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Č.j.:MSMT-22561/2018-79 

 

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

uzavřená dle ustanovení § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „NOZ“) a na základě rámcové dohody (dále jen „RD“) dle ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o 

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

 

1. Smluvní strany 

1.1 Název organizace:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Sídlo:     Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 

IČ:     00022985 

Jednající:     Ing. , vedoucí oddělení nákupu a majetku úřadu 

bankovní spojení:             XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Email:                                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Datová schránka:             vidaawt 

Tel.:                                    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „kupující“)  
 

a 

 

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:    , předseda představenstva 

Datová schránka:             bjacgv6 

 

bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „prodávající“)  
 

Objednatel a dodavatel, společně dále též jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako 
„smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

prováděcí smlouvu k RD (dále jen „prováděcí smlouva“) 
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2. Předmět prováděcí smlouvy 

2.1 Předmětem této prováděcí smlouvy je závazek na straně dodavatele odevzdat kupujícímu 
předmět koupě s veškerým příslušenstvím (doprava, montáž, odvoz obalů, umístění) a 
umožnit objednateli nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a závazek na straně 
objednatele tento předmět 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 předmět koupě vychází z jednotkových cen jednotlivých položek, které jsou 

součástí přílohy č. 2 RD - Technická specifikace předmětu plnění a cenová tabulka, a je 
počítána násobkem počtu kusů každé položky cenou této položky a následným součtem 
všech těchto násobků. 

3.2 Celková cena činí 120 494 Kč bez DPH, resp. 145 797,74 Kč včetně DPH. 

 

4. Místo a čas plnění 
4.1 Prodávající se zavazuje předat kupujícímu předmět koupě s veškerým příslušenstvím do 

21 dnů od nabytí účinosti smlouvy na adrese Karmelitská 5, 118 12 Praha 1  

4.2 Společně s předmětem koupě a jeho příslušenstvím se prodávající zavazuje předat 
kupujícímu doklady nutné k převzetí a užívání věci a k uplatnění případných vad z titulu 

záruky za jakost. 

 

5. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody na věci 
5.1 Vlastnické právo z dodavatele na objednatele přechází vystavením dodacího listu 

dodavatelem ve smyslu čl. VI. odst. 4 RD. 
5.2 K přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě a jeho příslušenství dojde okamžikem 

jeho převzetí ze strany kupujícího. 
5.3 K předání a převzetí předmětu koupě jsou určeny níže uvedené osoby: 
za prodávajícího: Ing. , XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za kupujícího:  

Ing. , XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX popř. osoby jimi pověřené. 

 

6. Další požadavky kupujícího (pokud jsou) 

nejsou 

 

7. Závěrečná ustanovení 
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7.1 Práva a povinnosti touto prováděcí smlouvou výslovně neupravené či upravené jen 
částečně se řídí příslušnými ustanoveními RD, českým právním řádem, zejména NOZ, 
v platném znění. 

7.2 Změny a doplňky této prováděcí smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními 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 těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a Výnosem 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2016 ze dne 30. 6. 2016 o uveřejňování 
smluv, zajistí kupující uveřejnění celého textu prováděcí smlouvy, vyjma osobních údajů, a 
metadat prováděcí smlouvy v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že 
nezajistí-li kupující uveřejnění prováděcí smlouvy nebo metadat prováděcí smlouvy v 

registru smluv do 30 dnů od uzavření prováděcí smlouvy, pak je oprávněn zajistit jejich 
uveřejnění prodávající ve lhůtě tří měsíců od uzavření prováděcí smlouvy. 

7.5 Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran. 
Účinnosti nabývá prováděcí smlouva, na kterou se vztahuje zákon o registru smluv, dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv. Prováděcí smlouva, na kterou se zákon o registru smluv 
nevztahuje, nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.  

Realizace plnění je tedy možná až od data účinnosti. 

7.6 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto prováděcí smlouvu před jejím podpisem 
přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
 

Příloha: 
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu prováděcí smlouvy 

 

V Praze dne……………                             V Humpolci dne…………… 

 

 

___________________________    ___________________________                     

                    Ing.                                                                  

vedoucí oddělení nákupu a majetku úřadu                     předseda představenstva 

 

 

 

Příloha č. 1 
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Číslo 
položky

Název položky Popis ks Cena za 1 

ks bez DPH

Cena za 1 ks 

vč. DPH
Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

vč. DPH

31

Válenda 
čalouněná s 
úložným 
prostorem

materiál lamino třešeň,min 90x40x200 
cm,čalouněná ložná plocha Fill 38 se 
zabudovaným roštem a matrací, 
nostnost 100 kg

1 2 689 3 253,69 2 689 3 253,69

60

Skříň policová 
dělená s 
křídlovými 
plnými 
dveřmi,regál

skřín policová dělená, max 
80x140x180cm  (šxhlxv), cca1/3 dveře 
(spodní část) a 2/3 regál, desky z 
korpusu antacit i dvířka třešeň z 
materiálu LTD 19 mm, police jsou z 

materiálu LTD 25 mm, čelní hrana 
ABS 2 mm, cylindrický zámek, skřín je 
možné výškově nastavit (aretace 
skříně pro vyrovnání nerovnosti 
podlahy),ve vnitřní části jsou 
vyvrtané otvory pro libovolné 

osazení polic dle potřeby 
(vzdálenost otvorů mezi sebou jsou 
do 3 cm)

1 3 405 4 120,05 3 405 4 120,05

1a
Kancelářská židle 
č.1

Možnost volby dodání s kolečky na 
tvrdé a měkké povrchy, výškově 
stavitelné 3D polyuretanové 

područky, záda a sedák černé 
čalounění, opěradlo ze samonosné 
síťoviny bez paměťového efektu, 
synchronní mechanika, látka 

otěruvzdorná 150.000 cyklů, výškové 
nastavení sedáku i opěradla, posun 
sedáku nezávisle na opěradle, 
nosnost min 130 kg, šířka sedáku min 
48 cm, hloubka sedáku min 52 cm.

40 2 860 3 460,60 114 400 138 424,00

120 494,00 145 797,74


