
RÁMCOVÁ DOHODA 
uzavřená na základě ust. § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“) a ust. § 1746 odst. 2 a § 2079 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ“), S názvem 
„Rámcová dohoda na dodávky židlí a křesel pro CS ČR“ 

1. Dodavatel: 

Atex spol. S r.o. 
Se sídlem: Hradec Králové, Střední 1722, 50008 
Zastoupenýı 
IČ; 47451203 
DIČ; CZ47451203 
Bankovní spojeni: 
Číslo bank. účtu: 

(dále jen ,,dodaVatel“)

a 
2. Objednatel: 

Česká republika - Generální ředitelství cel 
Se sídlem: 4 
Zastoupená: ředitelem Sekce O1 Ekonomiky a Informatiky 

IČ; 71214011 

(dále jen ,,objednatel“) 
Dodavatel a objednatel nebo též „Smluvní Strany“ uzavřeli tuto na základě výběrového řízení dle 
ZZVZ tuto rámcovou dohodu (dále jen „dohoda“ nebo ,,rámcová dohoda“): 

I. Předmět rámcové dohody 
1. Tato rámcová dohoda upravuje podmínky týkající Se jednotlivých veřejných zakázek na 

pořízení židlí a křesel (dále jen „předmět plnění“) - zadávaných po dobu trvání rámcové 
dohody, podle Specifikace uvedené v Přiloze č. l této dohody - Technická Specifikace, která je 
nedílnou součástí této dohody (dále jen „technická Specif1kace“). Objednatel bude zadávat 
dodavateli jednotlivé veřejné Zakázky na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
,,objednávka“) a písemného potvrzení této objednávky dodavatelem. Akceptací konkrétní 
objednávky dojde mezi objednatelem a dodavatelem k uzavření dílčí kupní Smlouvy. Druhy 
apředpokládané objemy předmětu plnění jsou uvedeny v krycím listu nabídky, který je 
přílohou č. 2 této dohody. Předpokládané objemy uvedené v krycím listu nabídky jsou pouze 
orientační a nemusí být V průběhu plnění na základě rámcové dohody naplněny nebo mohou 
být překročeny (za současného Splnění podmínek dle této dohody). 

2. Dodavateli vzniká právo na zaplacení předmětu plnění na základě oboustranně podepsaného 
protokolu o předání a převzetí předmětu plnění (dodacího listu). 

3. Předmět plnění dodávaný na základě objednávek dle odst. l tohoto článku dohody musí po 
celou dobu platnosti této dohody odpovídat technické Specifikaci. V opačném případě Se bude 
jednat O vadu předmětu plnění. Objednatel Si vyhrazuje právo požadovat u každé objednávky
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od dodavatele prťıkaznć doložení, že pro výrobu předmětu plnění byly použity Stejné materiály, 
které odpovídají technické specifikaci. 

Smluvní struny si výslovně ujednaly, že v případě dodání většího množství předmětu plnění, 
než _ic u_icdııi'ıııo v bodu I tohoto článku, tedy speciíikováno V příslušné objednávce, není kupní 
tlolıodčı na toto množství uzavřena. Ustanovení § 2093 OZ Se tak mezi smluvními stranami 
ııcııplntııl. 

Sııılııvní .~čtı`uııy se dohodly, že na vztah založený touto dohodou se neuplatní § 2126 OZ 
týkııjlcl se svćpoınocného prodeje, tj. smluvní strany sjednávají, že V případě prodlení jedné 
.\šIı“ııııy H |\l“cv7.etlın předınčtu plnění či S placenim za předmět plnění nevzniká druhé smluvní 
êšırnııč |ırz'ıvo tuto věc po předchozím upozornění na účet prodlévající strany prodat. 

II. Cena a platební podmínky 
(`cııu předmětu plnění byla stanovena na základě zaslané poptávky objednatele, na kterou 
reagoval dodavatel Svou nabídkou. 

