
ní smlouva

uzavřená dle § 2079 a násl.  zákona Č.  89R012  Sb.  (občanský zákoník)

mezi:

PRODAVAJIC

1.

Základní ustanovení
Prodávající  se  zavazuje  dodat  kupujícímu  předmět  plnění  této  smlouvy  a  převést  na  něj  vlastnické  právo.
Kupující se zavazuje za  něj zaplatit sjednanou cenu.

11.

Předmět a termín plnění
1.     Předmětem  této  smlouvy  je  dodávka  a  montáž  vybavení  nábytku   Lékařskó  fakulty  OU,  oddělení

Speclalizačního vzdělavánf   K převzetl dojde  na základě  potvrzeného předávacího protokolu
2.     Dodávka bude  uskutečněna do  30 dnů od  podpisu smlouvy
3.     MÍsto dodání:  Lékařská fakulta ou

111.

Záruční podmínky
1.       Prodávající prohlašuje,  Že na zboží  nevzniknou žádné vady.
2       Vyjde-li vada,  kterou  předmět koupě  měl  v době  převzetí  najevo až  po  předání zboží a  prodávající  na  ní

kupujícího neupozorníl,  má  právo  na výměnu vadného zboží.
3.       Prodávající  poskytuje  za  dílo  specifíkované  cenovou   nabídkou,  jenž  je   přílohou  této  smlouvy  záruku

v délce  36  měsíců  od  protokc>lárního  převzetí  díla objednatelem.
4.     V případě,  Že  se  na  zboží vyskytne  vada,  je  kupující  povínen ji  uplatnít  u  prodávajícího  bez zbytečného

odkladu   poté,    kdy   vadu   zjistil,    a   to   formou    pi'semného   oznámení   o   vadě.    Pokud   je   reklamace
oprávněná,  má  kupující  právo  na  výměnu  vadného zboží.  Ostatní  práva  a odpovědností za  vady se  řídí
příslušnými  právními  předpisy v  platném  znění.
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'V'
Cena a platební podmínky

1.     V souladu  se zněním  zákona  č.  526/1990  Sb„  o cenách  se  smluvní  strany  dohodly  na  ceně stanovené
cenovou  nabídkou, jenžje přílohou této smlouvy.  K ceně bude připočtena zákonná DPH.

2.     Cena  je   splatná   na  základě  faktury  vystavené  prodávajícím   po   uskutečněnl   dodávky.   Faktura   musí
obsahovat  náležitosti  daňového  dokladu  dle  zákona  Č.  235/2004  Sb„  o  dani  z  přídané  hodnoty  a  číslo
této smlouvy.  Přílohou faktury  bude  kopie  potvrzeného dodacího listu.

3.     Fakturaje splatná  do  l5  dnů  odjejího doručení.

V.
Sankční ustanoveni

1.     Kupující  se  zavazuje  při  prodlení  se  zaplacením  faktury  zaplatít  prodávajícímu  úrok  z  prodlení  ve  výší
stanovené  předpisy občanského práva.

2      Prodávající  se  zavazuje  pří  prodlení  s  plněním  uhradit  kupujíci'mi  smluvní  pokutu  ve  výši  0,05%  z ceny
nedodaného zboží vč.  DPH  za  každý den  prodlení.

3.     Dohodnutou   smluvní   pokutu   zaplatí   druhá   smluvní   strana   vedle   škody,   která  jí   vznikne   porušením

povínností,  na něž se vztahuje smluvní pokuta.

Vl.
Závěrečná ustanovení

1.     Veškéré změny a doplňky této smiouvy je možné čínit písemně,  a to formou číslovaných dodatků.
2.     Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních,  každá strana  obdrží jedno.
3.     Veškeré    právní    vztahy    touto    smlouvou    neupravené    se    řídí    ustanoveními    občanského    zákoníku

a ostatních obecně závazných  právních  předpisů.
4.     Tatci smlouva nabývá  platnosti  podpisem obou  smluvních stran.
5.     Prodávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profílu zadavatele kupujíci'ho.
6.     Vzhledem  k tomu,  že  se  na  tuto  smlouvu  vztahuje  povinnost  uveřejnění  prostřednictvím  regístru  smluv

