
Smlouva o dodávce zboží a jeho instalaci
dle ustanovení § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

Kraj Vysočina
IČO: 708 90 749
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem

bankovní spojení: Sberbank CZ a.s., 
číslo účtu: 4050005000/6800

(dále jen „Zadavatel") 

a

PROFIL NÁBYTEK, a.s.
IČO: 48202118
se sídlem: Hradská 280, 396 01 Humpolec
zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 
1420
zastoupená: František Čermák, předseda představenstva

bankovní spojení: ČSOB Pelhřimov 
číslo účtu: 0223602551/0300

(dále jen „Dodavatel")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dodávce zboží a jeho instalaci 
(dále jen „Smlouva")

I.
Předmět Smlouvy

1.1 Dodavatel se na základě této Smlouvy zavazuje dodat Zadavateli za podmínek 
stanovených touto Smlouvou židle v rozsahu a podobě dle technické specifikace, jež 
tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této Smlouvy (dále jen „Židle"), jakož i provést pro 
Zadavatele činnosti uvedené v ustanovení odst. 1.4 tohoto článku a převést na 
Zadavatele vlastnické právo k židlím.

1.2 Zadavatel se na základě této Smlouvy zavazuje řádně a včas dodané Židle od 
Dodavatele za podmínek uvedených v této Smlouvě převzít a zaplatit Dodavateli 
sjednanou kupní cenu, a to za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

1.3 Židle musí být Zadavateli dodány v rozsahu a specifikaci, včetně příslušné 
dokumentace, dle této Smlouvy a jejích součástí a v souladu s odpovídajícími 
právními, technickými a odbornými předpisy a normami platnými v České republice a 
nabídkou Dodavatele na Veřejnou zakázku.

1.4 Součástí závazku Dodavatele dodat Zadavateli Židle dle této Smlouvy jsou zároveň 
následující činnosti:
a) doprava, dodávka, vybalení a montáž Židlí v místě plnění (jak je tento pojem 

definován níže), tj. veškerých součástí Židlí;
b) odvoz a ekologická likvidace veškerých obalů, nebude-li Zadavatelem stanoveno 

jinak;
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c) veškeré ostatní činnosti a práce nutné k realizaci plnění dle a v souladu s touto 
Smlouvou.

1.5 Dodavatel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem 
a povahou předmětu plnění dle této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci této Smlouvy, jakož i veškeré další 
okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění této Smlouvy, jakož i na sjednanou výši 
kupní ceny, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající a tedy dostatečné 
k plnění této Smlouvy. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému plnění této Smlouvy 
nezbytné.

II.
Místo plnění

2.1 Židle budou Dodavatelem za podmínek dle této Smlouvy dodány, bude provedena 
jejich instalace a Židle budou protokolárně předány Zadavateli na adresách Jihlava 
Žižkova 57, Seifertova 24 a 26 (dále jen „Místo plnění"). Konkrétní místo plnění 
bude Zhotovitelem Dodavateli sděleno v objednávce dle čl. III. této smlouvy.

2.2 Dodavatel je povinen ověřit stav Místa plnění s ohledem na překážky, které by mohly 
bránit dodání a Instalaci Židlí. O zjištěných překážkách je povinen písemně informovat 
Zadavatele. V případě, že do 15 pracovních dnů od uzavření smlouvy Dodavatel 
Zadavateli žádné překážky neohlásí, má se za to, že v Místě plnění žádné překážky, 
které by mohly řádnému dodání a Instalaci Židlí bránit, nejsou.

2.3 Dodavatel je dále povinen seznámit se a dodržovat provozní řád Místa plnění, jakož i 
plán BOZP Místa plnění. S výše uvedeným je Dodavatel povinen seznámit své 
pracovníky podílející se na plnění této Smlouvy.

III.
Zahájení a termíny plnění této Smlouvy

3.1 Dodavatel se na základě této Smlouvy zavazuje dodat Židle do Místa plnění vždy 
v termínu, který sdělí Zadavatel Dodavateli na základě písemné objednávky. Tato 
objednávka bude zaslána e-mailem zástupcem Zadavatele zástupci Dodavatele. 
V objednávce bude uvedeno, jaké Židle dle přílohy č. 1 smlouvy mají být dodány a 
kam. Na dodávku musí dodavatel mít alespoň 15 dnů ode dne doručení objednávky. 
Dodavatel je povinen Zadavateli oznámit zahájení Instalace nejméně 5 pracovních dnů 
předem.

