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C.j.: MSMT - 12198/2017- 109
v

Rámcová dohoda na dodávky nábytku
Níže uvedeného dne, měsíce a roku Smluvní Strany:
1.

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT")
Se sídlem:

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Jednající:

Mgr. Iveta Šindelková, vedoucí oddělení veřejných Zakázek
odboru majetkoprávního a veřejných Zakázek

IČO:

00022985

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

Email:

(dále jen „Objednatel")

a

2.

Dodavatel:

Se sídlem:

Zapsaný:

Jednající:

IČO:
DIČ:

Bankovní Spojení:

PROFIL NÁBYTEK, a.s.

Hradská 280, 396 01 Humpolec

v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 1420

František Čermák, předseda představenstva

48202118
cZ48202118

Kontaktní osoba:

Telefonické a e-mailové spojení:

telefon: ‹

e-maíl:

Adresa pro doručování korespondence: Hradská 280, 396 01 Humpolec
(dále také „Dodavatel”)

(dále společně označovány jako „smluvní strany") uzavřely s použitím § 131 a násl. zákona
č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon") tuto rámcovou dohodu
(dále také „dohoda").
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I.

Účel dohody

Účelem této dohody je vytvoření právního rámce, vjehož mezích bude Objednatel
zadávat dílčí veřejné Zakázky na dodávky nábytku blíže Specifikovaného včlánku II.
dohody, a to s cílem vybavení prostor Objednatele a Zákonem zřízených organizačních
Složek Státu a Státních příspěvkových organizací vpůsobnosti Objednatele (dále jen
„podřízené organizace"), který zaměstnancům rezortu Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy a jeho podřízených organizací vytvoří odpovídající pracovní podmínky.

II.
Předmět dohody
Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli Za podmínek stanovených touto dohodou
nábytek spolu s dokumenty dle čl. Vl. odst. 9 dohody, přičemž poptávané druhy nábytku,
jejich parametry a cena jsou uvedeny v příloze č. 2 této dohody - Technická Specifikace
předmětu plnění a cenová tabulka (dále jen „Zboží").
Dodavatel Se zavazuje Zboží dodat dojednotlivých míst plnění uvedených v prováděcí
Smlouvě, vybalit je (přičemž obaly Zboží následně na vlastni náklady odstraní), provést

montáž a umístit dle požadavku Objednatele.
Objednatel zašle Dodavateli písemnou výzvu k plnění dle této dohody (dále jen „návrh
prováděcí smlouvy"). Dodavatel Se Zavazuje dodávat Objednateli Zboží Za podmínek
uvedených v této dohodě a následně uzavřené prováděcí Smlouvě, ve Sjednaném
sortimentu, množství, jakosti a čase a převádět na Objednatele vlastnické právo ke Zboží.
Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel může požadovat dodání Zboží, které je
stejného konstrukčního řešení jako Zboží Specifikované v příloze č. 2 této dohody, ovšem
toto zboží bude mít jiné rozměry, dezén, provedení nebo barvu, než má ta která
konkrétní položka dle přílohy č. 2 této dohody definované (dále jen „atyp”).
Předpokládaný objem předmětu plnění je uveden v příloze č. 2 této dohody. Smluvní
Strany Se výslovně dohodly, že Se jedná pouze o předpokládaný objem předmětu plnění
s tím, že Skutečný objem předmětu plnění Závisí na jednotlivých prováděcích Smlouvách.
Objednatel se zavazuje Zaplatit Za zboží dodané v Souladu S touto dohodou
a prováděcí Smlouvou cenu sjednanou v příslušné prováděcí smlouvě.
lll.

Prováděcí smlouvy a postup jejich uzavření
Na Základě prováděcí Smlouvy (vzor tvoří přílohu č. 3 této dohody) poskytuje Dodavatel
dílčí plnění z rámce sjednaného touto dohodou. Počet prováděcích Smluv je neomezený.
Plnění Zadávaná dle prováděcích smluv jsou veřejnými Zakázkami ve smyslu Zákona
a budou uzavírány postupem podle ustanovení § 134 Zákona.
Postup vedoucí k uzavření prováděcí Smlouvy je Zahájen odesláním návrhu prováděcí
smlouvy Dodavateli. Odesláním návrhu prováděcí Smlouvy se myslí odeslání emailu
Objednatelem nebo oprávněnou osobou příslušné podřízené organizace na adresu
Dodavatele uvedenou v úvodních ustanoveních dohody. Návrh prováděcí Smlouvy bude

obsahovat alespoň:

a)

identifikační údaje Objednatele nebo příslušné podřízené organizace,
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b)
c)
d)
e)

podrobnou Specifikaci požadovaného plnění (předmět veřejné Zakázky),
místo a čas požadovaného plnění,
další požadavky na předmět plnění,
Označení osoby činící výzvu, jež je oprávněna jednat jménem Objednatele nebo
příslušné podřízené organizace.
Dodavatel je povinen na Základě návrhu prováděcí Smlouvy zaslané Objednatelem
ve
smyslu čl. Il. odst. 3 dohody nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení tohoto
návrhu prováděcí Smlouvy oznámit Objednateli nebo oprávněné osobě příslušné
podřízené organizace, zda je Schopen požadované plnění Za navržených podmínek
poskytnout. Povinnost podle předchozí věty Dodavatel splní Zasláním emailu na kontakty
uvedené v návrhu prováděcí Smlouvy ve Smyslu čl. III. odst. 3 písm. e) dohody. OZnámí-I
i
Dodavatel, že Za navržených podmínek není Schopen plnění poskytnout, Objednatel nebo
oprávněná osoba příslušné podřízené organizace vypracují nový návrh prováděc
í
Smlouvy.
Prováděcí Smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy Objednatel nebo oprávněná osoba
podřízené organizace i Dodavatel souhlasí S podmínkami plnění vymezenými v návrhu
prováděcí Smlouvy. Nejzazší termín pro uzavření prováděcí Smlouvy je pět (5) pracovníc
h

dnů od obdržení návrhu prováděcí Smlouvy.

Osobami pověřenými Objednatelem kodeslání návrhu prováděcí Smlouvy Dodavateli a
k následnému uzavření prováděcí Smlouvyjsou pověřené osoby jednotlivých podřízených
organizací v případě dodávek Směřujících k podřízeným organizacím, ředitelka odboru
majetkoprávního a veřejných zakázek nebo ředitel odboru technické pomoci (pouze pro
potřeby OP VW) v případě dodávek Směřujících k Objednateli, nebo jiné osoby, které
k tomu budou pověřeny (dále také „příjemce").
V případě potřeby jsou Objednatel nebo příslušná podřízená organizace oprávněni, před
Zasláním návrhu prováděcí Smlouvy, vyzvat Dodavatelé k prohlídce objektu, pro který
je
určen předmět plnění a požádat o Zpracování architektonického návrhu v 3D programu
(vizualizace). Zpracování vizualizace není Součástí předmětu plnění dle rámcové dohody a
netvoří součást ceny za předmět plnění. Ceny Za tyto vizualizace budou vsouladu
Scenami vmíStě a čase obvyklými Za obdobné činnosti. Pro vytvoření vizualizace je
Dodavatel oprávněn Si od Objednatele vyžádat podklady, případně technickou
dokumentaci daného prostoru.
IV.