dle  zákona  č.  340/2015  Sb.,   o  zvláštních  podmínkách   účinnosti   některých  smluv,   uveřejňování  těchto
smluv  a  o   registru   smluv  (zákon  o   registru  smluv),   ve  znění   pozdějších   předpísů   (dále  jen  „zákon  o
regístru  smluv"),  tato  smlouva  nabývá  účinnosti  dnem   uveřejnění  v registru   smluv.   Smluvní  strany  se
dohodly,   že   kupující  zašle   tuto   smlouvu   správci   registru   smluv   k  uveřejnění   prostřednictvím   regístru
smluv.

V Os;Ji!TďNŘ,ďNR      __Í_.__ý_'_._4.í.4._

•----------------Éé-k-a-ř;Řá-f-a-k-úiiá-Ó-U--*-------------.

V   _..±_ssySm.+_!F!r!_Ř_ ..., ďriB  2|: 3__J€_/°7/

VOP  Group,  s.r.o.
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Lékařská fakulta
Dodavatel:

VOP GROUP,  s.r.o.

Lípová  ii28

737  01   Český Těšin

IČO:     25370961
DIČ:     CZ25370961
tel.:       558765260,  731505

810
fax:       558711163
www.vopgroup.cz

stanislav.walek@vopgroup.cz

Název

luI.CELÁŘ 219

Odběratel:
ostravská  Univerzita
Syllabova  19
703  0o    0strava  zábřeh

K1-Kuchyňská linka

1350x600x860,1350x318x400,  DTDL  buk ellmau  H1582  ST15  tl.  18  mm,  DTDL vanilka  9569  PE tl.   18
mm,  HDF bílá tl.  3  mm,  hrana  ABS  tl.  2  mm,  sokl  DTDL,  rektifikační  nožky,  větraci'  mřížka,  panty s
tlumením  GIV,  úchytky  rotonda  nerez  160  mm,  pracovni' deska  postformlng  tl.  38  mm,  těsnící  lišta,

::t:'rti:'nF:apn°{:C:'pvoý4kó°8?oS3i'UcT:níTBbÉUzmsů!;e+E|tE°É]Ekůs.dkzsodkapávačemFrankesiD6ii-78,dřezová

S1-Stů] konferenční

1200x600x600,  DTDL  buk  ellmau  H1582  ST15 tl.  18  mm,  hrana  ABS tl.  2  mm,  podnož  +  vrchní deska tl.
36 mm,  kluzáky  narážecí

S2istůl pracovní

38o:xm8'o!,ů33ů'?:PáLžg#zeá,v?:ruávHalc%sskt:5p#ci3dTymótruašneanáBo:et,I.8á==,,E#áů;k+ašeiáhžné,dpecsáaňtá.k
hettich eco,  klávesnicový výsw hettich

S3-Stůl pracovhí

1500x600x600,  DTDL  buk ellmau  H1582  ST15 tl.  18  mm,  hrana ABS tl.  2  mm,  podnož  +  vrchní deska  tl.
36 mm,  kluzáky  narážecí,  i)růchodka  broušená  ocel  80  mrn,  držáky  kabeláže,  kontejner  pevný,  výsuvy
částečné s tlumením  blum  metabox, centrální zámek lehmann,  úchytky rotonda rierez  i60 mm,  valcová
noha nerez průměru 60 mm

KTi-i(ontejner čtyřzásuvko`ri/ mol)ilní

428x550x600,  DTDL  buk ellmau  H1582  ST15 tl.  18  mm,  DTDL vanilka  9569  PE tl.  18  mm,  hrana ABS tl.  2
mm, 4 x kolečko (2 x s brzdou),  úchytky  rotonda  nerez  160 mm, centrální zámek, výsuvný systém  BBP
částečný výsuv s tlumením, tužkovník

