
Prováděcí smlouva na dodávky nábytku č. 94

uzavřená dle ustanovení § 2085 a násl. zákona t. 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").

1.1 Název organizace:

Sídlo:

IČ:

Jednající: 

bankovní spojení: 

Email:

Datová schránka: 

Tel.:

(dále jen „kupující")

1. Smluvní strany

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Žlutíce, 
Jiráskova 344

Jiráskova 344, 364 52 Žlutíce 

70845433

Mgr. Jan Kubát, ředitel

nai6s9

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: František Čermák, předseda představenstva

Datová schránka: bjacgv6

bankovnfspojení:

(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 té to  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 208 141,- Kč bez DPH, resp. 251 850,61 Kč včetně DPH.

4. Místo a čas plnění

4.1 Prodávající se zavazuje předat kupujícímu předmět koupě s veškerým příslušenstvím 
do 30. 9. 2019, na adrese Jiráskova 344, Žlutíce

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 zé strany kupujícího.

5.3 K předání a převzetí předmětu koupě jsou určeny níže uvedené osoby:

za prodávajícího:
oV'

za kupujícího:

popř. osoby jim i pověřené.

6. Další požadavky kupujícího iookud jsou)



7. Závěrečná ustanovení

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 té to  prováděcí smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

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

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 tu to  prováděcí smlouvu před jejím podpisem 
přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravě a svobodné vůle, 
vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha:

Příloha č. 1 -  Specifikace předmětu prováděcí smlouvy
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Místo plnění: DDS, SS a $J, Zlutice, Jiráskova 344

Č.p. Název položky Popis ks
Cena za 1 ks 

bez DPH

Cena za 1 ks 

vče tfjě  DPH

Cena ce lkem  bez 

DPH
Cena ce lkem  včetně 

DPH

61 Postel
postel, pevný rošt, nosnost m in. 120 kg, 

včetně matrace
24 3 869,00 Kč 4 681,49 Kč 92 856,00 Kč 112 355,76 Kč

62 Noční sto lek
Noční sto lek s dvířky bez zásuvky, 
uzam ykatelná dvířka, m ateriá l lam ino 
javor, rozm ěr: š /v /h  - 4 0 /4 5 /3 6  cm

24 1 895,00 Kč 2 292,95 Kč 45 480,00 Kč 55 030,80 Kč

63
Skříň nízká dvéřová - 

uzam ykatelná

M ateriá l lam ino, výška 80cm, šířka 
80cm, hloubka 40cm, 1 police. Dekor 

javor
15 1 785,00 Kč 2 159,85 Kč 26 775,00 Kč 32 397,75 Kč

22c

Skříň s třední dvéřová,

jednokříd lová,
uzam ykatelná

M a te riá l lam ino, výška 120cm, šířka 

40cm , hloubka 40cm . Výškově 
stavite lné nohy, m in im álně 2 police, 

madla umístěná do horních částí dveří. 
Zámek um ístěný do  horn í části dveří. 

Dekor javor

9 1 625,00 Kč 1 966,25 Kč 14 625,00 Kč 17 695,25 Kč

43
Čalouněná sedačka pro 

3 osoby

Celočalouněná sedačka rovná vcelku, 
látkový potah otěruvzdorný, barva 

hnědá, p ro  3 osoby (tro jsedsedj

2 4 920,00 Kč 5 953,20 Kč 9 840,00 Kč 11906 ,40  Kč

56 Židle
z masivu, židle k jíde ln ím u sto lu, 
nelepená, nešroubovaná - v celku. 

Dekor buk
2 847,00 Kč 1024 ,87  Kč 1 694,00 Kč 2 049,74 Kč

33 Psací stůl

M a te riá l lam ino, šíře 140cm, pevné 

boky, deska sily do 25 m m  obráněná 2 

mm ABS hranou, 3 uzamykalené 
zásuvky. Dekor buk

1 3 497,00 Kč 4 231,37 Kč 3 497,00 Kč 4 231,37 Kč

33 Psací stůl

M ateriá l lam ino, šiře 140cm, pevné 
boky + středová vzpěra, deska síly do 25 

mm chráněné 2 mm ABS hranou. Dekor 
buk

1 3 497,00 Kč 4 231,37 Kč 3 497,00 Kč 4 231,37 Kč

24a Skříň Šatní
Skříň šatní, výška 180cm, šířka 80cm , 

hloubka 40cm. Dekor buk
1 2 506,00 Kč 3 032,26 Kč 2 506,00 Kč 3 032,26 Kč

65
Skříň s třední dvéřová • 
uzam ykatelná

.•!

M a te riá l lam ino, výška I20cm , šířka 
80cm , hloubka 40cm. Výškově 

stavite lné  nohy, m in im álně 2 police, 
madla umístěná do horních části dveři. 

Zámek um ístěný do horní části dveří. 

Dekor buk

1 2 063,00 Kč 2 496,23 Kč 2 063,00 Kč 2 496,23 Kč

66 Skříň vysoké dvéřová

M ate riá l lam ino, výška 180cm, šířka 

80cm, hloubka 40cm . Výškově 
stavite lné nohy. Výškově nastavite lné 
police, m inim álně 4 police, madla 

c/prostřed výšky dveří- Dekor třešeň

1 2 654,00 Kč 3 211,34 Kč 2 654,00 Kč 3 211,34 Kč

66 Skříň vysoká dvéřová

M a te riá l lam ino, výška 180cm, Šířka 

80cm, hloubka 40cm. Výškově 

stavite lné nohy. Výškově nastavite lné 

police, m inim álně 4 police, madla 

uprostřed výšky dveří. Dekor a n trac it

1 2 654,00 Kč 3 211,34 Kč 2 654,00 Kč 3 211,34 Kč

Ceíková cena 208 141,00 Kč 251 850,61 Kč
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