Cena za plnění dle prováděcích Smluv
Smluvní Strany Se ve smyslu Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve Znění pozdějších
předpisů, dohodly na jednotkových kupnich cenách zboží uvedených v příloze č. 2 této
dohody.
Smluvní Strany Se dohodly, že Objednatel a podřízené organizace budou vsouladu
Se
Zadávací dokumentací č.j.: MSMT - 12198/2018-89 objednávat ztéto dohody zboží
uvedené v příloze č. 2 této dohody do výše předpokládané hodnoty veřejné Zakázky, tj.
do výše 10 800 000 Kč bez DPH, hodnota S DPH činí 13 068 000 Kč včetně DPH, DPH činí
2 268 000 Kč.
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bude uvedena
Cena Za Zboží poskytované Dodavatelem konkrétní prováděcí Smlouvou
vnávrhu
elem
Dodavat
é
v příloze prováděcí Smlouvy. Jednotkové ceny zboží navržen
v příloze č. 2
prováděcí Smlouvy odpovídajíjednotkovým cenám daného Zboží uvedených
této dohody, vyjma Změny dle odst. 3., 5. a 6. tohoto čl..
jsou ceny
Veškeré ceny dohodnuté v této dohodě a prováděcích smlouvách
korunu
než
měnu
jinou
na
v korunách českých. Cenu nelze jakýmkoliv způsobem vázat
unie a bude-li
českou. Stane-li Se v mezidobí Česká republika členem Evropské měnové
koeficient
stanoven
závazně
v době účinnosti této dohody a kterékoli prováděcí smlouvy
do EUR
pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny
kterými
h,
úmluvác
odních
na základě odpovídajícího koeficientu sjednaného v mezinár
ající
bude Česká republika vázána, jakož i v Souladu S případnou tomu odpovíd

vnitrostátní právní úpravou České republiky.

u, nejvýše
Cena za dodávku Zboží dle konkrétní prováděcí Smlouvy bude cenou konečno
prováděcí
ní
konkrét
dle
Zboží
přípustnou a nemůže být Změněna. V ceně Za dodávku
Smlouvy bude Zahrnuto zejména:
úklid a
a) doprava Zboží do místa určeného Objednatelem, jeho montáž, manipulace,
likvidace Obalového materiálu,
b) náklady na balení a označení Zboží dle požadavků Objednatele,

c) clo, celnípoplatky,
dohodou
touto
Stanoveném
rozsahu
v
servis
Záruční
a
d) Záruka
a prováděcí smlouvou.
může dojít ke
Budou-li Objednatel nebo podřízené organizace požadovat dodání atypu,
Dodavatel
změně jednotkových cen Za položky, Ze kterých příslušný atyp vychází.
cenu Za
vtakovém případě do návrhu prováděcí smlouvy k příslušnému atypu uvede
at cenám
dodání požadovaného atypu, přičemž se Zavazuje, že tato cena bude odpovíd
Změna
taková
Zároveň
a
Zboží
vmístě a čase obvyklým ve vztahu kpovaze úpravy
vychází.
nebude vyšší o více než 25 % původníjednotkové ceny položky, Ze které atyp
aktuální
ána
uplatňov
dohody
této
Daň Z přidané hodnoty bude po celou dobu platnosti
4 Sb.,
sazbou ke Zdanitelnému plnění v daném období účinného Znění zákona č. 235/200

o dani Z přidané hodnoty ve Znění pozdějších předpisů.
V.

Platební podmínky
prováděcí
Právo fakturovat vzniká Dodavateli dnem řádného dodání Zboží na Základě
Zboží
Smlouvy. Pro účely této dohody se Za řádné dodání Zboží považuje úplné dodání
nezakládá
Specifikovaného v prováděcí smlouvě, částečné plnění převzaté Objednatelem
vykazovat
Dodavateli právo fakturovat. Obdobně platí, že pokud zboží při předání bude
až po řádném
vady ve smyslu čl. Vll. této dohody, právo fakturovat vznikne Dodavateli
odstranění vad.
teli do 10
Dodavatel je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a doručit Objedna
Zboží
pracovních dnů originál daňového dokladu (dále jen „faktura") Za dodané
podle
položek
jednotlivých
s rozepsáním
cenu
smluvní
na dohodnutou
.
předpisů
§ 29 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších
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3. Kromě náležitostí v zákoně o dani z přidané hodnoty uvedených musí faktura
obsahovat
též údaje týkající Se čísla této dohody a konkrétní prováděcí Smlouv
y dle Číslování
objednatele
Nedílnou Součástí faktury bude kopie dodacího listu potvrzeného
kontaktními osobami
Objednatele a Dodavatele Stanovenými v příslušné prováděcí Smlouvě.
Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení na adresu Objednatele
Specifikovanou

v příslušné prováděcí smlouvě.

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje
nebo náležitosti
nebo k ní nebudou přiloženy požadované doklady, je Objednatel povinen
ji bezodkladně
vrátit Dodavateli. Dodavatel vrácenou fakturu opraví, eventuálně
vyhotoví novou,
bezvadnou. V takovém případě běží Objednateli nová lhůta Splatnosti
dle odst. 5 tohoto
ustanovení ode dne doručení opravené nebo nové faktury. Vpřípad
ě, že Objednatel
Dodavateli vystavenou fakturu vrátí, lhůta dle odst. 2 běží od začátku
dnem doručení
vrácené faktury Dodavateli.
Zaplacením kupní ceny Se rozumí odepsání částky Z účtu Objednatele
a její Směrování
na účet Dodavatele.
V případě, že dodání faktury vychází na období mezi 16. prosincem
daného roku a 12.
únorem následujícího roku, prodlužuje se doba Splatnosti faktury na
60 dní.
Objednatel neposkytuje Zálohové platby.
10. Faktura bude označena názvem programu, Z něhož je hrazena (OP
VVV). Objednatel Si
vyhrazuje právo Závazné pokyny k fakturaci dále upřesnit.
11. Dodavatel 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 finančn
í kontroly
prováděné v Souvislosti S úhradou Zboží nebo služeb Z veřejných výdajů.
Dodavatele Se
Zavazuje kuchování účetních Záznamů a dalších relevantních podklad
ů souvisejících
S dodávkou dle platných právních předpisů. Dodavatel je navíc povinen
umožnit osobám
oprávněným kvýkonu kontroly projektu, Zněhož je část předmětu
dohody hrazen,
provést kontrolu dokladů Souvisejících S plněním Zakázky, a to až do roku
2033.

VI.

Doba, místo a podmínky plnění dodávek dle prováděcích Smluv
Dodavatel je povinen dodat Objednateli zboží nejdéle ve lhůtě stanove
né v prováděcí
Smlouvě. Mezní lhůtou je v případě objednávek do výše 1 000000,Kč bez DPH lhůta
v délce 21 dní, v případě objednávek ve výši do 2 OOO 000,- Kč bez DPH
lhůta v délce 28
dní, v případě dodání atypu lhůta v délce 40 dní a v případě objedná
vek nad 2 000 000,Kč lhůta v délce 45 dní. Místo dodání Zbožíje specifikováno v prováděcí Smlouvě
.
Objednatel Si vyhrazuje právo Seznam míst plnění určený v příloze č.
1 této dohody Seznam veřejných Zadavatelů a místa plnění vprůběhu doby trvání dohody
v případě
potřeby průběžně obměňovat.

