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Číslo smlouvy objednatele:2022/0259 Číslo smlouvy dodavatele: TU/2022/249 

KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

obec: město Neratovice 

sídlo: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice 

IČ: 00237108 

DIČ: CZ00237108 

číslo účtu:  

jednající prostřednictvím: Ing. Roman Kroužecký, starosta města 

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

společnost: PROFIL NÁBYTEK, a.s. 
sídlo: Nádražní 1747, 396 01 Humpolec 

IČ: 48202118 

DIČ: CZ48202118 

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, 
vložka) B, 1420 

číslo účtu:  

bankovní spojení:   

jednající prostřednictvím:      

na straně druhé jakožto dodavatelem (dále jen „dodavatel“) 

 

 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Dodavatel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných 
zakázek, v platném znění, k provedení dodávek a souvisejících prací v rámci veřejné zakázky na dodávky s názvem 

„Dodávka vybavení pro přístavbu Domu Kněžny Emmy, Neratovice“ (dále jen „zakázka“). 
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2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně: 

 Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření této kupní smlouvy na plnění zakázky. 
 Dodavatelem je vybraný dodavatel, účastník zadávacího řízení, po uzavření této kupní smlouvy na plnění 

zakázky. 
 Položkovým rozpočtem je dodavatelem oceněný soupis dodávek, v němž jsou dodavatelem uvedeny jednotkové 

ceny u všech položek dodávek a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. 

3. Dodavatel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě 
řádně zrealizovat dodávku podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohu této smlouvy. Objednatel 

se zavazuje dodávku bez vad převzít a zaplatit dodavateli cenu za uskutečněnou dodávku sjednanou v této smlouvě. 

 

II. 

Předmět dodávky a místo plnění 

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele zrealizovat dodávku nábytku a souvisejícího vybavení 
včetně montáže v rámci projektu Dodávka vybavení pro přístavbu Domu Kněžny Emmy, Neratovice, a to vč. 
montáže v místě plnění a uvedení do provozu (dále jen „dodávka“). Detailní popis předmětu dodávky je uveden 

v soupisu dodávek, jenž tvoří přílohu této smlouvy.  

2. Realizace veřejné zakázky (dodávky) bude provedena dle oceněného soupisu dodávek k dotčené zakázce, 

schématem vybavení interiéru a plně v souladu s předloženou nabídkou dodavatele v rámci dotčeného zadávacího 
řízení. Dodavatel se se všemi podklady poskytnutými objednatelem v rámci zadávacího řízení řádně seznámil a proti 

jejich obsahu a formě nevznáší žádné námitky. 

3. Místo plnění: Dům Kněžny Emmy, Kojetická 1414, 277 11 Neratovice. 

4. Veškeré změny oproti specifikaci je dodavatel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení 
zástupcem objednatele ve věcech technických.  

5. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu dodávky musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
zástupcem objednatele ve věcech smluvních, vč. jejich ocenění. 

III. 

Prohlášení dodavatele 

1. Dodavatel prohlašuje, že se před podpisem této kupní smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se 
všemi dokumenty tvořícími přílohu této smlouvy. Současně dodavatel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil 
veškeré položky rozpočtu.  

2. Dodavatel dále prohlašuje, že v ceně dodávky dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady, které jsou 
nutné ke kompletní realizaci dodávky. 
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IV. 

Cena dodávky 

1. Cena dodávky je stanovena na základě oceněného soupisu dodávek (rozpočtu), který je nedílnou součástí a přílohou 

této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný. 

2. Objednatel se zavazuje, že za dodávku dle čl. II. této smlouvy uhradí dodavateli nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

Celková cena bez DPH: 10 727 625,- Kč 

DPH z celkové ceny: 2 252 801,- Kč 

Celková cena včetně DPH: 12 980 426,- Kč 

 

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky dodavatele ze dne 18.05.2022, jejíž část oceněný soupis 

dodávek je přílohou a součástí této kupní smlouvy. 

4. Celková cena dodávky je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná. 

5. Celková cena dodávky obsahuje veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k řádné a včasné realizaci dodávky.  

