
 

 
 

Č.j.: 4348/SFDI/310157/3632/2017 
CES SFDI 8/2017  

Rámcová dohoda 

„Kancelářský nábytek pro pracoviště SFDI“ 

uzavřená na základě § 131 a následujících, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázkách (dále jen „Zákon“) a § 1746 odst. 2 a § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) (dále jen „Smlouva“) 

 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Státní fond dopravní infrastruktury 

Se sídlem:      Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9  
Zastoupený:     Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem SFDI 
IČ:          70856508 
Bankovní spojení:   
číslo účtu:       
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
             ,  
            
Kontaktní osoba ve věcech technických: 
              
            

(dále jen „Kupující“) 
 
 
PROFIL NÁBYTEK, a.s. 

Se sídlem:      Hradská 280, 396 01 Humpolec 
Zastoupená:     Františkem Čermákem, předsedou představenstva 
IČO:         48202118 
DIČ:          CZ48202118 
Bankovní spojení:   
číslo účtu:       
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, B/1420 
Kontaktní osoba:      

 

(dále jen „Prodávající“) 

(dohromady také jako „Smluvní strany“) 

 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této Smlouvy je průběžné dodávání, montáž, instalace nového nepoužitého 
kancelářského nábytku na pracoviště SFDI blíže specifikovaná v čl. III této Smlouvy (dále 
také „Zboží“ nebo „Dodávka“) a případná demontáž, odvoz a likvidace starého nábytku 
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(dále také „Likvidace nábytku“) Prodávajícím, a to na základě výzvy k poskytnutí plnění 
(dále jen „Objednávka“) dle čl. III. této Smlouvy. 

2.2 Předmětem plnění budou dodávky kancelářského nábytku dle přílohy č. 1 této Smlouvy a 
dále demontáž, odvoz a likvidace starého nábytku. Dodávky a Likvidaci nábytku bude 
Prodávající realizovat průběžně dle aktuálních potřeb Kupujícího na základě potvrzené 
Objednávky.  

2.3 Předpokládaný objem předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že se jedná pouze o předpokládaný objem předmětu plnění 
s tím, že skutečný objem předmětu plnění závisí na jednotlivých Objednávkách 
Kupujícího. 

2.4 Prodávající se zavazuje dodat typový, sériově vyráběný nábytek s rozměrovou 
kompatibilitou všech prvků umožňující sestavování do různých sestav. U zboží, resp. 
rozměrů v příloze č. 1, které jsou označeny tučně, se prodávající zavazuje dodržet 
toleranci ± 2 cm. 

2.5 V rámci zajištění barevné jednotnosti jednotlivých kancelářských sestav se prodávající 
zavazuje dodávat nábytek v totožných odstínech, jako je nábytek současně užívaný 
kupujícím. Prodávající před potvrzením jednotlivých Objednávek předloží vzorník 
odstínů, ze kterého si kupující vybere odpovídající odstín. 

2.6 Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu 
zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, 
v platném znění (zákon o obecné bezpečnosti výrobků). 

2.7 Veškeré dřevo a materiály na bázi dřeva musí pocházet ze zákonně vytěžené suroviny.  

2.8 Použité materiály nesmějí obsahovat žádné nebezpečné látky, jak jsou definovány 
v nařízení Rady 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, ve znění pozdějších předpisů. 

2.9 Použité desky z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva musí splňovat požadavky 
příslušných norem: 

- Třískové desky: ČSN EN 312 – Třískové desky – požadavky (49 2614) 

- Vláknité desky: ČSN EN 622 – 1 Vláknité desky – Požadavky – Část 1-5 (49 2612) 

2.10 Únik formaldehydu z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva s povrchovou úpravou, 
resp. výrobků z nich, nesmí překročit: - hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020 mg 
formaldehydu/m3 vzduchu, za podmínek uvedených v ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva – 
Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou nebo 
ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší – Část 9: Stanovení emisí těkavých organických 
látek ze stavebních materiálů a nábytku – Metoda zkušební komory.  

2.11 Prodávající se zavazuje Dodávky dodávat řádně a včas v souladu s touto Smlouvou , 
Objednávkou a platnými právními předpisy. Kupující se zavazuje za řádné a včasné 
Dodávky zaplatit Prodávajícímu cenu sjednanou dle čl. IV. této Smlouvy.  