Termín dodání a místo dodání zboží, dané vprováděcí smlouvě
, lZe změnit
jen S výslovným a předchozím souhlasem obou Smluvních stran.
Ke každé přejímce Zboží (počet přejímek Odpovídá počtu plnění)
bude Dodavatelem
vjednotlivých místech plnění vystaven dodací list Suvedením data
provedení každé
přejímky. V dodacím listu (v počtu dvou vyhotovení, Z nichž obě mají platnos
t originálu)
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tní osoby, Objednatel
Dodavatel uvede Označení Zboží, čitelné jméno a podpis kontak
uvede též čitelné jméno a podpis kontaktní osoby.
dodáno ve sjednaném
Zjistí-Iì Objednatel, že Zboží trpí vadami, Zejména že nebylo
Za vady Zboží se
množství či jakosti, může odmítnout jeho převzetí Svytčením vad.
entech dle odst. 9
považují i vady v návodech (manuálech) k použití, dokladech a dokum
tohoto ustanovení. 0 takovém odmítnutí sepíší Smluvní strany Zápis.
tato Skutečnost bude
Objednatel je oprávněn převzít částečné plnění, a pokud tak učiní,
dodat ve lhůtě,
plnění
vyznačena vdodacím listu. Dodavatel je povinen Zbývající část
která bude vyznačena v dodacím listu.
nejméně tři pracovní
Před dodávkou zboží je Dodavatel povinen Objednatele informovat
prováděcí Smlouvě.
dny předem, a to emailem na kontakty uvedené vkonkrétní
Objednateli sdělí Zejména informace o:
a) dopravci zboží,
b) množství Zboží,
c) datu odeslání Zboží.
Zboží S přihlédnutím
Dodávané Zboží bude Zabaleno způsobem obvyklým pro takové
o uchování, ochrana
kmístu dodání Zboží a Způsobu přepravy tak, aby bylo Zajištěn
i a atmosférickými vlivy.
a jakost zboží a Zboží bylo Zajištěno proti poškození mechanickým
dodat návody k použití,
Dodavatel se Zavazuje vrámcí každého plnění (i částečného)
kobsluze budou
údržbě a ošetřování vtìštěném formátu, včeském jazyce. Návody
Součástí každého dílčího plnění.
\IH.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady
rámcovou dohodou
Dodavatel Zaručuje Objednateli, že Zboží dodané v Souladu S touto
bude:

a) nové a nepoužité,

, kompletní,
b) plně funkční, voriginálních obalech výrobce Zboží, nerenovované
atel je povinen
Zkompletované Z dílů vyrobených ne dříve než v roce 2017. Dodav
em Zlikvidovat,
obaly Zboží po přejímce Zboží odvézt a ekologicky šetrným způsob
Dodavatel Zaručuje
c) použitelné v České republice. Zejména v této Souvislosti
Zboží v České
Objednateli, že Zboží získalo veškerá nezbytná osvědčení pro užití
České republiky
republice, pokud je takové Osvědčení dle právního řádu
při předání
vyžadováno. Dodavatel předá kopie těchto osvědčení Objednateli
Zboží,
é dohodě,
d) odpovídat druhu, jakosti a provedení stanoveným v této rámcov
či jiných vad,
e) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových
a vlastnosti zboží,
jakost
Za
Dodavatel poskytuje Objednateli na Zboží záruku
24 měsíců ode dne
jež odpovídají předmětu a účelu této rámcové dohody, a to po dobu
tel přejímá Závazek,
převzetí jednotlivých dodávek zboží. Zárukou Za jakost Dodava
účel a že si Zachová
že Zboží bude po dobu Záruky Způsobilé pro Smluvený nebo obvyklý
také na montáž zboží ve
smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Uvedená záruka se vztahuje
Smyslu čl. ll. odst. 2 dohody.
má zboží v okamžiku
Dodavatel v rámci odpovědnosti Za vady odpovídá Za vady, které
této době. Dodavatel
převzetí Zboží Objednatelem, i když se vada stane Zjevnou až po
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odpovídá rovněž Za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí Zboží
Objednatelem, jestliže je Způsobena porušením povinnosti Dodavatelé. Objednatel
je povinen takto zjištěné vady oznámit Dodavateli nejpozději do 30 dnů od jejich Zjištění
(dále jen „reklamace").
Dodavatel prohlašuje, že Zboží nemá žádné právní vady, Zejména že:
a) je oprávněn převést bez dalšího vlastnické právo ke Zboží na Objednatele,
b) Zboží není zatíženo ZáStavními, předkupními, nájemními či jinými právy třetích
c)

osob,

Objednatel je povinen jakékoliv Zjištěné právní vady oznámit Dodavateli
nejpozději do 30 dnů od jejich Zjištění. Dodavatel odpovídá Za zjištěné právní
vady, jež mu Objednatel oznámil v této lhůtě.
Dodavatel je povinen odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě do 10 dnů od doručení
reklamace.
O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu Za odstraněnou. Neodstraní-li
Dodavatel vady Zboží ve lhůtě 5 dnů od odmítnutí uznání odstranění vady, je Objednatel
oprávněn požadovat dodání náhradního Zboží Za zboží vadné, Odstoupit od této dohody
nebo příslušné prováděcí smlouvy nebo je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním

vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, přičemž veškeré takto vzniklé

náklady na odstranění vady uhradí Objednateli Dodavatel. Tím není dotčeno právo
Objednatele na uhrazení smluvní pokuty. V případě Odstoupení od této dohody je však
Dodavatel povinen Splnit povinnosti plynoucí z příslušných prováděcích Smluv.
Dodavatel je povinen dodat náhradní Zboží za Zboží vadné ve lhůtě 10 dnů od uplatnění
tohoto nároku. Nedodá-li Dodavatel náhradní Zboží Za Zboží vadné v této lhůtě nebo
oznámí-li Dodavatel před uplynutím této lhůty Objednateli, že náhradní Zboží nedodá, je
Objednatel oprávněn odstoupit od této dohody nebo příslušné prováděcí Smlouvy.
Vpřı'padě odstoupení od této dohody je však Dodavatel povinen Splnit povinnosti
plynoucí S příslušných prováděcích Smluv.
Uplatněním nároku z odpovědnosti Za vady Zboží není dotčen nárok Objednatele
na náhradu škody.
Veškeré činnosti nutné či Související S odstraněním vad činí Dodavatel sám na Své
náklady v Součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi
neohrozil nebo neomezil činnost Objednatele.

VIII.

Sankce
V případě prodlení Dodavatele S dodáním Zboží netrpíciho vadami ve Smyslu této dohody
ve sjednaném termínu dle čl. VI. odst. 1 této dohody je Dodavatel povinen zaplatit
Objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z ceny Zboží, Se kterým je Dodavatel v prodlení

(minimálně však 500 Kč) Za každý Započatý den prodlení.

. Za porušení povinnosti stanovené včl. V. odst. 2. této dohody je Dodavatel povinen
Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 500 Kč Za každý jednotlivý případ a Započatý den
prodlení.
V případě prodlení Dodavatelé S odstraněním vad Zboží uplatněných vzáruční době
v termínu dle čl. VII. odst. 5. této dohody je Dodavatel povinen Zaplatit Objednateli
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Smluvní pokutu vé výší 1.000 Kč, a to Za každý Započatý den prodlení až do odstranění
vady. V případě porušení povinnosti Dodavatelé uvedené včl. IX. odst 2. této dohody
je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou Smluvní pokutu ve výši 10.000
Kč, a to Za každé jednotlivé porušení vyjma Situaci, kdy porušení této povinnosti dojde
vlivem vyšší moci.
Pokud Se Dodavatel dopustí podstatného porušení této dohody ve Smyslu čl. X. odst. 2
dohody, je povinen Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny včetně DPH sjednané

v příslušné prováděcí Smlouvě.
Objednatel zaplatí Dodavateli Za prodlení S úhradou faktury úrok Z prodlení Za každý
Započatý den prodlení vé výši stanovené nařízením vládyč .351/2013 Sb., kterým Se
určuje výše úroků Z prodlení a nákladů Spojených S uplatněním pohledávky, určuje
odměna Iikvidátora, likvidačního Správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného
soudem a upravují některé Otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných

majitelích.
Smluvní pokuta jé Splatná do 30 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné
Strany kjejímu Zaplacení na adresu povinné Smluvní Strany. V případě prodlení povinné
smluvní Strany se zaplacením Smluvní pokuty je oprávněná Smluvní Strana oprávněna ke
Smluvní pokutě účtovat běžný úrok z prodlení dle předchozího odstavce. Smluvní pokutu
je také možné započíst proti pohledávce Dodavatelé.
IX.

