
Prováděcí smlouva č. 28 na dodávky nábytku 

č. N ID V -690/2018/15-1
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 jerv „zákon").

1. Smluvní strany

1.1 Název organizace: Národní institut pro další vzdělávání

Sídlo: Senovážné náměstí 872/25,110 00 Praha 1

IČO: 457 68 455

Jednající: Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, ředitelka NIDV

bankovní spojení: i

Email:

1.2 Datová schránka: 8pswgy6 

Tel.:

(dále jen „kupující")

1.3 Dodavatel; PROFIL NÁBYTEK, a.s.

Sídlo: Hradská 280,396 01 Humpolec

IČO: 48202118

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

Jednající: František Čermák, předseda představenstva

Datová schránka: bjacgvS

bankovní spojení:

(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")



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 množstvíje 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 65 850 Kč bez DPH, resp. 79 678,50 Kč včetně DPH.

4. Místo a čas plnění

4.1 Prodávající se zavazuje předat kupujícímu předmět koupě s veškerým příslušenstvím do 
dne 26.11.2018 na adrese Západní 15, 360 01 Karlovy Vary.

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 či. 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:

za kupujícího:

popř. osoby jimi pověřené.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 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.



6.2 Změny a doplňky této prováděcí smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

6.3 Tato prováděcí smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, 
přičemž po jednom z nich obdrží každá smluvní strana.

6.4 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 lhůté tří měsíců od uzavření prováděcí smlouvy.

6.5 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.

6.6 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že sí 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 26.10.2018 V Humpolci dne

TTupuj^ prodávající
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Příloha Č.1

M ísto p lněn i; NIDV, Západní 15,360 01 KarIov> Vary

Ďsto
p o lo i

ícv
Název po lo iky Popis ks

Cena za 1 ks 
bez DPH

Cena za 1 ks 
v2e tn i DPH

Cena celkem 
bez DPH

Cena celkem 
v2etn« DPH

Čalouněné křeslo
čalouněné křeslo • samostatný d8, plně 
kompatibilní k Čalouněné dvou sedačce 
(sedad souprava), béžové čalounění.

2 850,00 Kč 3448,50 Kč 5 700,00 Kč 6 897,00 Kč

10 Stůl konferenční

Konferenční stolek, materiál lamino, 
oválný cca 110 x 60 cm. Výika cca 60 
cm (+“5 cm). Dekor javor, ABS 2mm, 
plát desky tl. 25 mm.

1 565,00 Kč 1893,65 Kč 1 5 6 5 ,0 0  Kč 1 893,65 Kč

30 Věšáková stěna
DPe^ná deska 1200 mm x 300 mm s 21 
háčky na zavěšení sviiků . Dekor javor.

1 051,00 Kč 1271,71 Kč 4 204,00 Kč 5 086,84 Kč

45 kuctyyftské linka - APfP

do kuchyr>ě - provedení: 
skřířlky • bílá matná perlička, 
pracovní deska - dřevodezén.
Spodní skříéky • lxš.90 S dvířky, lxš.60 s 
dvíHcy a zásuvkou, Ix  S.SOs dvířky 
horní skříčky - lxš.90 s dvířky, 3)&.60 s 
dvířky,
pracovní deska celou délku 
místnosti -atypicky vyříznuto kolem 
sloupu
prostor pro myčku voir>ě stojící (není 
součástí d o d á ^  kuchyňské linky) 
dřez s odkapávací plochou, (bez 
baterie)
součástí dodávky je  montáž na místě 
součástí dodávky nejsou elektro a 
vodoinstalační služby

29 500,00 Kč 35 695,00 Kč 29 500,00 Kč 35 695,00 Kč

45 kuchyňská linka - ATYP

do učebny - provedení: 
skříňky - bílá matná perlička, 
pracovní deska - dřevodezén.
Spodní skříňky • lxš.90 s dvířky, lxš.60 s 
dvířky a zásuvkou, volný prostor pro 
myčku *  bok sestavy 
horní skříňky • lxš.90 s dvířky, lxš.60 s 
dvířky, pod skříňkami otevřená polička 
Ixš. a Ix  Š.60 - ty tp  políčky jsou 
rtavrženy z důvodu výšky obkladu 
{pouze 125cm)
pracovní deska prodloužená o 60cm -
prostor pro myčku,
dřez S odkapávací plochou, (bez
baterie)
součástí dodávky je montáž na místě 
součástí dodávky nejsou elektro a 
vodoinstalační služby __

24 881,00 Kč 30106,01 Kč 24 881,00 Kč 30 106,01 Kč

Celková cena 65 850,00 Kč 79 678,50 Kč