 

Článek III. 
Doba, místo a způsob plnění 

3.1 Plnění v rozsahu předmětu vymezeného v čl. II. této Smlouvy bude blíže specifikováno 
jednotlivými písemnými Objednávkami učiněnými Kupujícím dle aktuálních potřeb.  

3.2 K jednotlivým plněním dle této Smlouvy tak bude docházet na základě písemné 
Objednávky Kupujícího k poskytnutí plnění a písemného potvrzení přijetí této Objednávky 
Prodávajícím.  

3.3 Objednávka musí být Kupujícím Prodávajícímu zaslána jedním z následujících způsobů:  
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a) prostřednictvím datové schránky;  

b) prostřednictvím držitele poštovní licence;  

c) osobně oproti potvrzení o přijetí;  

d) prostřednictvím kurýrní služby; 

e) prostřednictvím e-mailu. 

3.4 Potvrzení Objednávky Prodávajícím musí být zasláno nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne obdržení Objednávky totožným způsobem, jak je uvedeno v odst. 3.3 této 
Smlouvy. 

3.5 Prodávající se zavazuje dodat Zboží včetně instalace a montáže nejpozději do 8 týdnů od 
potvrzení Objednávky. 

3.6 Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

 Identifikaci Kupujícího (název, sídlo, IČO, kontaktní osobu pro převzetí, telefonní číslo, 
e-mail); 

 Identifikaci Prodávajícího (název, sídlo, IČO) 

 Evidenční číslo Rámcové dohody, evidenční číslo Objednávky 

 Přesnou specifikaci předmětu plnění (tj. výčet kancelářského nábytku a jeho počtu, 
kupní cenu, termín dodání, místo dodání, zda bude předmětem plnění i demontáž, 
odvoz a následná likvidace starého nábytku, příp. kontaktní osobu pro předání). 

3.7 Pokud Objednávka nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, má Prodávající právo 
požadovat po Kupujícím doplnění či upřesnění údajů. Pokud i přes výzvu nebudou 
chybějící údaje doplněny, není Prodávající povinen Objednávku potvrdit. 

3.8 Místem plnění veřejné zakázky je: 

a) Sídlo zadavatele (sídlo má 7 pater se dvěma osobními výtahy). 

b) Pracoviště v Brně (pracoviště v prvním patře budovy se dvěma osobními výtahy, 
vjezd na dvůr max. pro malé dodávky typu TRANSIT). 

c) Pracoviště v Ostravě (pracoviště v prvním patře budovy s jedním osobním výtahem a 
jedním výtahem pro přepravu zboží).  

Přesná adresa bude uvedena v jednotlivých písemných Objednávkách. 

 

Článek IV. 
Cena a platební podmínky 

4.1 Cena Zboží je dána výsledkem zadávacího řízení „Kancelářský nábytek pro pracoviště 
SFDI“, č.j.: 4348/SFDI/310157/2121/2017, přičemž ceny jednotlivých položek jsou 
uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy.  

4.2 Cena Dodávek bude Prodávajícím fakturována vždy po řádném provedení jednotlivé 
Dodávky na základě příslušné Objednávky a skutečného plnění. Tuto fakturu Prodávající 
zašle Kupujícímu vždy do 5 pracovních dnů od splnění Objednávky. Prodávající bude 
fakturovat Kupujícímu DPH v sazbě platné dle právní úpravy účinné v den zdanitelného 
plnění jednotlivého dílčího plnění uskutečněného na základě Objednávky dle této 
Smlouvy. Přílohou každé faktury musí být dodací list s detailním popisem obsahu 
jednotlivé uskutečněné Dodávky, který bude potvrzen kontaktní osobou Kupujícího. 

4.3 Ceny uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy obsahují veškeré náklady Prodávajícího na 
Dodávky včetně obalů a dopravy nábytku do místa plnění, dokumentace k nábytku, 
montáže a rozmístění nábytku do určeného prostoru a odvozu a likvidace starého 
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nábytku, který bude dodaným nábytkem nahrazen dle této Smlouvy. Ceny jsou po dobu 
trvání této Smlouvy cenami maximálními a nepřekročitelnými. 

