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· ·. f' Kupní smlouva 
\ ~{\ ,.,, ,,~ ~V,B!}á ve smyslu ustanovení§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ~e znění 
"'~~~~ účinném ke dni uzavření smlouvy 
~ u-~ . 1n1o<::1.,,. 
~~ v,l 1 c1s o srn ouvy: 

I. 
Smluvní strany 

Kupující: Zoologická zahrada hlavního města Prahy 
se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 oo Praha 7 
IČ: 00064459 
DIČ: CZ00064459 
zastoupen: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem 
bankovní spojení:    
(dále jen „kupující" nebo též „Zoo Praha") 

a 

Prodávající: egoé s.r .o. 
se sídlem: Bílovice 519, 687 12 Bílovice 
IČ ~e-li přiděleno): 27679675 
DIC (je-li přiděleno): CZ27679675 
zastoupen: Ing. Martinem Beníčkem - jednatelem 
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: Eliška Pekárek Flaková - ředitelka 

 

(dále jen „prodávající") 

uzavírají na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

"Nábytek pro restauraci Gaston" (dále jen „zakázka") 

tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva") 

II. 

Předmět smlouvy 

1) Předmětem smlouvy je dodávka předmětu plnění zakázky s názvem "Nábytek pro restauraci 
Gaston" zahrnující dodávku nábytku dle specifikace, jež byla součástí zadávací dokumentace 
VZMR, a to vč. požadovaného příslušenství, dopravy a instalace podle podmínek výběrového 
řízení zakázky a v souladu s nabídkou prodávajícího podanou v rámci tohoto výběrového 
řízení (dále jen „zboží"). 

2) Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze smlouvy jako prodávajícím 
potvrzená „Dokumentace předmětu plnění". 
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III. 

Dodací podmínky 

1) Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží podle specifikace uvedené v příloze smlouvy 
a kupující se zavazuje, že zboží odebere a řádně zaplatí. Dodáno může být pouze zboží nové, 
nepoužité, splňující požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách zakázky. 

2) Místem plnění je sídlo kupujícího na adrese Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského 
zámku 120/3, 171 oo Praha 7. 

3) Plnění smlouvy bude zahájeno ihned po uzavření této smlouvy, přičemž závazná dodací lhůta 
je stanovena do 56 dnů od uzavření smlouvy. V této lhůtě tj. do 56 dnů od uzavření smlouvy 
musí být předmět plnění dodán a nainstalován a musí být vydána a předána faktura s datem 
uskutečnitelného daňového plnění. Lhůta je počítaná ve dnech, přičemž prvním dnem lhůty je 
den následujícím po dni uzavření smlouvy. Prodávající výslovně akceptuje tuto podmínku 
kupujícího a zavazuje se dodat předmět plnění smlouvy v požadované lhůtě. 

Závazný termín dodání zboží: do ................ . 

(Pozn.: Konkrétní termín konce dodací lhůty dle výše uvedeného bude doplněn v závislosti na 
ukončení výběrového řízení a uzavření smlouvy). 

Tento termín je rovněž limitním termínem podpisu předávacího protokolu dle čl. III odst. 5 
smlouvy. 

4) Po převzetí zboží je kupující oprávněn se zbožím dále manipulovat, vlastníkem zboží se však 
stává po úplném zaplacení kupní ceny. 

5) Dodání zboží na místo plnění podle čl. II odst. 2. této smlouvy potvrdí kupující prodávajícímu 
podpisem dodacího listu. 

6) Po dodání zboží musí být provedena jeho instalace, která musí předcházet podpisu 
předávacího protokolu. Splnění předmětu plnění podle této smlouvy potvrdí kupující 
prodávajícímu podpisem datovaného předávacího protokolu. 

7) Pokud prodávající zadá část plnění veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), je jediným ga
rantem plnění smlouvy zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. 

8) Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, 
např. záruční listy, prohlášení o shodě, revizní zprávy atd. 