J ednotkové ceny nábytku jsou uvedeny v dodavatelem vyplněném Krycím listu nabídky, který 
tvoří Přílohu č. 2 této dohody. 
'l`yto ceny byly stanoveny jako ceny konečné a nelze je měnit. Ceny zahrnují veškeré náklady 
včetně nákladů spojených s dopravou do místa plnění, montáží a rozmístěním. 
Cena předmětu plnění objednaného v souladu S čl. I. odst. l této dohody bude objednatelem 
zaplacena na základě daňového dokladu - faktury vystavené dodavatelem. Splatnost řádně 
vystaveného daňového dokladu - faktury obsahující náležitosti dle příslušných právních 
předpisů činí 30 dnů ode dne doručení objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této dohody u 
objednatele, nebo do datové schránky S následujícími parametry: ID datové schránky 
„Generální ředitelství cel“: 

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 
90/2012 Sb., O obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacíeh), 
podle zákona č. 563/ 1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto dohodu a 
objednávku. Nedílnou přílohou faktur musí být protokol o předání a převzetí (dodací list). 
Objednatel má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit dodavateli, aniž 
by došlo k prodlení S jeho úhradou, není-li v souladu s příslušnými právními předpisy, nebo 
není-li přiložen protokol o předání a převzetí (dodací list). Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů 
počne plynout ode dne doručení opravených daňových dokladů objednateli. 
Peněžní závazek objednatele se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky 
ve prospěch účtu dodavatele. Platba faktury bude provedena bezhotovostním převodem 
na bankovní účet dodavatele, jenžje uveden v záhlaví této dohody. 
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

v Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajisťovací úhradu daně 
Z přidané hodnoty ve smyslu ust. § l09a zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se dodavatel stane ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106 zákona č. 
235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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III. Místo a termín plnění 

Místem plnění jsou všechny objekty celní správy rozmístěné po celé České republice, jejichž 
adresy jsou uvedeny na webových stránkách objednatele 
https://WwW.celnispráva.cz/cz/Stranky/defaultaspx, případně další objekty na území České 
republiky, jejichž adresy označí objednatel V objednávce. Konkrétní adresy včetně kontaktních 
osob a telefonních čísel objednatele budou uvedená V jednotlivých objednávkách. 
Plnění bude probíhat na základě jednotlivých objednávek a dodavatel dodá předmět plnění 
do šedesáti kalendářních dnů od obdržení obj ednávky objednatele dle čl. I. odst. l této dohody. 

Pro převzetí předmětu plnění platí, že objednatel má právo odmítnout předmět plnění V případě, 
že podstatným způsobem neodpovídá této dohodě a objednávce. Za podstatné se pro účely této 
dohody považuje: 

a) předmětem plnění je množství větší než objednané, v tomto případě má objednatel právo 
odmítnout množství, které přesahuje množství objednané, v případě, že toto šlo při předání 
jednoduchým způsobem bez použití dalšího zjistit, jinak má lhůtu 5 pracovních dnů na 
odmítnutí tohoto plnění. Pro splnění této lhůty postačí odmítnutí odeslat, 

b) předmět plnění, Svou jakosti zcela zjevně neodpovídá předmětu plnění objednatelem 
objednanému (např. neodpovídá technické specifikaci nebo referenčnímu vzorku), 

c) nedodání kompletní dodávky, např. chybějící doklady k předmětu plnění. 

Konkrétní termín a čas bude dodavatelem dojednán min. 48 hodin předem S kontaktní osobou 
uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

IV. Podmínky plnění, vlastnické právo 
Dodavatel se touto dohodou zavazuje dodat objednatelì předmět plnění na základě uzavřených 
dílčích kupních smluv a převést na něj vlastnické právo k předmětu plnění a objednatel se 
zavazuje zaplatit kupní cenu. Objednatel nabývá vlastnického práva k předmětu plnění jeho 
řádným převzetím na základě podepsaného předávacího protokolu podle čl. I odst. 2 a čl. III 

odst. l této dohody, tj. okamžikem převzetí. 
Nebezpečí škody na zboží ve smyslu § 2082 odst. l OZ přechází na objednatele okamžikem 
převzetí zboží od dodavatele, tj. na základě podepsaného předávacího protokolu podle čl. I 

odst. 2 a čl. III odst. 1 této dohody. 

Objednatel je povinen převzít předmět plnění specifikovaný v článku I. této dohody a 
objednaný v souladu S čl. I. odst. 1 této dohody a zaplatit kupní cenu sjednanou V článku II. této 
dohody, s výjimkou ust. čl. III odst. 3. 
Objednatel je povinen poskytnout dodavateli, po předchozím sjednání termínu předání podle čl. 
III odst. 4 součinnost při předání předmětu plnění. 