4.4 Celková cena za Zboží se odvíjí od skutečně dodaného množství. Maximální 
nepřekročitelná částka, kterou může na základě této Smlouvy vyplatit Kupující 
Prodávajícímu, činí 500 000,- Kč bez DPH 

4.5 Zálohové platby Kupující neposkytuje. 

4.6 Faktura musí obsahovat evidenční číslo této Smlouvy a evidenční číslo příslušné 
Objednávky, ke které se dodávka vztahuje.  

4.7 Prodávající je povinen uvádět na faktuře následující text: „Zakázka je spolufinancována 
z prostředků Technické pomoci OP Doprava 2014 - 2020 v rámci projektu Technická 
pomoc ZS OPD 2016 – 2023 číslo CZ.04.4.125/0.0/0.0/15_005/0000002“. 

4.8 Splatnost řádně vystavených faktur, obsahujících náležitosti obchodní listiny dle § 435 
občanského zákoníku a také náležitosti uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, činí 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení Kupujícímu. Splatnost faktury je dodržena, pokud v poslední den splatnosti je 
fakturovaná částka odepsána z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího 
uvedeného v záhlaví této Smlouvy. Číslo účtu Prodávajícího uvedené na faktuře musí být 
shodné s číslem účtu uvedeným v záhlaví této Smlouvy. 

4.9 Kupující má právo fakturu Prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by 
došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, chybí-li na 
faktuře některá z náležitostí nebo údajů nebo chybí-li kopie dodacího listu. Nová lhůta 
splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury Kupujícímu. 

 

Článek V. 
Povinnosti Smluvních stran 

5.1 Kupující se zavazuje vytvořit podmínky pro řádné a bezpečné plnění Dodávek 
a poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení 
všech záležitostí souvisejících s prováděním Dodávek. 

5.2 Kupující se zavazuje, že veškeré Zboží, které je předmětem plnění dle této Smlouvy, 
opatří pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové Zboží v obchodním styku. 

5.3 Prodávající je povinen při plnění této Smlouvy postupovat s vynaložením odborné péče, 
dle platných právních předpisů, technických norem a v souladu s touto Smlouvou 
a pokyny Kupujícího. Za Kupujícího provádí průběžnou kontrolu kvality Dodávek 

kontaktní osoba Kupujícího ve věcech technických. Zjistí‐li Kupující, že Prodávající 
provádí Dodávky v rozporu s touto Smlouvou, je Prodávající povinen na základě písemné 

žádosti Kupujícího neprodleně zjednat nápravu. Nezjedná‐li Prodávající nápravu bez 
zbytečného odkladu, nejdéle však do 5 pracovních dnů od doručení žádosti Kupujícího o 
zjednání nápravy, považuje se toto prodlení za podstatné porušení Smlouvy ze strany 
Prodávajícího, pokud z této Smlouvy nevyplývá ke zjednání nápravy delší lhůta. Za dobu 
prodlení je Prodávající povinen uhradit na základě výzvy Kupujícího Kupujícímu smluvní 
pokutu dle článku VIII. této Smlouvy a dále veškeré škody, které v důsledku prodlení 
Prodávajícího Kupujícímu vznikly. Uhrazením smluvní pokuty a případných škod 
nedochází k zániku povinnosti Prodávajícího k řádnému provedení Dodávky dle této 
Smlouvy v návaznosti na potvrzenou Objednávku. 

5.4 Prodávající se zavazuje vždy s dostatečným časovým předstihem vyzvat Kupujícího 
k převzetí dílčí Dodávky, které kontaktní osoba Kupujícího po prohlídce potvrdí svým 
podpisem na dodacím listě, s případným označením zjištěných vad.  

5.5 Prodávající je povinen při splnění dílčí Dodávky předat Kupujícímu veškeré dokumenty 
vztahující se k obsahu Dodávky (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce. 
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Prodávající se zavazuje, že obsah Dodávky bude tvořit zboží nové, odpovídající 
současné technické a hygienické úrovni, a bude vyhovovat současným českým 
technickým normám. 