SS1-Skříňová sestava ror.ová

2000+900x418xl200,  DTDL  buk ellmau  H1582  ST15 tl.  18  mm,  DTDL vanllka 9569  PE tl.18  mm,  HDF
bílá  tl.  3  mm,  lirana ABS tl.  2  mm,  sokl  DTDL,  kluzáky  narážecí,  panty s tlumením  GTV,  úchytky  rotonda
nerez  i60 mm, stavitelné pollce, zámky lehmann

PO1-Police na trnech

8o0x25ox36,  DTDL buk ellmau  Hi582 STi5 tl.  is  mm,  hrana ABS tl.  2  mm,  skryté  trny triade

OS1-Odkládací stěna se zrcadlem

800xl8xl900,  DTDL  buk ellmau  H1582  ST15  tl.18  mm,  hrana ABS tl.  2  mm,  zrcadlo  800x320  mm tl.  4
mm  s  leštěnými  hranaml,  háčky  iwo  nerez

K^NCELÁŘ 218

Cerú za
jednotku
bez  DPH

0,00  Kč

15190,00
Kč

2  170,00
Kč

6  220,00
Kč

5  770,00
Kč

4 020,00
Kč

10 950,00
Kč

790,00  Kč

1  780,00
Kč

0,00  Kč

Sazbo
DPH

21
%

Množství
Cena cel

bez   Dl

1,00   ks           O,OC

211,00ks    15190
0/o

211,00ks       2170
0/o

211,00ks       6220
0/o

211,00ks       5770
0/o

211,00ks       4020
0/o

211,00ks    10950
0/o

212,Ooks        158C
O/o

211,00ks       178C
O/o

211,00  ks          0,0(
%
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)50x600x860,  1350x368x400,  DTDL buk ellmau  H1582  ST15 tl.  18  mm,  DTDL vanllka  9569  PE tl.  18
m,  HDF  bílá tl.  3  mm,  hrana ABS tl.  2  mm,  sokl  DTDL,  rektifikační nožl(y,  větrací  mřížka,  panty  s

;,T,:,:,ÍnT;aF:é:ípcv:ý:ták%yp:s:ti?u:á;onkeTr:b:,i:éoatT:?íto:i:ůdcÉy:d:ří:sssph#pŘoa:p:á|očrag:nťE'ra?8kemsTĎ:!Tí-c7:I,stdařézová
4-Stůl pracovní roho`rií r

)00xl200x750,  DTDL buk ellmau  H1582  ST15  tl.  18  mm,  hrana  ABS  tl.  2  mm,  podnož  +  vrchní deska  tl.

;ftTCT`e::U,Zž,káyvensan':?evcývzýasvuěvtrhá;#eska.Průchodkybroušenáocel80mm,dÉákykabeiáže,pcdúák

5-Stůl přídavný

},°c:::°n°oxh7a5:'e%DPLrib##oaumHmí582ST15tl.18mm,hranaABStl.2mm,vrchnídeskati.36mm,

6-Stůl jednací

loox900x750,  DTDL buk ellmau  H1582  ST15  tl.18  mm,  hrana  ABS  tl.  2  mm,  vrchní deska  tl.  36  mm,
}ntrální stolové  nohy  BSS  1703  nerez

T2-Kontejner čtyřzásuvkový mobjlní

Zsx550x600,  DTDL buk ellmau  H1582  ST15  tl.  18  mm,  DTDL vanllka 9569  PE tl.18  mm,  hrana  ABS tl.  2
im,  4 x kolečko  (2  x s brzdou),  úchytky  rotonda  nerez  160  mm,  centrální zámek,  výsuvný systém  BBP
istečný výsuv  s tlumením,  tužkovník

il{1-Skříň Šanonová 4dvéřová, 4/5 plná

)Ox4isxi900,  DTDL buk ellmau  Hi582  STi5 tl.  18  mm,  DTDL vanllka  9569  PE tl.  18  mm,  HDF  bílá  tl.  3
im,  hram ABS tl.  2  mm,  sokl  DTDL,  kluzáky  narážecí,  panty  s tlumením  GTV,  Úchytky  rotonda  nerez  16o
im,  stavitelné  police,  zámky  lehmann

iK2-Skříň ka itotéková

D0x450xil00,  DTDL buk ellmau  Hi582  STi5  tl.  18  mm,  DTDL vanllka  9569  PE tl.  is  mm,  HDF bílá  tl.  3
im,  hrana ABS tl.  2  mm,  sokl  DTDL,  kluzáky  narážecí,  Úchytky  rotonda  nerez  160  mm,  zámky  lehmann,
artotékový systém s tlumením bbp

