
Č.j.:MSMT-22561/2018-46

Prováděcí smlouva na dodávky nábytku k rámcové dohodě 
Č.j.: M SM T-12198/2017-109

uzavřena dle ustanovení § 2085 a nási. zákona č. 89 /2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „N 0 2 ") a na základě rám cové dohody (dále jen „RD") dle ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").

1.1 Název organizace: 

Sídlo:

IČ:

Jednající:

bankovní spojení: 

Email:

Datová schránka: 

Tel.:

(dále jen „kupu jíc í'

1. Smluvní strany

M inisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 5 29 /5 ,1 18  12 Praha 1 

00022985

Mgr. Eva Vondráčková, ředite lka odboru m ajetkoprávního a 

Veřejných zakázek 

ČNB Praha, číslo účtu:

vidaaw t

1.2 Dodavatel: PROFIL NÁBYTEK, a.s.

Sídlo: Hradská 280, 396 01 Humpolec

IČ: 48202118

Zapsaný v obchodním  rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 
B, spisová značka 1420

Jednající: František Čermák, předseda představenstva

Datová schránka: bjacgvS

bankovní spojení: ČSOB Pelhřimov, číslo účtu:

(dále jen „prodávající")

Objednatel a dodavatel, společně dále též jako „sm luvní s trany" a každý samostatně jako 
„sm luvní strana" uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tu to



prováděcí smlouvu k RD (dále jen  „prováděcí smlouva")

2. Předmět prováděcí smlouvy

2.1 Předmětem  té to  prováděcí sm louvy je závazek na straně dodavatele odevzdat kupujícímu 

předm ět koupě s veškerým příslušenstvím (doprava, montáž, odvoz obalů, umístění) a 

um ožnit ob jednate li nabytí vlastnického práva k předm ětu koupě a závazek na straně 

objednatele te n to  předm ět koupě s veškerým příslušenstvím převzít a zaplatit za něj 

dodavateli kupní cenu.

2.2 Předmět koupě a jeho množství je  podrobně specifikován v příloze č. 1 prováděcí smlouvy.

3. Kupní cena

3.1 Kupní cena za předm ět koupě vychází z jednotkových cen jednotlivých položek, které jsou 

součástí přílohy č. 2 RD - Technická specifikace předm ětu plnění a cenová tabulka, a je 

počítána násobkem počtu kusů každé položky cenou té to  položky a následným součtem 

všech těch to  násobků.

3.2 Celková cena činí 290 454 Kč bez DPH, resp. 351449,34 Kč včetně DPH.

4. Místo a čas plnění

4.1 Prodávající se zavazuje předat kupujícímu předm ět koupě s veškerým příslušenstvím do 

40 dnů na adrese Karmelitská 5 ,1 1 8 1 2  Praha 1

4.2 Společně s předm ětem  koupě a jeho příslušenstvím se prodávající zavazuje předat 

kupujícímu doklady nutné k převzetí a užívání věci a k uplatnění případných vad z titu lu  

záruky za jakost.

5. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody na věci

5.1 Vlastnické právo z dodavatele na objednate le  přechází vystavením dodacího listu 

dodavatelem  ve smyslu čl. VI. odst. 4 RD.

5.2 K přechodu nebezpečí škody na předm ětu koupě a jeho příslušenství dojde okamžikem 

jeho převzetí ze strany kupujícího.

5.3 K předání a převzetí předm ětu koupě jsou určeny níže uvedené osoby:

za prodávajícího: Ing. Jana Dománková, jdom ankova@ profil-nabvtek.cz

za kupujícího: Ing. V ladim ír Zela, vladim ir.zela@ msmt.cz

popř. osoby jim i pověřené.

6. Další požadavky kupuiícího [pokud jsou)

nejsou

mailto:jdomankova@profil-nabvtek.cz
mailto:vladimir.zela@msmt.cz


7. Závěrečná ustanovení

7.1 Práva a povinnosti to u to  prováděcí sm louvou výslovně neupravené či upravené jen 

částečně se řídí příslušnými ustanovením i RD, českým právním řádem, zejména NOZ, 

v p latném  znění.

7.2 Změny a doplňky té to  prováděcí sm louvy lze čin it pouze písemně, číslovanými dodatky, 

podepsanými oběma sm luvním i stranami.

7.3 Tato prováděcí smlouva je  sepsána v el. podobě.

7.4 V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těch to  sm luv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a Výnosem 

m inistryně školství, mládeže a tě lovýchovy č. 14/2016 ze dne 30. 6. 2016 o uveřejňování 

smluv, zajistí kupující uveřejnění celého textu  prováděcí smlouvy, vyjma osobních údajů, a 

m etadat prováděcí sm louvy v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím , že 

nezajistí-li kupující uveřejnění prováděcí sm louvy nebo m etadat prováděcí sm louvy v 

registru sm luv do 30 dnů od uzavření prováděcí sm louvy, pak je  oprávněn zajistit jejich 

uveřejnění prodávající ve lhů tě  tř í  měsíců od uzavření prováděcí smlouvy.

7.5 Prováděcí smlouva nabývá p la tnosti dnem je jího podpisu druhou ze smluvních stran. 

Účinnosti nabývá prováděcí smlouva, na kterou se vztahuje zákon o registru smluv, dnem 

je jího  zveřejnění v registru smluv. Prováděcí smlouva, na kterou se zákon o registru smluv 

nevztahuje, nabývá účinnosti dnem je jího  podpisu.

Realizace plnění je  tedy možná až od data účinnosti.

7.6 Obě sm luvní strany shodně prohlašují, že si tu to  prováděcí sm louvu před je jím  podpisem 

přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle je jich  pravé a svobodné vůle, 

vážně a srozum itelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha:

Příloha č. 1 -  Specifikace předm ětu prováděcí smlouvy

V Praze dne.................................................  V Humpolci dne.......