5.6 Způsobí‐li Prodávající při plnění Dodávky škodu na majetku Kupujícího, je povinen 
neprodleně informovat o jejím vzniku kontaktní osobu Kupujícího ve věcech technických. 
Náhradu způsobené škody je Prodávající na základě výzvy Kupujícího povinen uhradit 
na účet Kupujícího, uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to nejpozději do 7 pracovních dnů 
od okamžiku doručení výzvy Kupujícího. V případě prodlení se zaplacením náhrady 
škody se uplatní čl. VIII. této Smlouvy obdobně. Vlastnické právo k jednotlivým 
Dodávkám přechází na Kupujícího okamžikem převzetí v místě plnění. Ke stejnému 
okamžiku přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci ve smyslu § 2121 a násl. 
Občanského zákoníku. 

5.7 Prodávající nejpozději při potvrzení převzetí Objednávky určí osobu, která bude kontaktní 
osobou Prodávajícího pro danou Objednávku a bude kompetentní k řešení situací 
bránících zdárnému uskutečnění Dodávek v dohodnutém čase a požadované kvalitě a 
množství. Neurčí-li Prodávající kontaktní osobu v souladu s předchozí větou, považuje se 
za ní osoba uvedená v záhlaví této Smlouvy. 

5.8 Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu informovat Kupujícího o změně 
kontaktních údajů uvedených ve Smlouvě nebo sdělených pro účely plnění této Smlouvy. 

 

Článek VI 
Předání a převzetí zboží 

6.1 Zboží se považuje za odevzdané Kupujícímu jeho fyzickým převzetím Kupujícím v místě 
plnění dle odst. 3.8 této Smlouvy a podpisem dodacího listu Kupujícím dle odst. 6.3 a 6.4 
této Smlouvy. Je-li součástí závazku Prodávajícího montáž a instalace Zboží, demontáž, 
odvoz a likvidace starého nábytku, považuje se Zboží za odevzdané až po jejich 
provedení a převzetí Zboží Kupujícím dle předchozí věty. 

6.2 Kupující při převzetí Zboží provede kontrolu: 

a) dodaného druhu a množství zboží, 
b) zjevných jakostních vlastností zboží, 
c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě, 
d) dokladů dodaných se Zbožím. 

6.3 O předání a převzetí Zboží Prodávající vyhotoví dodací list, který za Kupujícího podepíše 
kontaktní osoba. Prodávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů a 
datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za 
Prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za Kupujícího. Prodávající odpovídá za 
to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list 
obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je Kupující oprávněn převzetí zboží 
odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji. 

6.4 Kupující potvrdí převzetí Zboží podpisem dodacího listu. Případné vady Zboží zjevné při 
předání uvede Kupující do dodacího listu. Pokud bude mít Zboží vady, které brání 
užívání nebo užívání podstatně ztěžují, je Kupující oprávněn odmítnout ho převzít. 
Bezvadné Zboží se Kupující zavazuje převzít a zaplatit jeho kupní cenu. 

 

Článek VII. 
Vady zboží, záruční doba 

7.1 Prodávající se zavazuje, že zboží bude mít vlastnosti stanovené ve všech právních 
předpisech a technických normách, které se vztahují ke zboží, a že si tyto vlastnosti 
zachová po dále uvedenou záruční dobu.  
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7.2 Poruší-li Prodávající povinnosti stanovené v bodu 7.1, jedná se o vady plnění. Za vady 
plnění se považuje i dodání jiného druhu Zboží, než určuje Objednávka. Kupující je 
povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění. 

7.3 Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodbornou obsluhou nebo údržbou 
prováděnou v rozporu s návodem k použití předaném Kupujícímu. 

7.4 Záruční doba je sjednána v případě kancelářského nábytku a konferenční židle na dobu 
24 měsíců, v případě kancelářských židlí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem 
převzetí Zboží Kupujícím, tj. podpisem dodacího listu. 

7.5 Kupující má právo vyžadovat odstranění vady na Zboží kdykoliv během záruční doby. 
Oznámení o vadách může být učiněno jakoukoliv formou včetně telefonické; v tomto 
případě musí být do 1 pracovního dne následně potvrzené písemnou formou (a to i 

prostřednictvím e‐mailu). Kupující má právo volby, jakým způsobem má být vada 
odstraněna. Prodávající je povinen na svůj náklad odstranit vadu nebo poskytnout 
náhradní plnění, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od oznámení vady. 