9) V případě prodlení prodávajícího s dokončením dodávky zboží v termínu dle čl. III odst. 3 
smlouvy má kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z celkové kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. 

IV. 

Cena a platební podmínky 

1) Smluvní strany se dohodly, že kupní cena zboží je stanovena dohodou a činí celkem 

1595499,10,- Kč bez DPH, 

335054,81,- Kč výše DPH, 

1930553,91,- Kč včetně DPH. 
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Kupní cena se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se spiněním 
předmětu smlouvy (tj. zejména náklady na dopravu, clo, zprovoznění, zaškolení obsluhy _atd.) 
v rozsahu stanoveném podmínkami zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. 

Úhrada kupní ceny zboží kupujícím bude provedena jednorázově na základě faktury vystavené 
po podpisu předávacího protokolu dle čl. III odst. 6 smlouvy. 

Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury 
kupujícímu. 

5) Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných 
právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do 
prodlení se splatností - lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněného či opraveného dokladu. 

6) V případě, že kupující neuhradí ve stanoveném termínu řádně vystavenou fakturu, je 
prodávající oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení 0,5% z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 

v. 
Záruční a servisní podmínky 

1) Záruka na dodané zboží jako celek je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem 
převzetí zboží kupujícím. 

2) Prodávající se zavazuje, že zboží bude splňovat smluvený účel a vlastnosti, bude plně 
odpovídat nárokům na jakost obsaženým v příslušných právních předpisech, normách a bude 
splňovat technické požadavky uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a následně 
uvedené v nabídce prodávajícího. 

3) Odstraňování vad zboží bude prováděno pouze osobami, které mají příslušnou 
kvalifikaci a oprávnění k provedení předmětného úkonu. 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

1) Smluvní vztahy ve smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

2) Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 
stanoví občanský zákoník. Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné 
porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž 
strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Kupující má právo odstoupit od 
smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení veřejné 
zakázky. V případě odstoupení od smlouvy jsou však smluvní strany povinny vyrovnat své 
závazky, zejména uhradit již poskytnuté plnění. 

3) Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, c1 
zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností 
s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít, přičemž obě 
smluvní strany prohlašují, že nic z obsahu této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství a 
také, že souhlasí se zveřejnění osobních údajů ve smlouvě obsažených. 
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4) Smluvní strany výslovně stanoví, že neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou 
změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno 
zejména rozšíření předmětu smlouvy či změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu 
smlouvy ve prospěch prodávajícího. Současně nesmí být smlouva změněna tak, že by taková 
změna mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky či umožnit účast jiných dodavatelů v 
předmětném výběrovém řízení, v němž byl prodávající vybrán. 

5) Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 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. 

6) Prodávající bere na vědomí, že Zoo Praha je vázána zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
a souhlasí s tím, že text této smlouvy, případně jejích dodatků, bude zveřejněn prostřednictvím 
Zoo Praha v registru smluv. 

7) Změny smlouvy se sjednávají zásadně písemně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

8) Smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží dvě vyhotovení. 

9) Účastníci smlouvy prohlašují, že tato byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 
ujednána pro žádného z nich za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni. 

10) Nedílnou součástí smlouvy je jako její příloha prodávajícím potvrzená výkresová dokumentace 
předmětu plnění. 

Za kupujícího: 

1 4 -08- 2017 
Praha, dne .................. . 