Mgr. Eva Vondráčková František Čermák

ředite lka odboru m ajetkoprávního a předseda představenstva

veřejných zakázek 

Příloha č. 1



ů s lo

p o lo ik y

Název položky m ístnost Popis ks Cena za 1 

ks bez DPH

Cena za 1 ks 

V l .  DPH

Cena ce lkem  

bez DPH

Cena ce lkem  

vé. DPH

45
Kuchyňská linka - 
ATYP

C-260

C-360

š. 240cm

spodní část linky:
zalištování, p ros to r pro myčku š.45, 

skříňky - 4x dveře, Ix  zásuvka 
vrchní část linky: 

skříňky - 6x dveře + 3x zámek 
osta tní vybavení:

pracovní deska, dřez s odkapem , sokly, 

závěsné kování, těsnící lišta

2 27122 32 817,62 54 244 65635,24

45
Kuchyňská linka - 
ATYP

C-266

š. 195cm
spodníčást linky:

zalistování, p ros to r pro myčku š.45, 

skříňky - 3x dveře, Ix  zásuvka 

vrchníčást linky: 
skříňky -5x dveře + 3x zámek 

osta tn í vybavení:
pracovní deska, dřez s odkapem , sokly, 

závěsné kování, těsnícíliš ta

1 23 866 28877,86 23866 28877,86

45
Kuchyňská linka - 
ATYP

C-465

š. 223cm

spodníčást linky:

p rostor pro myčku š.60, skříňky - 4x 

dveře
vrchníčást linky:

skříňky -6x dveře + 3x zámek
osta tní vybavení:

pracovní deska, dřez s odkapem , sokly, 

závěsné kování, těsnícíliš ta

1 24 734 29928,14 24 734 29928,14

45
Kuchyňská linka - 

ATYP
C-114

š. 300cm

spodní část linky: 

skříňky - 4x dveře 

vrchní část linky:
skříňky -2x skříňka s výklopem  na písty 

osta tnívybavení:

pracovní deska, dřez s odkapem , sokly, 
závěsné kování, těsnící lišta

1 24 555 29711,55 24555 29 711,55

45
Kuchyňská linka - 
ATYP

C-160

š. 224cm

spodníčást línky:
zalištování, p ros to r pro myčku š.45, 

skříňky - 4x dveře + 2x zámek 
vrchníčást línky; police 

osta tnívybavení:

pracovní deska, dřez s odkapem , sokly, 
závěsné kování, těsnícíliš ta

1 23810 28 810,10 23810 28 810,10



45
Kuchyňská linka • 

ATYP
C-060

rohová š. 180cm + 310cm 

spodníčást linky:
zalištování, p ros to r pro 2x myčku š.60, 

skříňky - 3x dveře, 4x zásuvka, Ix  

o te v řen ý  roh 
vrchníčást linky:

skříňky -2x dveře, Ix  o te v řen ý  roh, 4x 

dveře v rámu s m atným  sklem  + 4x 
zámek

ostatnívybavení: 

pracovní deska, dvojdřez, sokly, 
závěsné kování, těsn ícíliš ta , o tvo r pro 

dvoup lo týnkový vařič 

(VAŘIČ NENÍ V CENĚ!!)

32 250 39022,50 32 250 39 022,50

45
Kuchyňská linka 

ATYP
A-360

rohová š. 160cm + ISOcm 

spodníčást linky:

p rostor pro myčku š.45, skříňky - 4x 
dveře, ix  zásuvka 

vrchníčást linky:

skříňky -5x dveře, Ix  o te v řen ý  roh + 3x 
zámek

ostatnívybavení:
pracovní deska, dřez s odkapem , sokly, 

závěsné kování, těsnícíliš ta

27800 33 638,00 27800 33 638,00

45
Kuchyňská linka 
ATYP

A -366

š. 210cm

spodníčást linky:

pros to r pro myčku š.60, skříňky - 4x 
dveře,

vrchn íčástlinky :
skříňky -6x dveře + 3x zámek

ostatnívybavení:
pracovní deska, dřez s odkapem , sokly, 

závěsné kování, těsnící lišta

26 280 31798,80 26 280 31798,80

45
Kuchyňská linka 

ATYP

A-

naproti
330

š. 220cm

spodn íčástlinky :
skříňky - 4x dveře, Ix  zásuvka

vrchn íčástlinky :

skříňky -5x dveře + 3x zámek
ostatnívybavení:

pracovní deska, dřez s odkapem , sokly, 

závěsné kování,těsnícíliš ta

26 280 31 798,80 26 280 31798,80

52

Skříň s 

posuvným i 
dve řm i - ATYP

C-223

skříň na spisy:

spodní část o tevřená s 1 po lic í 

s třední část výsuvná deska, 
vrchní část 8x3 po ličky na spisy, s 

ro le tou  a zámkem

8 382,5 10142,83 16765 20 285,65

Čalouněné

křeslo

čalouněné křeslo-sam ostatný dň,plně 

ko m p a tib iln ík  čalouněné dvou sedačce 

(sedacísouprava), barva Suedine 11
2 850,0 3448,50 2 850 3 448,50

31

Válenda 

čalouněná s 
úložným  

prostorem

m ateriá l lam ino třešeň, m in 90x40x200 

cm, úložný prostor,čalouněná ložní 
plocha se zabudovaným roštem  a 

matrací barva Suedine 11

2689,0 3 253,69 2 689 3 253,69

11
konferenční 

sto lek-ATYP

stůl na cen trá ln í noze, prům  lOOcm, 
výšky 75cm, p rovedení třešeň, stolová 

noha RAL9006
4331,0 5 240,51 4 331

290454,00

5 240,51

351449,34