7.6 Pokud Prodávající neodstraní oznámené vady Zboží včas a řádně, má Kupující právo 
vady odstranit sám nebo je dát odstranit; v obou případech na náklad Prodávajícího. 
V případě postupu Kupujícího dle věty první zůstávají práva plynoucí ze záruky 
Kupujícímu zachována v plném rozsahu. Kupující písemně vyzve Prodávajícího k úhradě 
takto vynaložených nákladů na odstranění vad a Prodávající se zavazuje uhradit takto 
vypočtené náklady na účet Kupujícího uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to ve lhůtě 7 
kalendářních dnů od doručení písemné výzvy. 

7.7 Kupující má právo uplatňovat nárok na náhradu případné majetkové újmy vzniklé v 
důsledku vad dodaného Zboží. 

7.8 V případě 3x se opakující vady stejného charakteru u Zboží v záruční době má Kupující 
právo vyžadovat výměnu vadného Zboží za bezvadné nebo odstoupit od Smlouvy. 

7.9 Prodávající neodpovídá Kupujícímu za vady Zboží vzniklé po jeho předání Kupujícímu, 
které byly způsobené mechanickým poškozením, živelnou pohromou, nebo neodborným 
zásahem ze strany Kupujícího nebo třetí osoby. 

7.10 Práva Kupujícího z vadného plnění dle § 2099 a násl. Občanského zákoníku zůstávají 
ustanoveními o záruce za jakost nedotčena.  

 

Článek VIII. 
Sankce 

8.1 Při nedodržení termínu splatnosti faktury má Prodávající právo na úrok z prodlení. Výše 
úroku z prodlení se řídí platnými právními předpisy. 

8.2 V případě, že Prodávající neprovede Dodávky ve stanoveném termínu nebo nezjedná-li 
Prodávající nápravu vadného plnění Smlouvy ve lhůtě dle odst. 5.3 této Smlouvy, vzniká 
Kupujícímu právo požadovat za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 
% z ceny dílčí Dodávky, jíž se prodlení týká. 

8.3 Při nedodržení lhůty pro odstranění reklamované vady je Prodávající povinen zaplatit 
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny reklamovaného Zboží za každý 
i započatý den prodlení.   

8.4 Strany vylučují možnost jakéhokoliv omezení případných sankcí. Zaplacení smluvní 
pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit závazek z dílčí Objednávky. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé  z porušení 
povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo na úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 
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8.5 Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje uhradit do 14 
kalendářních dnů ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva k úhradě oprávněnou 
smluvní stranou. 

 

Článek IX. 
Doba trvání Smlouvy a její ukončení 

9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy poslední smluvní 
stranou. Je uzavřena na dobu určitou, a to na 4 roky od nabytí účinnosti této Smlouvy. 
Platnost Smlouvy končí uplynutím doby, na kterou je Smlouva sjednána, anebo 
vyčerpáním částky uvedené v odst. 4.4 této Smlouvy, podle toho, co nastane dřív. 

9.2 Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran. 

9.3 Tato Smlouva může být ukončena výpovědí bez uvedení důvodu, a to v tříměsíční 
výpovědní lhůtě, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

9.4 Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu: 

a) podstatného porušení Smlouvy Prodávajícím dle odst. 5.3 této Smlouvy, 

b) v případě opakující se vady dle odst. 7.8 této Smlouvy, 

c) opakovaného porušení jakékoliv povinnosti Prodávajícího vyplývající z této Smlouvy, 
přičemž opakovaným porušením se rozumí druhé porušení jakékoliv povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy. 

9.5 Právo odstoupit od Smlouvy na základě ustanovení § 2002 Občanského zákoníku není 
ve vztahu k žádné smluvní straně dotčeno. 

9.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného vyhotovení takového 
odstoupení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od této Smlouvy zůstávají 
v účinnosti ustanovení této Smlouvy týkající se smluvních pokut a dalších smluvních 
sankcí, volby práva, ochrany informací a řešení sporů a taková další ustanovení, o nichž 
to výslovně stanoví tato Smlouva, nebo ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
trvat i po skončení Smlouvy. 