 

V. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy. 

2. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli smluvní cenu bezhotovostním převodem na účet dodavatele uvedený v 
záhlaví této smlouvy, na základě dodavatelem vystavené faktury. 

3. Objednatel uhradí dodavateli oprávněně vystavenou fakturu (viz odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. tohoto 

článku).  

4. Dodavatel je oprávněn vystavit faktury s frekvencí maximálně jedenkrát měsíčně. Přílohou každé faktury musí být 
zjišťovací protokol (soupis provedených dodávek) dokladující oprávněnost fakturované částky, potvrzený 
zástupcem objednatele ve věcech technických či technickým dozorem stavebníka. Součástí konečné faktury musí 
být navíc protokol o předání a převzetí zakázky bez vad a nedodělků. 

5. Faktura dodavatele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí předmětu dodávky bez vad. 

6. Na faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: „Dodávka vybavení pro přístavbu Domu 
Kněžny Emmy, Neratovice“. 

7. Splatnost faktury oprávněně vystavené dodavatelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového 
dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to 
doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

8. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit 
dodavateli k doplnění. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
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Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne 
prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli. 

9. Dodavatel je povinen fakturu odeslat objednateli bez odkladu po datu jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly, 
že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit dodavateli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, 
která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za 
vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti. 

10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet dodavatele. 

 

VI. 

Doba plnění 

1. Plnění zakázky (resp. dodávka a montáž nábytku v místě plnění veřejné zakázky) bude zahájeno bezprostředně po 

doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění zakázky a bude ukončena nejpozději do 60 kalendářních 
dní ode dne doručení výše zmíněné výzvy. 

2. Termín zahájení plnění zakázky se předpokládá v listopadu 2022 a jeho přesné určení se bude odvíjet od průběhu 
stavebních prací, které je nezbytné provést předtím, než bude možné zahájit dodávku a montáž nábytku, který je 
předmětem této veřejné zakázky. 

3. Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, kdy termín ukončení plnění zakázky nebude možné dodržet z důvodu 
nezaviněným dodavatelem (především stav místa plnění veřejné zakázky, který je nezpůsobilý pro řádné provedení 
dodávky a montáže) posunuje se termín ukončení plnění veřejné zakázky o dobu (počet celých dnů) odpovídající 
délce trvání překážky, po kterou nebylo možné zakázku plnit. 

 

VII. 

Podmínky realizace dodávky 

1. Dodavatel je v místě plnění povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze kterých 
vyplývají zejména následující omezení a požadavky objednatele: 

 Pracovní doba dodavatele je možná od 6:30 do 21:00, vč. dnů pracovního klidu a svátků, při splnění podmínky 

uvedené v písm. f) tohoto odstavce. 

 Veškeré práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz objektu musí dodavatel projednat s 
uživatelem budovy a vždy zajistit odpovídající zakrytí vnitřního vybavení místností, zejména výpočetní a další 
techniky, nábytku apod. 

 Klíče od vyhrazených nebo společně s objednatelem užívaných prostor převezme dodavatel výhradně písemnou 
formou. V případě ztráty klíče provede dodavatel výměnu zámku (vložky) a nákup příslušného počtu klíčů na 
vlastní náklady. 

 Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem, prachem, 
pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení apod. 
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 Práce způsobující nadměrný hluk, zejména hluk roznášející se po konstrukci budovy (např. vrtání), mohou být 
prováděny v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin. 

 Při provádění prací za provozu objektu se dodavatel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest do 
objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti. 

 Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit nebo omezit provoz v budovách, přístup 
do budov atd., zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou předem 
konzultovány a odsouhlaseny objednatelem. 

2. Dodavatel je povinen při realizaci dodávky dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, 
technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady 
dodavatel. 

3. Dodavatel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména 
zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Dodavatel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem 

na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného 
zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a 
stanovisky MPSV ČR a MF ČR.  

4. Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této 
smlouvy, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou 
škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel. 