3.2 Zadavatel je oprávněn kontrolovat plnění této Smlouvy a Dodavatel je povinen výkon 
takovéto kontroly umožnit, zejména je povinen předložit ke kontrole všechny doklady 
související splněním této Smlouvy. Zadavatel může k výkonu kontroly pověřit též 
vybranou odborně erudovanou osobu.

3.3 O předání a převzetí Židlí bude smluvními stranami sepsán protokol. Židle nejsou 
řádně dodány až do jejich předání a převzetí. Za Zadavatele je k podepsání protokolu 
dle tohoto článku smlouvy zmocněn Martin Pospíchal nebo Vlastimil Hanuš.

3.4 Při předání Židlí předá Dodavatel Zadavateli i veškerou dokumentaci, dále potvrzení, 
osvědčení či jiné doklady a dokumenty, které se k Židlím vztahují a jež jsou obvyklé, 
nutné či vhodné k převzetí a k využití takového plnění. Veškeré výše uvedené 
dokumenty budou v českém jazyce. Okamžikem jejich předání Zadavateli se Židle 
stávají výlučným vlastnictvím Zadavatele.

IV.
Kupní cena

4.1 Kupní cena za dodání Židlí je na základě dohody smluvních stran stanovena jako 
maximální a nepřekročitelná ve výši: 2 478,- Kč bez DPH, 2 998,38 Kč vč. DPH.

4.2 Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady 
Dodavatele spojené s plněním povinností vyplývajících z této Smlouvy, a to včetně 
nákladů na zabalení, dopravu Židlí do Místa plnění a jeho Instalaci.
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Účastníci sjednávají, že kupní cena bude navýšena, a to v případě zvýšení zákonné 
sazby DPH v době od uzavření smlouvy do protokolárního předání Židlí. Navýšení 
sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné 
sazby DPH. Účastníci sjednávají, že cena díla bude snížena, a to v případě snížení 
zákonné sazby DPH v době od uzavření smlouvy do protokolárního předání Židlí. 
Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení 
zákonné sazby DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě zákonné změny sazby 
DPH nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě, ale bude fakturovaná cena včetně 
zákonné sazby DPH.
Dodavatel na sebe převzal v souladu s ustanovením § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 
nebezpečí změny okolností, přičemž před uzavřením Smlouvy plně zvážil 
hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností Smlouvy, 
jakož i okolností, které mohou po uzavření Smlouvy nastat. Tuto Smlouvu nelze měnit 
rozhodnutím soudu v jakékoliv její části.

V.
Platební podmínky

5.1 Úhrada kupní ceny bude uskutečněna na základě daňového dokladu vystaveného 
Dodavatelem nejpozději do 1 měsíce po převzetí Židlí Zadavatelem. Podmínkou pro 
vznik oprávnění Dodavatele vystavit daňový doklad za poskytnutí plnění dle Smlouvy je 
podpis předávacího protokolu konkrétních Židlí objednaných způsobem uvedeným 
v čl. III. této Smlouvy.
Daňový doklad vystavený Dodavatelem je splatný do 14 kalendářních dnů od jeho 
doručení Zadavateli.
Bankovní účet uvedený Dodavatelem na jím vystaveném daňovém dokladu za účelem 
úhrady kupní ceny musí odpovídat bankovnímu účtu zveřejněnému dle ustanovení 
§ 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH") příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. V opačném případě je Zadavatel Dodavatelem vystavený daňový doklad 
Dodavateli vrátit.
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Zadavatel 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Zadavatelem takto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se 
výši DPH fakturované Dodavatelem.

5.2 Daňový doklad Dodavatele musí být vystaven v souladu s požadavky právních 
předpisů na daňové doklady. Daňový doklad platí jako došlý v den, kdy byl v originále 
s přílohami prokazatelně doručen Zadavateli. Zadavatel je oprávněn vrátit daňový 
doklad do 14 kalendářních dnů od doručení s písemným odůvodněním, neodpovídá-li 
Smlouvě či obecně platným právním předpisům, nebo není-li možné jej zkontrolovat. 
Byl-li daňový doklad takto vrácen, není Zadavatel v prodlení s placením kupní ceny. 
Lhůta splatnosti se počítá ode dne doručení opraveného daňového dokladu Zadavateli. 
Není-li daňový doklad ve lhůtě 14 kalendářních dnů vrácen, platí, že s ním Zadavatel 
souhlasí.