 

Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

10.1 Smluvními stranami bylo výslovně ujednáno, že vzájemné vztahy a právní vztahy touto 
smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

10.2 Smlouvu lze měnit pouze vzestupně očíslovanými písemnými dodatky podepsanými 
statutárními zástupci obou smluvních stran. 

10.3 Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy není předmětem utajení a souhlasí s jejím 
zveřejněním po podpisu na www.sfdi.cz  bez stanovení podmínek. 

10.4 Kupující smlouvu po jejím podpisu zveřejní prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv).  

10.5 Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve  
znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s dodávkou zboží hrazenou z veřejných prostředků. 

10.6 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:  

http://www.sfdi.cz/
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Příloha č. 1 – Specifikace a cenová nabídka kancelářského nábytku  

10.7 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla 
sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že její obsah přečetli a bezvýhradně 
s ním souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 
 

Za Kupujícího: Za Prodávajícího: 

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

…………………………………………… ……………………………………………… 

Státní fond dopravní infrastruktury PROFIL NÁBYTEK, a.s. 

Ing. Zbyněk Hořelica František Čermák 

ředitel předseda představenstva 
 



Specifikace a nabídková cena kancelářského nábytku

Veřejná zakázka malého rozsahu: Kancelářský nábytek pro pracoviště SFDI

materiál:

barva: Světlý nábytek - Hrušeň planá světlá
Tmavý nábytek - Třešeň
barva materiálu bude specifikována v  jednotlivých objednávkách

rozměr: š x v x h       
barva židlí: barva provedení bude specifikována v jednotlivých objednávkách

Označení 

položky
Popis položky Ilustrační obrázek Množství

Jednotková cena Kč 

bez DPH

Jednotková cena 

Kč s DPH

Cena celkem Kč 

bez DPH

Cena celkem Kč 

s DPH

A.1

skříň policová kombinovaná, 80x200x38 cm, spodní 
skříňka plné dveře 1 police zamykatelná, střed otevřený 
regál police, horní skříňka plné dveře 1 police, úchytka 
hranatá kovová šedá

20 2 698,00   3 264,58   53 960,00   65 291,60   

A.2

skříň policová kombinovaná, 80x200x38 cm, spodní 
skříňka plné dveře 1 police zamykatelná, střed otevřený, 
horní skříňka skleněné dveře 1 police, úchytka hranatá 
kovová šedá 

2 3 369,00   4 076,49   6 738,00   8 152,98   

A.3

skříň policová kombinovaná,  80x200x38 cm, spodní 
skříňka plné dveře 1 police zamykatelná, horní skříňka 
skleněné dveře 2 police zamykatelná, úchytka hranatá 
kovová šedá

3 3 568,00   4 317,28   10 704,00   12 951,84   

A.4
skříň policová kombinovaná, 80x200x38 cm, spodní 
skříňka plné dveře 1 police zamykatelná, horní skříňka 
otevřená regál 2 police, úchytka hranatá kovová šedá

3 2 415,00   2 922,15   7 245,00   8 766,45   

B
skříň policová kombinovaná, 80x130x38 cm,  spodní 
skříňka plné dveře 1 police zamykatelná, horní skříňka 
otevřená regál 2 police, úchytka hranatá kovová šedá

17 2 125,00   2 571,25   36 125,00   43 711,25   

C.1
skříň policová kombinovaná, 80x110x38 cm,  spodní 
skříňka plné dveře 1 police zamykatelná, horní skříňka 
otevřená, úchytka hranatá kovová šedá

3 1 945,00   2 353,45   5 835,00   7 060,35   

C.2
skříň policová, 80x110x38 cm, dvířka roletová 
zamykatelná 2 police, úchytka hranatá kovová šedá

2 5 741,00   6 946,61   11 482,00   13 893,22   

D.1
skříňka policová,  80x72x38cm,  plné dveře 1 police 
zamykatelná, úchytka hranatá kovová šedá

3 1 521,00   1 840,41   4 563,00   5 521,23   

laminovaná dřevotřísková deska v min. tloušťce 15 mm (s výjimkou stolů); kov - šedá; úchyty - kovové hranaté 
šedé