5. Dodavatel je povinen při realizaci dodávky v případě potřeby poskytnout součinnost zhotoviteli stavebních prací, 
který provádí přístavbu objektu, ve kterém bude dodávka realizována. 

 

VIII. 

Předání a převzetí předmětu dodávky 

1. Objednatel se zavazuje předmět dodávky bez vad od dodavatele převzít. Dokladem o převzetí bude dodavatelem i 
objednatelem potvrzený dodací list, příp. předávací protokol včetně informace o provedeném zkušebním provozu 
vybraných spotřebičů. 

2. Místem předání a převzetí je místo plnění dle čl. II. odst. 3 této smlouvy. 

3. Dodavatel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení dokumenty, požadované platnou legislativou pro 
dodané výrobky. 

 

IX. 

Nebezpečí škody na předmětu dodávky  

1. Nebezpečí škody na předmětu dodávky nese po celou dobu realizace dodavatel.  
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2. Nebezpečí škody na předmětu dodávky přechází na objednatele okamžikem protokolárního předání předmětu 
dodávky objednateli. 

X. 

Vlastnické právo k předmětu dodávky 

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu dodávky okamžikem jejího protokolárního převzetí, tj. 
oboustranným podpisem dodacího listu, příp. předávacího protokolu. 

 

XI. 

Sankce a smluvní pokuty 

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 0,2 % z celkové ceny dodávky za každý 
i započatý den prodlení. 

2. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši stanovené 
předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), nejméně však 0,015 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči dodavateli dle této smlouvy, je oprávněn 
jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu dodavatele, a dodavatel podpisem této 
smlouvy s tímto výslovně souhlasí. 

4. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši. 

5. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH. 

 

XII. 

Odpovědnost za vady předmětu dodávky 

1. Má-li dodávka při předání vadu, zakládá to povinnosti dodavatele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání a 
převzetí předmětu dodávky, má objednatel práva z vadného plnění, jde-li o vadu uplatněnou v záruční době. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad předmětu dodávky po 

dodavateli a dodavatel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající.  

 

XIII. 

Záruční podmínky, pojištění 

1. Záruční doba, která se vztahuje na předmět dodávky, se řídí parametry uvedenými u jednotlivých dodaných výrobků 
a zařízení. Pokud záruční doba daného výrobku či zařízení není specifikována, je požadovaná objednatelem ve výši 
24 měsíců ode dne předání a převzetí předmětu dodávky. Záruční lhůta na polohovací lůžka a obyčejná lůžka činí 
36 měsíců. 
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2. Záruční doba začíná běžet okamžikem protokolárního převzetí předmětu dodávky, tj. oboustranným podpisem 
dodacího listu, příp. předávacího protokolu. Předmět dodávky musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu 
určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže předmět dodávky tyto požadavky 
nesplňuje, je taková odchylka kvality považována za vadu a dodavatel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní 
náklady odstranit. 

3. Během záruční doby musí dodavatel řešit poruchy do 5 pracovních dní od nahlášení. O závadě bude sepsán protokol 
s návrhem na způsob odstranění závady (dodání nové věci bez vady, oprava věci, termín atd).  

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

5. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednáno platné pojištění obecné 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na pojistnou částku minimálně 2.000.000 Kč. Toto pojištění je 
dodavatel povinen na vyzvání doložit objednateli. 

 

XIV. 

Oprávněné osoby 

1. Zástupci pro věci smluvní: 

Za objednatele:      

Za dodavatele:     

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. 

Zástupci pro věci technické: 

Za objednatele:   

Za dodavatele:   

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni 
sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran. 

 

XV. 

Změny a ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných 

dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné 
zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně 
v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů 
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stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze 
smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky. 

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany dodavatele se pro účely této smlouvy rozumí zejména, pokud 
dodavatel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo její příloze a nápravu nesjedná ani 
v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví samostatným dopisem. 

5. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky. 

6. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně 
smluvních pokut) podle této smlouvy. 

 

XVI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá v elektronické podobě. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem 
smlouvy souhlasí.  

3. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu dodávky, včetně účetních 
dokladů, min. do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena 
tato delší lhůta. 