ředitel 

Za prodávajícího: 

V Bílovicích dne .. ?:.":: .. ~:.t .... 

jednatel 
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PŘÍLOHA Č. 1 - KE KUPNÍ SMLOUVĚ - DOKUMENTACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ - NÁBYTEK PRO RESTAURACI GASTON 

položka rozměry I váha popis materiál/ barevné provedení 

VOM - VOLNÝ MOBILIÁ~ . . . ' . . . ;;,: .· ·- . : ' · . ~ . ' ·"' . . , . . · ·.c . . . . . . . . • • ~ ,,. 1 
VOMOl 68 

VOM02 8 

VOM03 6 

VOM04 6 

Židle 

Barová židle 

celková výška: 75 až 78 cm 

šířka židle max.: 52 cm 

hloubka židle max. : 56cm 

šířka sedadla: 45 až 47 cm 

hloubka sedadla : 45 až 47 cm 

hmotnost: 6,3 kg 

celková výška: 79 cm 

šířka sedadla : 40 cm 

hloubka sedadla : 40 cm 

šířka bar. židle max.: 44 cm 

hloubka bar. židle max.: 41cm 

hmotnost: 4,8 kg 

Vysoká dětská jídelní židle se stolkem celková výška: 93 cm 

výška sedadla : 59 cm 

šířka sedadla: 34 cm 

hloubka sedadla: 32 cm 

šířka židle max.: 48 cm 

hloubka židle max. : 57 cm 

hmotnost: 6,2 kg 

Jídelní stůl - čtvercový rozměr plátu: 90x90 cm 

tloušťka plátu: 28 mm 

celková výška : 76 cm 

výška po lub: 73,2 cm 

hmotnost: 22 kg 

Konstrukce: Jasan gradient- green: 34 ks 

Masivní dřevěná židle s hladkým sedadlem a plným opěradlem . Jasan gradient - turquoise : 34 ks 

Povrchová úprava: 

Základní a vrchní Jak s mezi brusem, postupné nanášeni jednotlivých vrstev barvy pro finání 

vzhled barevného přechodu od světlé po tmavší odstín. Povrch dokončen transparentním 

lakem. 

Nosnost 130kg. 

Hmotnost výrobku do 6,5kg. 

Barová židle v hladkém provedení. Sedadlo černé, nohy buk natural 

Konstrukce: 

Kostra židle bukové hranoly a buková překližka (sedadlo) 

Sestava předních a zadních noh (tvar "U) je za čepována a zaklížena (sdružený čep) do sedáku. 

Sdružený čep je zároveň jako dekorativní prvek. Obě sestavy noh jsou přes boční díly spojeny 

a zpevněny 4 rohovými výztužemi. 

Vysoká j ídelní židle pro děti s výklopným stolkem 

materiál: kostra židle buk 

Konstrukce : 

Sedadlo buková překližka. Opěradlo je z jednoho ohýbaného kusu tvořící zadní nohy a 

opěradlovou část, do které je vsazena opěradlová vložka. 

Přední nohy z ohýbaných kusů. 

Součástí je výklopným stolek s výplní z rovné překližky, mezi stolkem a sedadlem je upevěn 

textilní popruh se sponou. 

Jídelní stůl, masiv - buk, obdelníkový s oblými rohy 

Konstrukce: 

Stolový plát je vyroben z masivu - buk ti. 28 mm. 

Čtyřnohá podstava 

Nohy jsou vyrobeny z masivu - buk. 

1 

Nohy: buk standard - Standard 

Natural 

Sedadlo: černá 

Bu k RAL green: 3 ks 

Buk RAL turquoise: 3 ks 

nohy: masiv buk - Standard natural 

stolová deska: masiv buk- Standard 

natural 



PŘÍLOHA Č. 1 - KE KUPNÍ SMLOUVĚ - DOKUMENTACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ - NÁBYTEK PRO RESTAURACI GASTON 

položka rozměry/ váha popis materiál/ barevné provedení 

VOMOS 6 Jídelní stůl - obdelníkový malý rozměr plátu : 90x140 cm Jídelní stů l, masiv - buk, obdelníkový s oblými rohy nohy: masiv buk - Standard natural 

tloušťka plátu: 28 mm Konstrukce: stolová deska: masiv buk - Standard 

. celková výška : 76 cm Stolový plát je vyroben z masivu - buk ti. 28 mm. natural 

