dokladu.
7. Právo fakturace vzniká dnem předání předmětu této smlouvy.
IV.
Místo plnění

Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo kupujícího.

V.
Dodací podmínky

Náklady na přepravu předmětu smlouvy a případné pojištění hradí prodávající.

Vlastnické právo k předmětu smlouvy kupující nabývá úplným zaplacením ceny dodávky.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání sjednané částky z účtu kupujícího.

VI.
Záruka a odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá za to, že předmět smlouvy bude dodán podle podmínek této smlouvy a
v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím předmětu smlouvy. Reklamace vad
vzniklých v záruční době uplatní kupující písemně nebo telefonicky u prodávajícího bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Prodávající se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději
do 1 dne. Pokud se bude jednat o závadu většího rozsahu, prodávající se zavazuje zapůjčit
náhradní zařízení ve stejné nebo lepší konfiguraci na dobu, po kterou bude reklamované
zařízení v servisu.

Záruční doby na reklamovaný předmět smlouvy se prodlužují o dobu počínající datem
uplatnění reklamace a končící odstraněním vady.
Prodávající je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady a
nedostatky, za které odpovídá, odstranit. V případě, že prodávající řádně a včas
reklamovanou závadu neodstraní, je kupující oprávněn nechat závadu odstranit na náklady
prodávajícího.

Prodávající se zavazuje provést odstraňování reklamovaných závad v technicky nejbližším
možném termínu, nejpozději do 21ti dnů.

VII.
Smluvní pokuty

Pokud prodávající odevzdá předmět smlouvy po termínu uvedeném v čl. II., je povinen
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu smlouvy za každý
den prodlení.

V případě prodlení kupujícího s placením ceny předmětu smlouvy v termínech a výši dle čl.
III., je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
den prodlení.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Vzájemnou dohodou se sjednává splatnost smluvních pokut do jednoho měsíce od doručení
vyúčtování.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a
souvisejícími právními předpisy.
Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných vzestupně číslovaných dodatků.
Dodavatel je zavázán povinností uchovávat min. do roku 2025 doklady související s plněním
této zakázky a povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontrolu projektu, z něhož
je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
Smlouva byla vypracována ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis je určen pro kupujícího a 1 pro
prodávajícího.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým
podpisem.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

……………………………………

……………………………………

prodávající

kupující