4. Dodavatel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající 
z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou 
smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na první straně této 
smlouvy. 

5. Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků, vyplývajících z této kupní 
smlouvy, se účastníci budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke 
smírnému vyřešení rozporů a neshod, budou řešeny soudem, který je místně příslušný sídlu objednatele. 

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem 
České republiky. 

7. Text této smlouvy má v případě vzájemného rozporu přednost před jejími přílohami. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V případě, že má objednatel 
povinnost uveřejňovat smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2016 Sb. (zákon o registru smluv), 
nabývá tato smlouva platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru 

smluv objednatelem. 

9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Neratovice dne 24.08.2022 č. usnesení: RM/20/16/22 kterým 
bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky. 

 

PŘÍLOHY SMLOUVY 

Příloha č. 1 Oceněný soupis dodávek  



František 

Čermák

Digitálně podepsal 

František Čermák 

Datum: 2022.10.03 

10:11:56 +02'00'
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V Neratovicích  V Humpolci            

Objednatel: Dodavatel: 

……………………………………………… ………………………… 

Ing. Roman Kroužecký 

starosta města 

 

  

předseda představenstva 

  

 



<0* Questima<0* Questima
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Vybavení interiéru prostor Přístavby Domu Kněžny Emmy v Neratovicích

REKAPITULACE
Kód Popis Cena

SO_01 Vybavení interiéru prostor Přístavby Domu Kněžny Emmy v Neratovicích
01.01 Recepční pult  74,454 

01.02 Kuchyňská linka  689,658 

01.03 Židle, křesla  900,699 

01.04 Stoly, stolky  1,359,991 

01.05 Skříně, regály, police  2,078,088 

01.06 Lůžka  2,970,015 

01.07 2. NP společenská místnost - fit studio  128,616 

01.08 3. NP aspolečenská místnost- agro koutek  9,520 

01.09 4. NP relaxační místnost - retro  252,200 

01.10 4. NP společenská místnost - zoo koutek  99,910 

01.11 První vybavení  560,280 

01.12 Garnyže  481,779 

01.13 Elektronika  1,110,415 

01.14 Vedlejší a ostatní náklady  12,000 

Celkem (bez DPH)  10,727,625 

DPH 21 %  2,252,801 

Celkem (včetně DPH)  12,980,426 
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 Vybavení interiéru prostor Přístavby Domu Kněžny Emmy v Neratovicích 

Jedn. cena Jedn. cena Jedn. cena Cena
Poř. Kód Popis MJ Výměra dodávka montáž celkem celkem

SO_01  Vybavení interiéru prostor Přístavby Domu Kněžny Emmy v Neratovicích  10,727,625 

01.01 Recepční pult  74,454 
 1. RP recepční pult - atypický výrobek kus  1.0   67,686.00  6,768.00  74,454.00  74,454 

01.02 Kuchyňská linka  689,658 
 2. KL1 kuchyňská linka - sesterna, vyšetřovna kus  2.0   32,916.00  6,300.00  39,216.00  78,432 
 3. KL2 kuchyňská linka - denní místnost zaměstnanců kus  1.0   39,356.00  6,500.00  45,856.00  45,856 
 4. KL3 kuchyňská linka - přípravna léků, sklad zdravotnického materiálu kus  1.0   59,254.00  8,100.00  67,354.00  67,354 

 5. KL4 kuchyňská linka - společenská místnost kus  4.0   111,004.00  13,500.00  124,504.00  498,016 

01.03 Židle, křesla  900,699 
 6. ŽK kus  13.0   3,660.00  50.00  3,710.00  48,230 

 7. ŽZ židle zasedací - konferenční (kovová, látkový potah, nosnost 120 kg) kus  20.0   708.00  50.00  758.00  15,160 

 8. ŽP židle polstrovaná (omyvatelný povrch, únosnost 120 kg) kus  12.0   2,736.00  50.00  2,786.00  33,432 
 9. ŽN židle nepolstrovaná (kovová, plasový sedák, nosnost 120 kg) kus  5.0   3,888.00  50.00  3,938.00  19,690 