VI.
Další povinnosti Dodavatele a Zadavatele

6.1 Dodavatel je povinen realizovat předmět této Smlouvy řádně a včas, při splnění 
podmínek veškerých závazných dokumentů, v souladu s obecně závaznými platnými 
právními předpisy České republiky a příslušnými platnými ČSN, případně příslušnými 
platnými normami EN, neexistují-li pro daný případ odpovídající ČSN, případně 
příslušnými platnými normami DIN, neexistují-li pro daný případ ani odpovídající EN 
(dále společně jen „Normy"), s touto Smlouvou a pokyny Zadavatele.
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6.2 Práce na odstraňování vad vytknutých Zadavatelem Dodavateli před předáním Židlí 
Zadavateli je Dodavatel povinen zahájit a dokončit na své náklady ve lhůtě stanovené 
Zadavatelem, nejpozději však do 7 kalendářních dnů.

6.3 Zadavatel je povinen poskytnout Dodavateli součinnost, která na něm pro potřeby 
plnění povinností Dodavatele podle této Smlouvy může být spravedlivě požadována.

VII.
Vlastnické právo a právo užití Židle

7.1 Vlastnické právo k Židlím, jakož i všem věcem předaným Dodavatelem Zadavateli 
v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy, přechází na Zadavatele dnem převzetí 
Židlí Zadavatelem na základě protokolu o předání a převzetí Židlí.

7.2 Dodavatel nese plnou odpovědnost za škody na Židlích, a to od termínu zahájení 
realizace předmětu této Smlouvy až do faktického převzetí Židlí Zadavatelem, kdy 
odpovědnost přechází na Zadavatele.

Vlil.
Vady Židlí a záruka za jakost

8.1 Dodavatel poskytuje záruku za jakost v rozsahu 24 měsíců.
8.2 Záruční doba začíná běžet okamžikem protokolárního předání a převzetí Židlí 

Zadavatelem.
8.3 Bude-li Dodavatel v prodlení s odstraněním vady ohlášeného Zadavatelem, je 

Zadavatel oprávněn, po předchozím oznámení Dodavateli, odstranit vadu sám na 
náklady Dodavatele.

IX.
Sankční ujednání

9.1 Dodavatel je povinen na výzvu Zadavatele zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány 
pro případ následujících porušení povinností Dodavatele sjednaných touto Smlouvou:
a) v případě, že Dodavatel nepředá Zadavateli Židle splňující požadavky uvedené 

v této Smlouvě (tj. včetně Instalace) ve sjednaném termínu dle této Smlouvy, je 
Zadavatel oprávněn uplatnit a Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z kupní ceny dané objednávky Židlí za každý započatý den prodlení;

b) V případě prodlení Zadavatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v 
souladu s článkem VI. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den 
prodlení.

9.2 Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy oprávněné smluvní strany straně povinné. Zaplacením smluvní pokuty 
nezaniká příslušný nárok smluvní strany na splnění povinnosti smluvní pokutou 
zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody. Zadavatel je 
oprávněn jednostranně započíst pohledávku na zaplacení jakékoli smluvní pokuty dle 
této Smlouvy na jakoukoli pohledávku Dodavatele vůči Zadavateli dle této Smlouvy.

9.3 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo smluvních stran domáhat se náhrady 
škody vzniklé porušením smluvní povinnosti nebo povinnosti vyplývající z obecně 
závazného právního předpisu. Škoda způsobená Zadavateli subdodavatelem 
Dodavatele se považuje za škodu způsobenou přímo Dodavatelem.

9.4 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a 
k minimalizaci vzniklých škod.