Zvláštní ujednání
Dodavatel není oprávněn v průběhu plnění Svého Závazku podle této Dohody
a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu Objednatele poskytovat jakékoli
informace, Se kterými se Seznámil v Souvislosti s plněním Svého závazku a podkladovými
materiály vliStinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty vsouvislosti
s plněním závazku podle rámcové dohody nebo jednotlivých prováděcích smluv, třetím
osobám (mimo případné poddodavatele). Poskytnuté informace jsou vé SmySIu § 1730
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ"),

důvěrné.
Jestliže vznikne na Straně Dodavatelé stav bránící Dodavateli v řádném plnění dohody
nebo jednotlivých prováděcích Smluv ovlivněný vyšší mocí, Dodavatel bez zbytečného
odkladu uvědomí Objednatele písemně o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud
nebude jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude Dodavatel pokračovat v realizaci
Svých Závazků vyplývajících ze Smluvního vztahu v rozsahu Svých nejlepších možností a
schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizací té části plnění, kde brání
vyšší moc. Pokud by Stav vyšší moci trval déle než 90 dní, je Objednatel oprávněn od této
dohody odstoupit. Pro účely této dohody „vyšší moc" Znamená událost, která je mimo
kontrolu Smluvní strany, naStau po nabytí účinnosti této dohody, kterou nebylo možno
předvídat, ke které došlo bez jejího zavinění, pokud nebyla Způsobena její chybou či

nedbalostí.
Objednatel se Zavazuje zajistit pracovníkům Dodavatelé během plnění předmětu této
dohody, je-Ii to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště Objednatele a součinnost
nezbytnou k provedení předmětu plnění.
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Dodavatel Odpovídá Za to, že dodané zboži je způsobilé k užití v Souladu sjeho určením, a
že Zboží odpovídá všem požadavkům obecně závazných právních předpisů a českých a
evropských norem ČSN a EN, Zejména Z hlediska technického, materiálového,
bezpečnostního, požárního, hygienického, ochrany životního prostředí apod.
Obě Smluvní Strany jsou povinny si bez Zbytečného odkladu sdělit písemně veškeré
skutečnosti, které se dotýkají Změn některého Zjejich základních identifikačních údajů
nebo kontaktních údajů včetně právního nástupnictví.
Při plnění této dohody je Dodavatel vázán touto dohodou, zákony, obecně závaznými
právními předpisy a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu S těmito normami
nebo Zájmy Objednatele. Dodavatel je povinen včas písemně upozornit Objednatele na
zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo
nesoulad Se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel
navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, Dodavatel neodpovídá Za jakoukoli
škodu vzniklou v této příčinné souvislosti.
Dodavatel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti
vyplývající Z této dohody bez předchozího písemného souhlasu Objednatele na třetí
stranu.

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 Objednatel uveřejnění celého textu dohody, vyjma osobních údajů, a
metadat dohody v registru Smluv, včetně případných oprav uveřejnění S tím, že nezajistíli Objednatel uveřejnění dohody nebo metadat dohody v registru smluv do 30 dnů od
uzavření dohody, pakje oprávněn Zajistit jejich uveřejnění Dodavatel ve lhůtě tří měsíců

od uzavření dohody.

Jednotlivé prováděcí Smlouvy, splňují-li Samy o Sobě zákonné podminky pro uveřejnění
Smlouvy v registru smluv, budou uveřejněny Objednatelem nebo příslušnou podřízenou
organizací, přičemž Dodavatel bere na vědomí, že ustanovení předchozí věty týkající se
oprávnění zajistit uveřejnění v registru smluv vlastními prostředky platí vtomto případě
obdobně. Dodavatel rovněž Souhlasi S tim, že metadata vztahující Se k výše Zmiňovaným
prováděcím smlouvám mohou být zveřejněna též na webových stránkách Objednatele.

10. Dohoda a jednotlivé prováděcí Smlouvy nabývají platnosti dnem jejich podpisu druhou Ze
smluvních Stran. Účinnosti nabývá dohoda a jednotlivé prováděcí Smlouvy, na které Se
vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., Zákon o Zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru Smluv (Zákon o registru smluv), dnem jejich
zveřejnění v registru Smluv. Realizace plněníje tedy možná až od data účinnosti.
X.
Zánik závazků
Závazky Založené touto dohodou zanikají písemnou dohodou Smluvních stran,
jednostranným odstoupením od této dohody nebo Z důvodů uvedených v této dohodě.

Smluvní Strany se dohodly, že podstatným porušením dohody ve smyslu ustanovení
§ 2002 odst. 1 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník (dále jen „OZ"), se rozumí:
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a) Opakované prodlení Dodavatelé S poskytnutím řádného plnění ve Smyslu této
dohody v termínu Stanoveném v příslušné prováděcí Smlouvě delší než 10 dní,
b) porušení povinnosti stanovené v čl. IX. odst. 1 této dohody,
c) neodstranění vady způsoby uvedenými včl. VII. této dohody ve stanovených

lhůtách.
Smluvní Strany mohou podat Z této dohody výpověď, a to i bez udání důvodu. Výpovědní
doba vtakovém případě činí 6 měsíců a Začíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce
následujícího po měsíci, kdy byla výpověď příslušné smluvní Straně řádně doručena.

l“

XI.

Závěrečná ustanovení
Tato dohoda Se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními
OZ a zákona.
Smluvní Strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných Sporů
bude soud příslušný dle místa Sídla Objednatele.
Tato dohoda je podepsána elektronicky.
Tato dohoda může být měněna či doplňována písemnými, oboustranně dohodnutými,
vzestupně číslovanými dodatky, které Se stávají její nedílnou součástí. Za změnu této
dohody Se nepovažuje Změna kontaktních údajů Smluvních stran.
Je-Ii nebo stane~li Se některé ustanovení této dohody neplatné či neúčinné, nedotýká Se
to ostatních ustanovení, která Zůstávají platná a účinná. Smluvní strany Se vtomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením
platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně Zamýšlenému účelu ustanovení

neplatného či neúčinného.

účinnosti
nabytí
dne
ode
sjednává
se
dohody
této
trvání
Doba
na dobu čtyř let.
Na důkaz toho, že smluvní Strany s Obsahem této dohody souhlasí, rozumíjí a zavazují se
k jejímu plnění, připojuji Své podpisy a prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena podle

jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.
Nedílnou součástí dohodyjsou přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam veřejných zadavatelů a místa plnění
Příloha č. 2 - Technická Specifikace předmětu plnění a cenová tabulka

Příloha č. 3 - Návrh prováděcí Smlouvy

V Humpolci dne .............

V Praze dne .........................

.v

Mg I'. Iveta Ěgä'řkeľaá
.