 10. ŽO židle odběrová (kovová, omyvatelný povrch, min. únosnost 120 kg) kus  1.0   14,030.00  50.00  14,080.00  14,080 

 11. ŽJ židle jídelní (dřevěná, polstrovaná, omyvatelný povrch, s područkou) kus  133.0   2,550.00  50.00  2,600.00  345,800 

 12. KK křeslo konferenční (syntetická kůže, odolná proti oděru, kus  24.0   3,240.00  50.00  3,290.00  78,960 
 13. KŘP křeslo polohovací kus  14.0   13,200.00  50.00  13,250.00  185,500 
 14. ŽD židle dílenská (kovová, kovový sedák, min. únosnost 120 kg) kus  2.0   2,280.00  50.00  2,330.00  4,660 
 15. PH kus  4.0   20,160.00  100.00  20,260.00  81,040 

 16. ŽNM židle návštěvní masiv kus  2.0   3,888.00  50.00  3,938.00  7,876 
 17. LR lavice rohová kus  1.0   11,831.00  100.00  11,931.00  11,931 

nedílnou součástí Soupisu prací je Technická specifikace, která 
uvádí podrobný popis položek a jednoznačně vymezuje technické a 
kvalitativní podmínky

židle kancelářská (otočná na kolečkách, látkovýpotah, únosnost min. 
120 kg)

pohovka trojsedák, (omyvatekný povrch - syntetická kůže, rozměr min. 
220 x 89 x 100 cm)
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 Vybavení interiéru prostor Přístavby Domu Kněžny Emmy v Neratovicích 

Jedn. cena Jedn. cena Jedn. cena Cena
Poř. Kód Popis MJ Výměra dodávka montáž celkem celkem

 18. ŽVL kus  38.0   1,380.00  50.00  1,430.00  54,340 

01.04 Stoly, stolky  1,359,991 
 19. STK1 stůl kancelářský - sestava 1 kus  5.0   13,633.00  900.00  14,533.00  72,665 
 20. STK2 stůl kancelářský - sestava 2 kus  6.0   19,611.00  1,450.00  21,061.00  126,366 
 21. STK3 stůl kancelářský - sestava 3 kus  3.0   10,880.00  680.00  11,560.00  34,680 
 22. STKO stůl konferenční (dřevěný kus  4.0   5,896.00  300.00  6,196.00  24,784 
 23. STM kus  30.0   4,811.00  300.00  5,111.00  153,330 

 24. STV kus  25.0   5,319.00  300.00  5,619.00  140,475 

 25. SSK stůl společenský kulatý kus  3.0   8,875.00  300.00  9,175.00  27,525 
 26. SZK stůl zasedací veĺký kus  5.0   5,319.00  300.00  5,619.00  28,095 
 27. SZM stůl zasedací malý kus  3.0   4,811.00  300.00  5,111.00  15,333 
 28. STN kus  61.0   9,600.00  50.00  9,650.00  588,650 

 29. STO stolek odkládací (dřevěný, s poličkou) kus  11.0   3,986.00  300.00  4,286.00  47,146 
 30. STS stolek servírovací kus  8.0   2,712.00  50.00  2,762.00  22,096 
 31. SPD stůl pracovní dílenský kus  1.0   17,106.00  100.00  17,206.00  17,206 
 32. SN stolek návštěvní, recepce kus  1.0   5,689.00  300.00  5,989.00  5,989 
 33. SVL kus  19.0   2,879.00  50.00  2,929.00  55,651 

01.05 Skříně, regály, police  2,078,088 
 34. SPK skříň pokojová, komoda kus  61.0   5,612.00  300.00  5,912.00  360,632 
 35. SŠZ skříň šatní, zaměstnanecká kus  27.0   4,375.00  250.00  4,625.00  124,875 
 36. SŠP skříň šatní, pokojová kus  61.0   7,047.00  250.00  7,297.00  445,117 
 37. SŠA skříň šatní, administrativa kus  5.0   5,124.00  250.00  5,374.00  26,870 
 38. SPV skříň plná vysoká kus  8.0   5,118.00  250.00  5,368.00  42,944 
 39. SPN skříň plná nízká kus  43.0   3,455.00  250.00  3,705.00  159,315 
 40. SPŠ skříň plná široká kus  4.0   3,970.00  250.00  4,220.00  16,880 
 41. SVV skříň volná vysoká kus  17.0   3,586.00  250.00  3,836.00  65,212 
 42. SVN skříň volná nízká kus  43.0   3,005.00  250.00  3,255.00  139,965 