výška po lub: 73,2 cm Čtyřnohá podstava 

hmotnost: 30,6 kg Nohy jsou vyrobeny z masivu - buk 

VOM06 2 Jídelní stůl - obdelníkový velký rozměr plátu: 90x200 cm Jídelní stů l, masiv - buk, obdelníkový s oblými rohy nohy: masiv buk - Standard natura l 

tloušťka plátu: 28 mm Konstrukce: sto lová deska: masiv buk - Standard 

celková výška: 76 cm Stolový plát je vyroben z masivu - buk t i. 28 mm. natura l 

výška po lub: 73,2 cm Čtyřnohá podstava 

hmotnost: 40,9 kg Nohy jsou vyrobeny z masivu - buk 

VOM07 s Jídelní stůl - kruhový rozměr plátu: 0120 cm Jídelní stůl, masiv - buk, kruhový nohy: masiv buk - Standard natural 

tloušťka plátu : 28 mm Konstrukce: stolová deska: masiv buk - Standard 

celková výška: 76 cm Stolový plát je vyroben z masivu - buk t i. 28 mm. natural 

výška po lub: 73,2 cm Čtyřnohá podstava 

hmotnost: 28,8 kg Nohy jsou vyrobeny z masivu - buk 

VOMOB 28 Venkovní nábytek - jídelní stů l - rozměr stolové desky: 866x866 mm Stolová deska: Konstrukce stolu: prášková barva 

čtvercový celková výška sto lu : 762 mm lamely z masivu - akát, které jsou ke konstrukci stolu připevněny vruty s půlk. hl. RAL7022 

hmotnost: 12,6 kg Konstrukce stolu: Sto lová deska: masiv - akát 

Hliníková konstrukce opatřena práškovou barvou 

VOM09 22 Venkovní nábytek - jídelní stů l - rozměr stolové desky: 17 46x866 mm Stolová deska : Konstrukce stolu: prášková barva 

obdélníkový celková výška sto lu: 762 mm lamely z masivu - akát, které jsou ke konstrukci stolu připevněny vruty s půl k. hl. RAL7022 

hmotnost: 24,3 kg Konstrukce stolu: Sto lová deska: masiv - akát 

Hliníková konstrukce opatřena práškovou barvou 

' 
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PŘÍLOHA Č. 1 - KE KUPNÍ SMLOUVĚ - DOKUMENTACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ - NÁBYTEK PRO RESTAURACI GASTON 

položka rozměry/ váha 

VOM 10 23 Venkovní nábytek - lavice šířka sedu: 1580 mm 

celková šířka lavice: 1650 mm 
.. výška sedu: 460 mm 

hloubka sedu: 395 mm 

hmotnost: 20,3 kg 

VOM 11 161 Venkovní nábytek - žid le bez područek šířka: 495 mm 

hloubka : 585 mm 

výška : 845 mm 

výška sedu: 473 mm 

hmotnost: 5,3 kg 

Za kupujícícho: 

1 ~ -08-~ 

.\0,
~ \ $

~7
~ 

'-::~Q,9_~ \ 
ředitel 

popis 

Sedací část: 

lamely z masivu - akát, které jsou ke konstrukci připevněny pomocí vrutů se zap. hlavou 

Konstrukce: 

vyrobena z ocelových pozinkovaných profilů a pásovin, dokončených práškovou barvou 

Sedací a opěrková část: 

lamely z masivu - akát, které jsou ke konstrukci židle připevněny vruty s pů l k. hl. a vruty se 

zap. hlavou 

Konstrukce: 

Hliníková konstrukce opatřena práškovou barvou 

Židle jsou stohovatelné ( po min. 4 ks) 

Za prodávajícícho: 

Bílovice, dne ~· 1' 11 .{. /,t 

jednatel 

3 

materiál/ barevné provedení 

Konstrukce stolu: prášková barva 

RAL7022 

Sedací část: masiv - akát 

Konstrukce stolu: prášková barva 

RAL7022 

Sedací a opěrková část: masiv - akát 