,

Digitálně podepsal

Frant'SekFranﬂšek Cermák

Digitálně podepsal

I

Ceľma

'n e °V

ŠIndeIkOVa Datum: 20180622

ˇ

13:46:39 +0200'

0936.5, +0200.

Datumz2018.06.22

Dodavatel

Objednatel
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Evropske Strukturálnı a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní

Příloha č. 2 - Technická specifikace předmětu plnění a cenová tabulka
Číslo

položky

la

Název položky

Kancelářská židle
č.1

Předpokláda
né množství
za 4 roky

Popis
Možnost volby dodání S kolečky na tvrdé a měkké
povrchy, výškově Stavitelné 30 polyu retanové
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,

Cena za 1 ks
bez DPH

Cena za 1 ks
včetně DPH

DPH

310

2 860,00 Kč

3 460,60 Kč

600,60 Kč

208

2 468,00 Kč

2 986,28 Kč

518,28 KČ

227

3 332,00 KČ

4 031,72 KČ

699,72 Kč

140

732.00 Kč

885,72 Kč

153,72 KČ

370

435,00 KČ

526,35 KČ

91,35 KČ

64

545,00 Kč

659,45 Kč

114,45 Kč

396,00 Kč

479,16 Kč

83,16 KČ

nosnost min 130 kg, šířka sedáku min 48 cm,

hloubka Sedáku min 52 cm.

1b

Kancelářská židle
č.2

Možnost volby dodání s kolečky na tvrdé a měkké
povrchy, výškově Stavitelné 30 polyuretanové
područky, záda a sedák černé čalounění, opěradlo
čalouněné černé 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.

Manažerská židle

Možnost volby dodání s kolečky na tvrdé a měkké
povrchy, opěrka na hlavu, stavitelné bederní
opěrka, synchronní mechanismus S nastavením
sily protitlaku dle hmotnosti uživatele, výškově
stavitelné 3D polyuretanové područky, posuvný
sedák, ramínko na oděv, hliníkový kříž, látka

otěruvzdorná 150.000 cyklů, nosnost min 130 kg,
barva černá, opěradlo Ze samonosné síťoviny bez
paměťového efektu.
Jednací židle S područkarni, chromovaná

Židle jednací 1

konstrukce, dodáváno ve variantách barvy černá,
šedé, červené a modré, čalouněný sedák,

stohovatelné, opěradlo síťovina, nosnost min 110

kg, hloubka Sedáku min. 45 cm, výška opěradla

min. 41 cm.

Židlejednací 2

Židle jídelní 1

Židle stohovatelná jednací bez područek s
možností skládání na sebe, dodáváno ve
variantách barvy černá, šedé, červené a modré,

chromované konstrukce, čalounění, nosnost min

110 kg.

Židle překližková do Závodní kuchyně, tuhá
ocelová konstrukce v lakovém stříbrném

provedení, možnost skládání na Sebe, bez
područek, dodávaný dekor třešeň nebo buk, plně

omyvatelný povrch, zvýšená nosnost 130 kg. Šířka

sedáku max 48 cm.

židle jídelní 2

Židle plastová do závodní kuchyně, tuhá ocelová
konstrukce v Iakovém Střibrném provedení,
možnost skládání na sebe, bez područek, plně

omyvatelný povrch, zvýšená nosnost 130 kg. Šířka
sedáku max 48 cm.
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Křeslo čalouněné

variace modré, Zelené, červené a černé čalounění,

Čalouněná

Dodáváno ve variantách béžová, hnědé nebo

Sedačka pro 2
osoby

10

11

Křeslo s područkami, rám Z klíženého a
ohýbaného bukového pružného dřeva, dodávané
potažená sedací i opěrná část vjednom díle,
nosnost min. 120 kg.

černé čalounění, šíře min. 1500 cm, určeno pro 2

osoby.

29

1 980,00 Kč

2 395,80 KČ

415,80 KČ

30

4 920,00 Kč

5 953,20 Kč

1 033,20 KČ

2 850,00 Kč

3 448,50 KČ

598,50 KČ

Čalounëné křeslo

Čalouněné křeslo - samostatný díl, plně
kompatibilní k čalouněné dvou sedačce (Sedací
Souprava), dodáváno ve variantách béžové,
hnědé nebo černé čalounění.

Stůl
konferenční

Konferenční Stolek, materiál lamino, oválný cca
120 x 70 cm (4~ 10 cm). Výška cca 60 cm (+'5 cm).
Dodávaný dekor třešeň, ořech, černý, světle šedá
(112) a tmavě šedá (732) - případně kombinace
barev, ABS hrany min 2mm, plát desky tl. 25 mm.

51

1 565,00 Kč

1 893,65 KČ

328,65 Kč

Konferenční stolek, materiál lamino, kruhový,
průměr cca 120 cm (+- 10 cm). Výška cca 60 cm
(+-5 cm). Dodávaný dekor třešeň, ořech, černý,
světle šedá (112) a tmavě šedá (732) - případně
kombinace barev, ABS hrany min 2mm, plát desky

25

3 465,00 Kč

4 192,65 KČ

727,65 Kč

89

3 121,00 Kč

3 776,41 KČ

655,41 KČ

98

2 794,00 KČ

3 380,74 KČ

586,74 Kč

45

3 258,00 Kč

3 942,18 KČ

684,18 KČ

63

2 708,00 Kč

3 276,58 Kč

568,68 KČ

33

3 882,00 Kč

4 697,22 KČ

815,22 KČ

Stůl
konferenční

tl. 25 mm.

Jednací stůl, materiál lamino, min. pro 6 osob (z

12

.'r

Jednací Stůl

jedné Strany Zaoblený), kovová podnož 2x.
Dodávaný dekor javor, třešeň, ořech, Světle šedá
(112) a tmavě šedá (732) ~ případně kombinace
barev. ABS hrana min 2 mm, plát desky tl. 25 mm.

S kovovou podnoží, 750 (+-50 mm) x 1600 (+-100

12

Kancelářský Stůl 1

mm) x 800 (+-50 mm) mm. Materiál lamino.
Dodávaný dekor javor, třešeň, ořech, světle šedá

(112) a tmavě šedá (732) - případně kombinace

barev. ABS hrana min 2 mm. Přední krycí deska,

plát desky tl. 25 mm.

13

14

15

Kancelářský Stůl 2

Kancelářský Stůl 3

Kancelářský Stůl 4

Ergonomický vykrojený. 750 (+-50 mm) x 1600 (+100 mm) × 1000 (+- SO mm) mm. Materiál lamino.
Dodávaný dekor javor, třešeň a ořech. ABS hrana
min 2 mm. Přední krycí deska, plát desky tl. 25
mm.

Materiál lamino vč. boků a krycí desky, 750 (+-50
mm) x 1600 [+- 100 mm) mm x 800 (+- 50 mm)

mm. Dodávaný dekor javor, třešeň, ořech, světle

šedá (112) a tmavě Šedá (732) - případně
kombinace barev. ABS hrana min 2mm. Přední
krycí deska, plát desky tl. 25 mm.