D.2
skříňka policová,  80x72x38 cm, dvířka roletová 
zamykatelná 1 police, úchytka hranatá kovová šedá

3 4 983,00   6 029,43   14 949,00   18 088,29   

D.3
skříňka policová, 100x72x38 cm, dvířka posuvná 1 police 
zamykatelná, úchytka hranatá kovová šedá

3 3 465,00   4 192,65   10 395,00   12 577,95   

E.1
skříň šatní, 80x200x38cm, plné dveře zamykatelná, 
dělení 60:40 (60 = 2 police (vrchní - spodní) + věšák na 
šaty, 40 = 4 police)

4 2 456,00   2 971,76   9 824,00   11 887,04   

E.2
skříň šatní,  80x200x38 cm, plné dveře zamykatelná, 
dělení 50:50 (v jedné části tyč na šaty + vrchní a spodní 
police, ve druhé 5 polic)

2 2 434,00   2 945,14   4 868,00   5 890,28   

E.3
skříň šatní, 50x200x38 cm , plné dveře zamykatelná, 
(vrchní police, šatní tyč, spodní police)

2 2 199,00   2 660,79   4 398,00   5 321,58   

F
skříň policová, 80x200x38 cm,  plné dveře zamykatelná, 
4 police

8 2 578,00   3 119,38   20 624,00   24 955,04   

G.1
skříň regálová otevřená, 80x200x38 cm, 5 polic (obrázek 
je pouze ilustrativní 4 police)

2 1 724,00   2 086,04   3 448,00   4 172,08   

G.2
skříň regálová otevřená, 40x200x38 cm, 5 polic  

(obrázek je pouze ilustrativní 4 police)
2 1 529,00   1 850,09   3 058,00   3 700,18   

H.1
skříň regálová otevřená, 80x110x38 cm, 2 police, korpus 
šedý

3 1 507,00   1 823,47   4 521,00   5 470,41   



H.2
skříň regálová otevřená, 40x110x38cm, 2 police, korpus 
šedý

2 1 398,00   1 691,58   2 796,00   3 383,16   

CH
skříňka regálová otevřená, 80x72x38 cm, 1 police, 
korpus šedý

2 1 465,00   1 772,65   2 930,00   3 545,30   

I skříň spisová otevřená, 60x200x38 cm, 2x 7 polic 3 2 141,00   2 590,61   6 423,00   7 771,83   

J.1
skříňka policová kombinovaná, 60x100x38 cm,  spodní 
skříňka plné dveře  police,  horní skříňka otevřená regál 
police, úchytka hranatá kovová šedá

3 1 962,00   2 374,02   5 886,00   7 122,06   

J.2
skříňka policová kombinovaná, 40xx100x38cm, spodní 
skříňka plné dveře  police,  horní skříňka otevřená regál 
police, úchytka hranatá kovová šedá

2 1 821,00   2 203,41   3 642,00   4 406,82   

K
skřínka zásuvková, 60x72x60 cm, 3 zásuvky (dělení 
rovnoměrné)

3 2 641,00   3 195,61   7 923,00   9 586,83   

L
Kontejner ke stolu, 42x59x60cm , 4 zásuvky, 
zamykatelný, pojízdný 

14 2 250,00   2 722,50   31 500,00   38 115,00   

M 
stůl kancelářský, 160x80 cm, nastavitelná výška stolu 
75,5cm až do 90 cm, kovové polohovatelné nohy, síla 
desek min. 25mm, hrany ABS min 2mm

12 3 256,00   3 939,76   39 072,00   47 277,12   

N
stůl kancelářský,  160x60 cm,  nastsvaitelná výška stolu 
75,5 cm až do 90 cm, kovové polohovatelné nohy, síla 
desek min. 25mm, hrany ABS min 2mm

2 3 126,00   3 782,46   6 252,00   7 564,92   

O 
stůl odkládací, 90x60 cm, nastavitelná výška stolu 
75,5cm až do 90 cm, kovové polohovatelné nohy, síla 
desek min. 25mm, hrany ABS min 2mm

2 2 745,00   3 321,45   5 490,00   6 642,90   

P.1
věšák dřevěný stojanový, 49x188x49 cm, materál: 
ohýbaný masiv týku, 6 háčků, držák deštníků