židle venkovní lodžie (kovová s umělým povrchem, únosnost min. 120 
kg)

stůl jídelní malý (čtyřnohý, dřevěný, povrch melamin nebo HPL, rozměr 
min. 800 x 800 mm)

stůl jídelní velký (čtyřnohý, dřevěný, povrch melamin nebo HPL, rozměr 
min. 1600 x 800 mm)

stolek noční (s jídelní vyklápěcí deskou, min. rozm. 50 x 48 cm, povrch 
lamino)

stolek venkovní lodžie (kovový s umělým povrchem, v setu s venkovní 
židlí)
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 Vybavení interiéru prostor Přístavby Domu Kněžny Emmy v Neratovicích 

Jedn. cena Jedn. cena Jedn. cena Cena
Poř. Kód Popis MJ Výměra dodávka montáž celkem celkem

 43. SPZ skříň plná zamykatelná kus  6.0   5,883.00  250.00  6,133.00  36,798 
 44. SK skříň kartotéka (dřevěná, pětišuplíková výsuvná, nosnost šuplíku 45 kg) kus  15.0   4,628.00  100.00  4,728.00  70,920 

 45. SL skříň lékařská (dřevěná, 1/2 prosklená, šuplíková,zamykatelná) kus  3.0   11,474.00  100.00  11,574.00  34,722 
 46. SLT skříň lékárenská kus  9.0   5,628.00  100.00  5,728.00  51,552 
 47. SDK skříň dílenská, kombinovaná kus  1.0   12,564.00  100.00  12,664.00  12,664 
 48. SDR skříň dílenská, regálová kus  1.0   6,503.00  100.00  6,603.00  6,603 
 49. RPL regál policový prádelní lamino (pětipolocový, 2000 X 1200 X 400 mm) kus  37.0   3,110.00  100.00  3,210.00  118,770 

 50. RPD regál policový dílenský kus  8.0   1,620.00  100.00  1,720.00  13,760 
 51. RPN kus  12.0   14,310.00  100.00  14,410.00  172,920 

 52. RGV regál volný pojízdný (hl.600, v.1600, š.1500 mm) kus  13.0   11,987.00  100.00  12,087.00  157,131 
 53. PZ police závěsná kus  5.0   2,156.00  250.00  2,406.00  12,030 
 54. DSK drátěný stahovací koš (pojízdný, 900 x 500 410 mm) kus  4.0   2,002.00  100.00  2,102.00  8,408 

01.06 Lůžka  2,970,015 
 55. LP kus  20.0   40,200.00  200.00  40,400.00  808,000 

 56. LO lůžko obyčejné (zvýšené, plné, s matrací) kus  41.0   40,200.00  200.00  40,400.00  1,656,400 
 57. LV kus  1.0   25,815.00  200.00  26,015.00  26,015 

 58. LK lůžko koupací (hydraulické) kus  4.0   119,700.00  200.00  119,900.00  479,600 

01.07 2. NP společenská místnost - fit studio  128,616 
 59. ŽE žebřiny min. 220 x 75 cm kus  2.0   4,428.00  250.00  4,678.00  9,356 
 60. ŽI dopadová skládací žíněnka 300 x 200 x 20 cm kus  2.0   15,480.00  50.00  15,530.00  31,060 
 61. BP domácí běžecký pás kus  1.0   42,000.00  200.00  42,200.00  42,200 
 62. RT domácí rotoped kus  2.0   22,800.00  200.00  23,000.00  46,000 