S kovovou podnoží, tvar "L" - dodáváno provedení
levé i pravé, 750 (+-50 mm) x 1800 mm x 1800
mm. Materiál lamino. Dodávaný dekorjavor,
třešeň, ořech, Světle šedá (112) a tmavě šedá

(732) - případně kombinace barev. ABS hrana min
2mm. Přední krycí deska. plát desky tl. 25 mm.
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16

17

18

19

Přístavba stůl 1 pülkruh

Přístavba stůl 2 pülkruh

Přístavba stůl 3 čtvrtkruh

Přístavba stůl 4 prodloužení

Kontejner

21a

Skříň nízká
dvéřová

21b

Skříň nízká
dvéřová
jednodveřová

220

32

916,00 Kč

1 108,36 Kč

192,36 Kč

10

1 124,00 Kč

1 360,04 KČ

236,04 KČ

10

1 398,00 Kč

1 691,58 KČ

293,58 KČ

58

1 365,00 Kč

1 651,65 KČ

286,65 KČ

90

2 250,00 Kč

2 722,50 KČ

472,50 KČ

17

1 647,00 KČ

1 992,87 Kč

345,87 KČ

Materiál lamino, výška 80 (+v 5)cm, šířka 40 (4~ 5)
cm, hloubka 40 (+-3) cm, 1 police. Dodávaný
dekorjavor, třešeň, ořech, světle šedá (112) a
tmavě šedá (732) - případně kombinace barev.
ABS hrana min 2mm.

15

1 330,00 Kč

1 609,30 Kč

279,30 Kč

Materiál lamino, výška 120 (+- 5) cm, šířka 80 (+›
5) cm, hloubka 40 (+-3 cm). Výškově stavitelné
nohy, minimálně 2 police, madla umístěná do
horních částí dveří. Zámek umístěný do horní částí
dveří. Dodávaný dekor javor, třešeň, ořech, světle
šedá (112) a tmavě šedá (732) - případně
kombinace barev. ABS hrana min. 2 mm.

113

2 074,00 Kč

2 509,54 KČ

435,54 KČ

Materiál lamino, výška 120 (+- 5) cm, šířka 80 (+5) cm, hloubka 40 (+-3 cm). Výškově Stavitelné
nohy, minimálně 2 police, madla umístěná do
horních částí dveří.Dodávaný dekorjavor, třešeň,
ořech, Světle šedá (112) a tmavě šedá (732) případně kombinace barev. ABS hrana min. 2 mm.

10

1 974,00 Kč

2 388,54 Kč

414,54 KČ

Přídavná deska pülkruhová - prodloužení a
napojení 2 stolů (šířka min 160 cm), plně
kompatibilní na kancelářský stůl 1-4, kovová

noha. Dodávaný dekor javor, třešeň, Ořech, světle

šedá (112) a tmavě šedá (732) - případně
kombinace barev. ABS hrana min 2mm. plát desky
tl. 25 mm.

Přídavná deska čtvrtkruhová plně nastavitelná na
kancelářský stůl 1~4, možnost spojení 2 Stolů".

Kovová noha. Dodávaný dekorjavor, třešeň,

ořech, světle šedá (112) a tmavě šedá (732) případně kombinace barev. ABS hrana min 2mm.
plát desky tl. 25 mm.

Přídavná deska - prodloužení na užší stranu
kancelářského stolu 4 ~ typ "L". Přístavba stolová
80x80cm (+- 5 cm). 2 kovové nohy. Dodávaný
dekorjavor, třešeň, ořech, světle šedá (112) a
tmavě šedá (732) - případně kombinace barev.
ABS hrana min 2mm. plát desky tl. 25 mm.

Čtyř-zásuvkový s tužkovníkem, pojízdný, min. 2 ks

20

223

Přídavná deska půlkruhová - prodloužení 1 Stolu
(šířka min 80 cm), plně kompatibilní na
kancelářský Stůl 1-4, kovová noha. Dodávaný
dekorjavor, třešeň, ořech, světle šedá (112) a
tmavě šedá (732) - případně kombinace barev.
ABS hrana min 2mm. plát desky tI. 25 mm.

Skříň střední
dvéřová,

dvoukřídlá,

uzamykatelná

Skříň Střední
dvéřová,
dvoukřídlá

je

ˇlšý. ,L J..

koleček S možností zabrıdění, centrálně

uzamykatelný. Dodávaný dekor javor, třešeň,
ořech, světle šedá (112) a tmavě šedá (732) případně kombinace barev. ABS hrana min 2mm.

Materiál lamino, výška 80 (+- 5)cm, Šířka 80 (+- 5)
cm, hloubka 40 (+-3) cm, 1 police. Dodávaný
dekorjavor, třešeň, ořech, Světle šedá (112) a
tmavě šedá (732) - případně kombinace barev.
ABS hrana min 2mm.
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22c

233

Skříň Střední
dvéřová,
jednokřídlová,
uzamykatelná

Skříň vysoká
dvéřová

Materiál lamino, výška 120 (+- 5) cm, šířka 40 (+5) cm, hloubka 40 (+-3 cm). Výškově Stavitelné
nohy, minimálně 2 police, madla umístěná do

1%

50

1 625,00 Kč

1 966,25 KČ

341,25 KČ

130

2 636.00 Kč

3 189,56 KČ

553,56 KČ

120

2 015,00 Kč

2 438,15 KČ

423,15 KČ

80

2 506,00 Kč

3 032,26 Kč

526,26 Kč

54

1 963,00 Kč

2 375,23 Kč

412,23 KČ

Dřevěná políčka závěsná, šířka min 80 cm.
Dodávaný dekor javor, třešeň, ořech, světle šedá
(112) a tmavě šedá (732) - případně kombinace
barev.

45

955,00 Kč

1 155,55 KČ

200,55 Kč

horních částí dveří. Zámek umístěný do horní části
dveří. Dodávaný dekor javor, třešeň, ořech, světle
šedá (112) a tmavě šedá (732) - případně
kombinace barev. ABS hrana min. 2 mm.

Materiál lamino, výška 180 (+- 10) cm, šířka 80 (+5) cm, hloubka 40 (+- 3) cm. Výškově stavitelné
nohy. Výškově nastavitelné police, minimálně 4
police, madla uprostřed výšky dveří. Dodávaný
dekorjavor, třešeň, ořech, světle šedá (112) a
tmavě šedá (732) - případně kombinace barev.
ABS hrana min 2mm.
Materiál lamino, výška 180 (+- 10) cm, šířka 40 (+-

23b

24a

Skříň vysoká
dve' řová
jednodveřová

Skříň Šatní

5) cm, hloubka 40 (+~ 3) cm. Výškově ﬂavitelné
nohy. Výškově nastavitelné police, minimálně 4
police, madla uprostřed výšky dveří. Dodávaný
dekorjavor, třešeň, ořech, Světle šedá (112) a
tmavě šedá (732) - případně kombinace barev.
ABS hrana min 2mm.

Skříň šatní, výška 180 (+-10) cm, šířka 80 (+- 5)
cm, hloubka 40 (+- 3) cm. Dodávaný dekor javor,
třešeň, ořech, Světle šedá (112) a tmavě šedá
(732) ~ případně kombinace barev. ABS hrana min
2 mm.

24b

Skříň šatní
jednokřídlová

Skříň šatní, výška 180 (+40) cm, Šířka 40 (+- 5)

cm, hloubka 40 (+- 3) cm. Dodávaný dekorjavor,
třešeň, ořech, světle šedá (112) a tmavě šedá

(732) - případně kombinace barev. ABS hrana min

2 mm.

25

Polička Závěsná

26

Věšák

Dřevěný stojací věšák, výška min 170 cm.

53

899,00 Kč

1 087,79 KČ

188,79 Kč

27

Zrcadlo v
Ozdobném rámu

Zrcadlo, ozdobný rám, Závěsné, min 70 x 120 cm.