)S2-Odl{ládací stěna se zrcadlem

loox50x2050,  DTDL biik ellmau  H1582  ST15  tl.  18  mm,  hrana ABS  tl.  2  mm,  zrcadlo  800x320  mm  tl.  4
im  s  leštěnýml  hranami,  háčky  iwo  nerez

ANCELÁŘ  141

7istůl pracovní

:°#Xm6,°z°axv6ě°t?ávDaTc?:ebs#,e#iTžáukťLn5a:áž::Í;5dĚ'ái;TaTé,2ž::apfiE:ot:.k:g}:úšťndán::etsvorc:#deskat'.
;8-Stůl pracovní roho\ý

B00xl500x750,  DTDL buk ellmau  H1582  ST15  tl.18  mm,  hrana  ABS  tl.  2  mm,  podnož  +  vrchní deska tl.
5 mm, kluzáky  narážecí,  zavětrávací deska,  průchodky broušená ocel  sO mm, držáky kabeláže,  pc držák
ettlch  eco,  klávesnlcový výsuv  hettlch

}9-Stůl přídavný

],::čionooohxa7::`reDZTPDů#krueáFamumH1582ST15-mm'hranaABst,.2mm,vrchnídeska"6mm,

}10-Stůl  konferenční

DOx600x600,  DTDL  buk ellmau  H1582  ST15  tl.  18  mm,  hrana  ABS tl.  2  mm,  vrchní deska  tl.  36  mm,
3ntrální stolová  noha  BM  O06  nerez

T2-Kontejner čtyřzásuvko`rir mobilní

28x550x600,  DTDL buk ellmau  H1582  ST15  tl.  18  mm,  DTDL vanllka  9569  PE tl.  18  mm,  hrana  ABS  tl.  2

iTt'e€n}#seučť°s(tiu;=nbí=#'kg#ktkyr°t°ndanerez160mm,Centrálnízámek,výsuvnýsystémBBp

}K3-Skříň Šánonová 4dvéřová, 4/5 plná

50x418xl900,  DTDL buk ellmau  Hi582  STi5 tl.  is  mm,  DTDL vanilka  9569  PE tl.  18  mm,  HDF  bílá tl.  3

+.,  \,  -\ ,,--
Kč

7  390,00
Kč

2  540,00
Kč

12  550,00
Kč

4  020,00
Kč

4 340'00
Kč

8  580,00
KČ

2 340,00
Kč

0'00  t(Č

2 830,00
Kč

7  970'00
Kč

1 990,00
Kč

3  590,00
Kč

4 020,00
Kč

4 430,00
Kč

O/o

212,00ks    14780
0/o

211,00ks       2540
%

211,00ks     12550
•O/o

212,00ks       8040
0/o

21     5,00  ks    21700
0/o

218,00  ks    68640
0/o

211,00ks       2340
0/o

211,00   ks           O,OC
%

211,00ks       2830
0/o

211,00ks       7970
0/o

211,00ks       1990
0/o

211,00ks       3590
0/o

211,00ks       4020
0/o

213,Ooks     13290
0/o
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-mm,  stavitelné  pollce,  zámky  lehmann

PO1-Police na trnech

•800x25ox36,  DTDL buk ellmau  Hi582  STi5  tl.  is  mm,  hrana  ABS tl.  2  mm,  skryté  trny triade

Doprava

Vynáška a montáž

Zaokrouhlení

Celkem

Datum  vystavení:  21.3.2019

790,00Kč         212,00ks       1580
0/o

4  500,00
Kč

21  000,00
Kč

0,20  Kč

211,00ks      4500
0/o

211,Ooks    21000
0/o

O,2C

254 080,20

(Celkem  s  DPH:  307  437,00