01.08 3. NP společenská místnost- agro koutek  9,520 
 63. ZVN zavlažovací květináč, nízký kus  4.0   1,320.00  50.00  1,370.00  5,480 
 64. ZVV zavlažovací květináč, vysoký kus  4.0   960.00  50.00  1,010.00  4,040 

regál policový nerezový (nerez, rozměr 1550 x 1200 x 600 mm, 
čtyřpolicový)

lůžko polohovací s příslušenstvím (elektrické, s matrací, zvedákem, 
pojízdné)

lůžko vyšetřovací (s úložným prostorem, omyvatelné, koženkové, min. 
r. 650 x 1950 mm, v. 650 mm)
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 Vybavení interiéru prostor Přístavby Domu Kněžny Emmy v Neratovicích 

Jedn. cena Jedn. cena Jedn. cena Cena
Poř. Kód Popis MJ Výměra dodávka montáž celkem celkem

01.09 4. NP relaxační místnost - retro  252,200 
 65. RTR kus  1.0   245,000.00  7,200.00  252,200.00  252,200 

01.10 4. NP společenská místnost - zoo koutek  99,910 
 66. AKV kus  2.0   39,228.00  500.00  39,728.00  79,456 

 67. VKP voliéra s krmítkem a pítkem,  min. rozměr 95 x 85 x 163 cm, kus  2.0   6,468.00  500.00  6,968.00  13,936 
 68. KDH kus  2.0   2,759.00  500.00  3,259.00  6,518 

01.11 První vybavení  560,280 
 69. ZM zásobník na mýdlo, nástěnný, nerez kus  52.0   1,086.00  150.00  1,236.00  64,272 
 70. ZD zásobník na dezinfekci kus  18.0   768.00  150.00  918.00  16,524 
 71. ZR zásobník na papírové ručníky, nástěnný nerez kus  31.0   658.00  150.00  808.00  25,048 
 72. KOPV koš odpadkový plastový bezdotykový, 15 l kus  7.0   1,199.00  30.00  1,229.00  8,603 
 73. KOPM koš odpadkový plastový, malý kus  19.0   320.00  30.00  350.00  6,650 
 74. KONV koš odpadkový nerez, velký kus  17.0   2,516.00  30.00  2,546.00  43,282 
 75. KONM koš odpadkový nerez, malý kus  59.0   959.00  30.00  989.00  58,351 
 76. KOPO koš odpadkový plastový, obyčejný, 15 l kus  18.0   311.00  30.00  341.00  6,138 
 77. KOPT koš odpadkový, plasový na tříděný odpad kus  4.0   2,970.00  30.00  3,000.00  12,000 
 78. ZP zrcadlo pokojové 50 x 70 cm kus  55.0   1,110.00  150.00  1,260.00  69,300 
 79. ZPK zrcadlo pokojové koupelnové kus  8.0   1,320.00  150.00  1,470.00  11,760 
 80. ZCK zrcadlo centrální koupelna 50 x 100 kus  8.0   3,060.00  200.00  3,260.00  26,080 

Retro 60. léty (2x sedací souprava, 1x konferenční stolek, 1x stůl 
kulaty, 4x židle s područkou, obýváková stěna, knihovna, koberec, 
dekorace)

akvarium s krytem, osvětlením, filtračním systémem, topítkem., min. 
velikost: 151 x 51 x 66 cm, objem 400 l.

klec pro drobné hlodavce, dřevěná s plastovým výsuvným dnem, 
příslušenství - police, schůdky, napáječka, domeček, min. rozměr 60 x 
40 x 50 cm



Stránka 7 z 8 SO01_Interiér

 Vybavení interiéru prostor Přístavby Domu Kněžny Emmy v Neratovicích 

Jedn. cena Jedn. cena Jedn. cena Cena
Poř. Kód Popis MJ Výměra dodávka montáž celkem celkem