34

1 898,00 Kč

2 296,58 KČ

398,58 Kč

28a

Manažerský
kontejner č.1

30

2 838,00 Kč

3 433,98 KČ

595,98 KČ

25

2 838,00 Kč

3 433,98 KČ

595,98 Kč

4 250,00 Kč

5 142,50 Kč

892,50 Kč

Pětizásuvkový s tužkovníkem, pojízdný, min. 2 ks
koleček s možností zabrzdění, centrálně
uzamykatelný. Výška shodná s výškou
kancelářského stolu 4. Dodávaný dekorjavor,
třešeň, ořech, světle šedá (112) a tmavě šedá

(732) - případně kombinace barev. ABS hrana min

2mm.

28b

Manažerský
kontejner č.2

Pětizásuvkový S tužkovníkem, pevný, centrálně
uzamykatelný. Výška Shodná S výškou
kancelářského Stolu 4. Dodávaný dekorjavor,
třešeň, ořech, Světle šedá (112) a tmavě šedá
(732) - případně kombinace barev. ABS hrana min
2mm.

Kontejnerový
kovový pořadač

Kontejnerový pořadač dvouzásuvkovy', na závěsné
desky A4, barvy různé
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29

Stůl - Zasedací
místnost

30

Věšáková Stěna

31

Válenda
čalouněná s
úložným
prostorem

32

Psací stůl

33

Psací Stůl

34

35

Školní lavice 2místná

Školní lavice 1místná

EVROPSKÁ uNıE

Evropske Stnıkturálnı a investiční fondy

Operační program Výzkum. vývoj a vzdělávaní

Jednací Stůl do zasedacích místností, kovová

podnož, 4 nohy, 1400 (+-100) mm x 800 (+~50)
mm. Materiál lamino. Dodávaný dekorjavor,
třešeň, ořech, světle šedá (112) a tmavě šedá
(732)- případně kombinace barev. ABS hrana min
2mm, plát desky tl. 25 mm.

41

1 996,00 Kč

2 415,16 Kč

419,16 KČ

18

1 051,00 Kč

1 271,71 Kč

220,71 Kč

66

2 689,00 Kč

3 253,69 KČ

564,69 KČ

61

1 377,00 Kč

1 666,17 Kč

289.17 Kč

76

3 497,00 KČ

4 231,37 KČ

734,37 KČ

Lamino pevná deska Stolu šíře do 1300mm,
odolný proti oděru, deska uchycena pomocí
závrtných matic, zaoblené hrady krycí desky,
kovová kostra trubkového profilu 28/2 , prášková
barva, odkládací program pod deskou stolu výška
stolu: vel.6 - 760 mm

10

1 392,00 Kč

1 684,32 KČ

292,32 Kč

Lamino pevná deska stolu šíře do 700mm, odolný
proti oděru, deska uchycena pomocí závrtných
matic, zaoblené hrady krycí desky, kovová kostra
trubkove'ho profilu 28/2 ,prášková barva,
odkládací program pod deskou stolu výška stolu
do 760 mm

148

1 265,00 Kč

1 530,65 Kč

265,65 Kč

84

859,00 Kč

1 039,39 KČ

180,39 KČ

24

1 206,00 Kč

1 459,26 Kč

253,26 KČ

30

1 362,00 Kč

l 648,02 Kč

286,02 KČ

44

1 793,00 Kč

2 169,53 Kč

376,53 KČ

64

2 566,00 Kč

3 104,86 KČ

538,86 Kč

12

4 218,00 Kč

5 103,78 KČ

885,78 KČ

Dřevěná deska 1200 (+-50) mm x 300 (+- 30) mm
s min. 20 háčkü na zavěšení Svršků. Dodávaný
dekorjavor, třešeň, ořech, světle šedá (112) a
tmavě šedá (732) - případně kombinace barev.
Materiál lamino, min 90x40x200cm, úložný

prostor, čalouněná ložní plocha se zabudovaným
roštem a matraci. Dodávaný dekor buk, nosnost
do 100kg

Materiál lamino, šíře 75 (+- 5) cm, pevné boky,
deska síly do 25 mm ohraněná 2 mm ABS hranou.
Dodávaný dekorjavor, třešeň a ořech.
Materiál lamino, šíře 140 (+- 5) cm, pevné boky,

deska Síly do 25 mm ohraněná 2 mm ABS hranou,

3 uzamykatelné zásuvky, Dodávaný dekorjavor,
třešeň a ořech.

36

Školní židle

Lakovaný překližkový Sedák a opěrák, uchycení
pomocí nýtü, kovová konstrukce Svařena z
trubkového profilu 25/2, židle opatřena
plastovými koncovkami, výška sedáku do 460
mm, možnost stohování

37

Jídelní stůl

Dřevěná kostra, deska max 80x80cm, výška do 77
cm, dodávaný dekor javor, třešeň a ořech.

38

Jídelní stůl

39

Kontejner

lamino, dodávaný dekor javor, třešeň a ořech.

40

Skříň vysoká
policová

5) cm, hloubka 40 (+-3) cm. Výškově nastavitelné

41

Policová skříň

Dřevěná kostra, obdélníková deska do 80x120,
výška do 77 cm, dodávaný dekor javor, třešeň a
ořech.

Dvou-zásuvkový s nikou, max 40x40 cm, materiál

Materiál lamino, výška 180 (+- 10)cm, šířka 80 (+-

police, minimálně 4 police. Dodávaný dekor javor,

třešeň a ořech. ABS hrana min 2mm.
do 120 šx200 v X50 h
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10

4 106,00 Kč

4 968,26 Kč

862,26 Kč

19

4 920,00 Kč

5 953,20 Kč

1 033,20 Kč

13

1 760,00 Kč

2 129,60 Kc

369,60 KČ

21

25 800,00 Kč

ˇ
31 218,00 Kc

5 4 18,00 KČ

Celočalouněná Sedačka rovná vcelku, látkový
potah otěruvzdorný, Zákl. barevně varianty
(béžová, hnědá, šedá), pro 4 osoby (čtyřsed)

25

13 398,00 Kč

16 211,58 Kč

2 813,58 Kč

Kancelářská židle s područkami, otočná, výškově
nastavitelnou opěrku zad, Záda a sedák černé
čalounění, ergonomický tvarovanou opěrku,
nosnost min.120 kg, látka otěruvzdorná 150.000
cyklů

34

1 122,00 Kč

1 357,62 Kč

235,62 Kč

34

2 462,00 Kč

2 979,02 KC

ˇ

517,02 Kc

7

3 240,00 Kč

3 920,40 Kč

680,40 Kč

23

6 795,00 Kč

8 221,95 Kč

1 426,95 Kč

4

S 706,00 Kč

8 114,26 Kč

1 408,28 Kč

3

18 700,00 Kč

22 627,00 Kč

3 927,00 Kč

z masivu, dvoukřídlá, 6 polic, druhá Strana na
zavěšení ošacení na tyč, maxŠ 82 xV 190 x H 60