9.5 Dodavatel se nedostává do prodlení v případě prodlení Zadavatele s poskytnutím 
nutné součinnosti Dodavateli (např. prodlení s umožněním přístupu do prostor 
Zadavatele).
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X.
Odstoupení a předčasné ukončení Smlouvy

10.1 Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

10.2 Zadavatel může od této smlouvy odstoupit, pokud Dodavatel nesplní termín dodání dle 
této smlouvy nebo Židle nebudou odpovídat předmětu smlouvy.

10.3 Dodavatel může od této smlouvy odstoupit, pokud Zadavatel nezaplatí včas kupní cenu 
dle této smlouvy.

10.4 Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho 
písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

XI.
Komunikace smluvních stran

11.1 Smluvní strany se dohodly, že pro doručování budou používány adresy a kontaktní 
údaje uvedené v tomto článku Smlouvy, případně jiné adresy a kontaktní údaje 
sdělené si vzájemně smluvními stranami závazným způsobem.
Zadavatel:

Kraj Vysočina, s kontaktní adresou Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33

Kontaktní osoba: Petr Jelínek

tel: 724 650 129

e-mail: jelinek.p@kr-vysocina.cz

Dodavatel:

Kontaktní osoba: Ing. Jana Dománková

tel: 565 300 121

e-mail: Jdomankova@profil-nabytek.cz

11.2 V případě změny údajů uvedených v tomto ustanovení se smluvní strany zavazují o 
takové změně navzájem informovat ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková 
změna nastala.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

12.2 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Zadavatele Dodavatel výslovně prohlašuje, že 
je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu 
a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dodavatel prohlašuje, že 
výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou 
povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Zadavatel. Současně bere 
Dodavatel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří 
měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
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12.3 Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tj. pouze statutárními 
zástupci podle jejich oprávnění vyplývajícího z obchodního rejstříku nebo osobami, 
které jsou uvedeny v záhlaví Smlouvy). Smluvní strany výslovně sjednávají, že e-mail 
nebo jiná obdobná forma elektronické komunikace se nepovažují za písemný dodatek 
k této Smlouvě dle tohoto ustanovení.

12.4 Situace neupravené touto Smjouvou se řídí občanským zákoníkem, a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky.

12.5 Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, 
které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
Příloha č. 1. - Technická specifikace, nabídková tabulka z nabídky Dodavatele.

12.6 Jestliže se některé ustanovení této Smlouvy, nebo jeho část ukáže jako zdánlivé, 
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost 
Smlouvy jako celku ani jejích zbývajících ustanovení, nebo jejich částí. V takovém 
případě smluvní strany změní nebo přizpůsobí takové zdánlivé, neplatné, neúčinné 
nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, 
která odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření této Smlouvy, která je 
hospodářsky nejbližší zdánlivému, neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému 
ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci 
původního účelu takového ustanovení.

12.7 Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 582 odst. 2 občanského 
zákoníku.

12.8 Dodavatel není oprávněn postoupit tuto Smlouvu, nebo převést (jako postupitel) 
jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu, a to ani zčásti.

12.9 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a 
svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

12.10Tato Smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních. Zadavatel obdrží jedno vyhotovení 
a Dodavatel obdrží jedno vyhotovení.

V Jihlavě dne: - 1. 03. 2019 V Humpolci dne:

PRO PIL NÁBYTEK A.5.
! N T £ 5-1 ! É R S 'P S3 O F LEM
H r? L.’ ~ KÁ 23G. 396 Ol HUMPOLEC
IČO: *£2021 13. DIČ: GZ432□21 13

TEL. ; 56:7 300 1 1 1
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Příloha č. 1 - Technická specifikace

Kancelářská otočná židle LARA (výrobce ALBA CR spol. s r.o.) se synchronní mechanikou 
s nastavením přítlaku podle tělesné hmotnosti a s nastavením výšky sedáku.

Ergonomicky tvarované opěradlo s výškově nastavitelnou bederní opěrou.

Pětiramenný podstavec s kolečky průměru 50mm vhodné na koberec.

Područky výškově stavitelné.

Nosnost 130 kg.

Potahová látka Bondai s odolností vůči oděru 150 OOOcyklů, barva tmavě modrá (Bondai 
6016).

Hmotnost židle 16 kg.

Šířka opěráku 51 cm, výška sedáku 44-55cm, hloubka sedáku 46cm, výška opěráku 106- 
119cm.

Počet dodaných židlí: 130 kusů.
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