2 968,00   1 171,28   1 936,00   2 342,56   



P.2
věšák stojací, 50x180x28 cm, materiál: chromovaná ocel 
/ ocel lakovaná práškovanou barvou, 2 tyče, min. 3 
háčky, bez držáku deštníků

2 1 642,00   1 986,82   3 284,00   3 973,64   

R.1
věšák nástěnný klasický, 45x100 cm, 4 úchytné háčky, 
(provedení dle obrázku - spojené 2 desky - 1 deska 
rozměr: 17x100x1,8cm, 2 háčky)

2 1 321,00   1 598,41   2 642,00   3 196,82   

R.2
věšák nástěnný, 60x150x21 cm, 5 úchytných háčků, 
vrchní police, provedení dle obrázku

2 1 108,00   1 340,68   2 216,00   2 681,36   

Ř.1
stojan na šaty, 88-139x95-170x44 cm,  s možností 
nastavit výšku i šířku vrchní tyče, chromovaná ocel, plast

1 487,00   589,27   487,00   589,27   

Ř.2
stojan na šaty, 90-142x95-170x44 cm,  s možností 
nastavit výšku i šířku vrchní tyče, , chromovaná ocel, 
plast

1 1 897,00   2 295,37   1 897,00   2 295,37   

S
židle kancelářská, otočná na kolečkách, nosnost do 130 
kg, synchronní nastavitelná opěrka hlavy i područek, 
opěrák pevný síťový, barva šedá/černá

8 2 195,00   2 655,95   17 560,00   21 247,60   

Š.1
židle konferenční - jednací, výška sedáku 56 cm, 
konstrulce kovová, sedák a opěradlo polstrované, 
stohovatelná, nostnost 120 kg

2 498,00   602,58   996,00   1 205,16   

Š.2
židle konferenční - jednací, výška sedáku 45 cm, 
konstrulce kovová, sedák polstrovaný, opěrák síťovaný, 
područky plastové, stohovatelná, nostnost 120 kg

2 2 126,00   2 572,46   4 252,00   5 144,92   

Š.3

židle konferenční, výška sedáku 45 cm, konstrukce 
chromová ocel, sedák a opěradlo čalouněné ekokůží, 
područky kombinace ocel - čalounění, pohupovací 
konstrukce

6 7 895,00   9 552,95   47 370,00   57 317,70   



T.1 police závěsná nástěnná, 100x25x25 cm, 4 přihrádky 1 1 184,00   1 432,64   1 184,00   1 432,64   

T.2
police závěsná nástěnná, 75x25x25 cm, 3 přihrádky 
(obrázek je pouze ilustrativní 4 přihrádky)

2 1 026,00   1 241,46   2 052,00   2 482,92   

T.3 police závěsná nástěnná, 100x25x25 cm  2 965,00   1 167,65   1 930,00   2 335,30   

T.4 police závěsná nástěnná, 60x25x25 cm 2 748,00   905,08   1 496,00   1 810,16   

U police do skříně typu "A", "B", "C", "D", "F" 1 3 985,00   4 821,85   3 985,00   4 821,85   

V.1
stůl jednací, 160x80 cm, nastavitelná výška stolu 75,5cm 
až do 90 cm, kovové polohovatelné nohy, síla desek min. 
25mm, hrany ABS min 2mm

1 3 460,00   4 186,60   3 460,00   4 186,60   

V.2
stůl jednací, 180x80 cm, nastavitelná výška stolu 75,5cm 
až do 90 cm, kovové polohovatelné nohy, síla desek min. 
25mm, hrany ABS min 2mm

1 3 690,00   4 464,90   3 690,00   4 464,90   

V.3
stůl jednací, 200x80 cm, nastavitelná výška stolu 75,5cm 
až do 90 cm, kovové polohovatelné nohy, síla desek min. 
25mm, hrany ABS min 2mm

1 3 995,00   4 833,95   3 995,00   4 833,95   

CENA CELKEM: 429 083,00 519 190,43 

Pozn.:

U rozměrů vyznačených tučně je dána tolerance ± 2 cm

Záruční doba na kancelářský nábytek a konferenční židle - min. 24 měsíců, kancelářská židle - min. 60 měsíců
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