101

3 083,00 Kč

3 730,43 Kč

647,43 Kč

Z masivu, větší velikost pro 6 - 8 osob

13

5 742,00 Kč

6 947,82 Kč

1 205,82 Kč

Z masivu, židle kjídelnímu Stolu, nelepená,
nešroubovaná - v celku

160

847,00 Kc

1 024,87 Kc

177,87 Kč

do 110x120×50

42

Policová Skříň

43

sedačka pro 3
osoby

Čalouněná

Celočalouněná Sedačka rovná vcelku, Iátkový

44

Taburet

rozměry: Š/v/h: 40/45/40 cm

45

_
ˇ
Kuc h ynská lınka

Lamino-barevná (modrá, zelená, oranžová, šedá)
ve tvaru L, s rozměry 300x80cm a 90x80cm se
Spodními a horními Skříňkamì, bez spotřebičů s
výjimkou vestavěného dřezu. Spodní díl linky
bude vybaven u delší části šuplíkovou skříňkou (34 šuplíky), dále dvěma dvoukřídlými skříňkami a 1
iednokřídlou. Kratši spodní díl má zpravidla 1
iednokřídlou skříňku o šířce 60 cm. Součástí
Spodního dílu linky je dřez s Odkapávačem
hranatý se Zakulacenými vnitřními rohy dřezu.
Hornídíı: 3 dvoukřídıé skříňky, šířka 60 cm a

Čalouněná
Sedačka pro 4
osoby

46

47

Židle nastavitelná
k PC pro děti ve
věku od 12 › 18 let

48

Postel

50

Kømøda

51

Uzavıratelná Skrın

potah otěruvzdorný, zákl. barevné varianty
(béžová, hnědá, šedá), pro 3 osoby (trojsed)

Dřevěná konstrukcełátkový potah, tvar Čtverec,

hloubka 300m; 1 iednokřídlová Skříňka 30x30x60
a otevřená rohová police o rozměru na čelní Stěně
60×30x60. Kratší strana L horního dílu: druhá část
rohové police 60×30x60 a 1 dvoukřídlová skříňka
o rozměru 60x30x60. V rámci atypu může být
nástavba doplňována otevřenou policovou
Skříňkou o rozměru 30x30×60, Dvířka jsou
kombinovaná napůl plná a napůl prosklená ve
Středové části horních skříněk

Jednolůžko, masiv (Smrk, borovice), S roštem, max
80 x 200 cm' nosnost min' 100 kg

Max WWW: 5:80 x ˇľaz X hlascm' Čtv" Zásuˇky'

barva: bılá, dub, buk

Kovová skrın max 1950x800x380 mm,

na spısy

uzamykatelná

52

Žtzçräipmuvnym' ıaminø, max šaooxh400xv1800,4 police

53

Sedacı'souprava
rohova

urcıt sı pravou nebo levou stranu), potah latka
otěruvzdorná, drevěna konstrukce, nosnost do
140 kg/l sedací místo

54

Skříně Šatní

55

Jídelní stůl

56

Zıdle

ˇ.

5%

max 230 x h 160 x v 76, roh univerzální (možnost

cm
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57

Paraván stolový

58

Paraván stolový

59

Paraván stolový

60

,
.
Skřıň policová
dě'ená S
_,
, .
. _
krıdlovymı plnymı
dveřmi re áı
' g

61

Pøsreı

62

Noční stolek

63

84
65

Skříň nízká
dvéřovà,

uzamykatelná

čtyřsedák
Skříň Střední
dvéřová uzamykatelná

66

Skříň vysoká
dvéřová

67

Regál

EVROPSKÁUNE

Evropske strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum. vývoı' a vzdělávaní

Max 160x1,8x40 cm (dxhlxv), rohy paravánu jsou
hranaté, přichycení k pracovní desce je řešeno
ocelovými držáky, drážka v horní hraně paravánu

mi

40

1 206,00 Kč

1 459,26 Kč

253,26 Kč

5

865,00 Kč

1 046,65 Kč

181,65 Kč

22

1 403,00 Kč

1 697,63 Kč

294,63 Kč

(šxhlxv), cca1/3 dveře (spodní část) a 2/3 regál,
desky z korpusu i dvířka z materiálu LTD 19 mm,
. .
.,
polıcejsou z materıalu LTD 25 mm, čelnı. hrana
ABS 2 mm, cylindricky' zámek, Skříň je možné
,
.
.
.
vyškově nastavıt (aretace Skřıně
pro vyrovnánı
nerovnosti podlahy), ve vnitřní části jsou vyvrtané
Otvory pro libovolné Osazení polic dle potřeby
(vzdálenost otvorů mezi Sebou jsou do 3 cm)

51

3 405,00 Kč

4 120,05 Kč

715,05 Kč

Pev“ mštf Wsuvny umnY mm' Jedn°d""y'

92

3 869,00 Kč

4 681,49 Kč

Noční Stolek S dvířky bez Zásuvky, uzamykatelná
dvířka, materiál lamino, roıměr: š/v/h - 40/45/36
cm

812,49 Kč

169

1 895,00 Kč

2 292,95 Kč

397,95 Kč

7

1 785,00 Kč

2 159,85 Kč

374,85 Kč

8

3 520,00 Kč

4 259,20 Kč

739,20 Kč

5

2 063,00 Kč

2 496,23 Kč

433,23 Kč

4

2 654,00 Kč

3 211,34 Kc

ˇ

557,34 Kc

24

2 016,00 Kč

2 439,36 Kč

423,36 Kč

Max 80×1,8x40 cm (dxhlxv), rohy paravánu jsou

hranaté, přichycení k pracovní desce je řešeno
ocelovými držáky, drážka v horní hraně paravánu

Max 180x1,8x40 cm (dxhlxv), rohy paravánu jsou
hranaté, přichycení k pracovní desce je řešeno
ocelovými držáky, drážka v horní hraně paravánu
Skříň policová dělená, max 80x140x180cm

nosnost mın 120 kg včetne matrace.

Uzamykatelná skříň viz.č.21a.

. Čtyrm'Sm 'av'ce 5 p'asmˇym Sedákem a

operákem, na ocelovém rámu.

Uzamykatelná Skříň víz.č.22a a 22b.
,v .

Uzamykatelná Skřın vız.Č.23a a 23b.

Dřevěný regál otevřený, max 1800 mm x 800 x
400 mm, 5 polic, materiál lamino. Dodavany'
dekorjavor, třešeň a ořech. ABS hrana min. 2mm.
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Příloha č. 3 - Návrh prováděcí smlouvy

Prováděcí Smlouva na dodávky nábytku

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

Zadávání veřejných Zakázek, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon").

1. Smluvní strany

(doplnit)

1.1 Název organizace:

(doplnit)

Sídlo:

(doplnit)

IČO:

(doplnit), (funkce doplnit)

Jednající:

bankovní Spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)
Email:

1.2 Datová Schránka: (doplnit)
Tel.:

(dále jen „kupující")
a

1.3 Dodavatel:

Sídlo:

PROFIL NÁBYTEK, a.s.

Hradská 280, 396 01 Humpolec

IČO:

48202118

Jednající:

František Čermák, předseda představenstva

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu vČeSkých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1420
Datová Schránka:

bjacgv6

bankovní Spojení: ČSOB Pelhřimov, číslo účtu:
(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
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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 množství je podrobně Specifikován v příloze č. 1 prováděcí
Smlouvy.

3. Kupnícena

3.1 Kupní cena za předmět koupě vychází Zjednotkových 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

Kč bez DPH, resp.

Kč včetně DPH.

4. Místo a čas plnění

4.1 Prodávající Se Zavazuje předat kupujícímu předmět koupě S veškerým příslušenstvím do
dne (doplní kupující dle podmínek v RD) na adrese (doplní kupující)

4.2 Společně Spředmětem 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 ıřechod 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: (doplní kupující)
popř. osobyjimi pověřené.

6. Další požadavky kupujícího (pokud jsou)
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(doplní kupující)

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 této 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.

7.4V 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-Ii 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 plněníje 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

V Humpolci dne...............

dne ...............

prodávající

kupující
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