 81. TKN toaletní kartáč nástěnný, nerez kus  35.0   1,044.00  150.00  1,194.00  41,790 
 82. DTP držák na toaletní papír nástěnný, nerez kus  35.0   650.00  150.00  800.00  28,000 
 83. IS.1 madlo podpěrné ve tvaru "U", nerez kus  8.0   1,512.00  150.00  1,662.00  13,296 
 84. IS.2 madlo sklopné ve tvaru "U", nerez kus  8.0   2,520.00  150.00  2,670.00  21,360 
 85. IS.3 madlo pevné, 800 mm, nerez kus  8.0   1,968.00  150.00  2,118.00  16,944 
 86. IS.4 zrcadlo invalidní 60 x 45, nerez kus  8.0   3,432.00  150.00  3,582.00  28,656 
 87. VR věšák na ručníky, nástěnný nerez, trojháček kus  52.0   810.00  150.00  960.00  49,920 
 88. VK věšák na kabáty, stojanový, dřevěný kus  6.0   985.00  50.00  1,035.00  6,210 
 89. VCK věšák centrální koupelna kus  8.0   612.00  150.00  762.00  6,096 

01.12 Garnyže, madla  481,779 
 90. GO garnyže okonní kus  31.0   1,630.00  200.00  1,830.00  56,730 
 91. GKK garnyž kombinovaná, krátká kus  31.0   2,737.00  200.00  2,937.00  91,047 
 92. GKD garnyž kombinovaná, dlouhá kus  31.0   6,702.00  500.00  7,202.00  223,262 
 93. MD madlo bm  98.0   880.00  250.00  1,130.00  110,740 

01.13 Elektronika  1,110,415 
 93. LV1 lednice vestavná, jednodveřová, min. 200 l (kl4) kus  4.0   8,868.00  100.00  8,968.00  35,872 
 94. LV2 lednice vestavná s mrazákem, min. 90 l (kl1, kl2) kus  2.0   3,587.00  100.00  3,687.00  7,374 
 95. LVO lednice volně stojící, min. 30 l kus  10.0   3,828.00  100.00  3,928.00  39,280 
 96. VED kus  4.0   7,788.00  100.00  7,888.00  31,552 

 97. MTR mikrovlná trouby, min. 20 l, antibakteriální povrch (kl kus  5.0   8,388.00  100.00  8,488.00  42,440 
 98. VOP vestavný odsavač par, nerez, regulece mechanickými tlačítky kus  4.0   4,188.00  100.00  4,288.00  17,152 
 99. RVK rychlvarná konvice, nerez, min. 1,7 l kus  10.0   1,068.00  50.00  1,118.00  11,180 

 100. MN myčka nádobí kus  4.0   16,788.00  100.00  16,888.00  67,552 
 101. TV televize kus  3.0   12,280.00  100.00  12,380.00  37,140 
 102. HF hi-fi souprava kus  1.0   15,823.00  50.00  15,873.00  15,873 
 103. IT interaktivní tabule kus  1.0   93,820.00  250.00  94,070.00  94,070 
 104. ITS IT souprava (počítač, obtazovka, tiskárna, klávesnice, myš) kus  11.0   64,530.00  100.00  64,630.00  710,930 

01.14 Vedlejší a ostatní náklady  12,000 
 105. VN_01 dílenská dokumentace kpl  1.0   4,000.00  4,000.00  4,000 
 106. VN_02 mimostaveništní doprava kpl  1.0   500.00  500.00  500 

varná elektrická sklokeramická deska, čtyři hořáky, senzorové ovládání 
(kl4)
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 Vybavení interiéru prostor Přístavby Domu Kněžny Emmy v Neratovicích 

Jedn. cena Jedn. cena Jedn. cena Cena
Poř. Kód Popis MJ Výměra dodávka montáž celkem celkem

 107. VN_03 vnitrostaveništní přesun hmot kpl  1.0   500.00  500.00  500 
 108. VN_04 úkli budovy kpl  1.0   5,000.00  5,000.00  5,000 
 109. VN_05 likvidace odpadu kpl  1.0   500.00  500.00  500 
 111. VN_07 vybudování zařízení staveniště kpl  1.0   500.00  500.00  500 
 112. VN_08 provozní náklady zařízení staveniště kpl  1.0   500.00  500.00  500 
 113. VN_09 likvidace zařízení staveniště kpl  1.0   500.00  500.00  500 

Pozn.: výkaz výměr viz skryté sloupce E až M