V. Smluvní Sankce 
Výslovně se touto dohodou sjednávají dále stanovené smluvní Sankce. 
Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně 
Sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím Sjednaným dodatečně nebude 
příhlíženo. 

V případě, že dodavatel nedodrží dodací lhůtu, tak jak je uvedeno v čl. III. odst. 2. této 
dohody, je povinen uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží 
za každý započatý den prodlení následující po uplynutí příslušné dodací lhůty.
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V případě prodlení dodavatele S odstraněním vady předmětu plnění nebo dodáním náhradního 
plnění dle čl. VII. bod 3 a 4 této dohody, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši kupní ceny reklamovaného množství předmětu plnění. 
Při nedodržení termínu splatnosti faktury je dodavatel oprávněn požadovat od objednatele 
úhradu úroku Z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 
výše úroků Z prodlení a nákladů Spojených S uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního Správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických 
osob. 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že Smluvní pokuta dle bodů 3 a 4 tohoto článku se 
nezapočítává na náhradu škody a pro tento případ vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ. Dále si 
Smluvní stany výslovně ujednaly, že v případě porušení dle bodu 5 tohoto článku odpovídá 
výše úroků náhradě škody. 
Smluvní Sankce je splatná do 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k plnění této Smluvní 
Sankce. 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že vzájemně nebudou požadovat úroky Zúroků a že 
nebudou ve vztazích založených touto dohodou aplikovat ust. § 1806 OZ. 

VI. Rozhodné právo 
Vztahy mezi smluvními stranami touto dohodou výslovně neupravené se budou řídit českými, 
obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ. 
Smluvní strany podle § 89a zákona č. 99/ 1963 Sb., občanský Soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů určují jako místně příslušný soud Obvodní Soud pro Prahu 1; V případě, že podle 
procesních předpisů je k rozhodování věci v prvním stupni příslušný krajský soud, určují 
smluvní strany jako místně příslušný soud Městský soud v Praze. 

VII. Záruční podmínky 
Dodavatel výslovně prohlašuje, že dodávaný předmět plnění je bez vad. 
Dodavatel poskytuje na předmět plnění uvedený V čl. I této dohody záruku na bezvadnou 
funkci v délce trvání uvedené v technické Specifikaci ode dne převzetí předmětu plnění 
objednatelem. V případě, že bude na faktuře nebo na protokolu O předání a převzetí (dodacím 
listu) vyznačena delší záruční doba, má tato přednost před ustanovením této dohody. 
Dodavatel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění nejpozději do 
30 dnů od prokazatelného nahlášení vady objednatelem. V případě neodstranitelné vady se 
dodavatel zavazuje V záruční době dodat objednateli náhradní bezvadný předmět plnění do 30 
dnů od prokazatelného nahlášení vady. Nahlášení vady bude provedeno elektronicky na 
e-mailovou adresu dodavatele. 

Veškeré náklady Související se záruční opravou nebo dodáním náhradního plnění včetně 
nákladů spojených S dopravou Z míst plnění a zpět hradí dodavatel. 

VIII. Závěrečná ustanovení 
Obě smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatky k této dohodě musí být vyhotoveny 
pouze písemně, číslované vzestupnou řadou a podepsané oběma smluvními stranami. Smluvní 
strany Si dále ujednaly, že k jiným formám změn této dohody nebude přihlíženo a nebudou jimi 
vázány.
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Výjimkou Z pravidla uvedeného vodst. 1 tohoto článku dohody jsou případné změny 
kontaktních osob uvedených vtéto dohodě, které lze provést bez uzavření dodatku ktéto 
dohodě. Každá ze smluvních stran je ale povinna Změnu kontaktní osoby druhé smluvní straně 
bezodkladně Oznámit, a to zasláním písemného (e-mailem nebo poštou) oznámení druhé 
smluvní straně. Změna kontaktních osob bude vůči druhé smluvní straně účinná až ode dne, kdy 
jí bylo písemné Oznámení prokazatelně doručeno. 
Při podstatném porušení povinností vyplývajících Z dohody může každá Ze smluvních stran od 
dohody odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povimostí se považuje nedodržení termínů 
plnění smluvních stran delším než 30 dnů. To ovšem neomezuje právo na náhradu škody. 
Tato dohoda se uzavírá na dobu 24 měsíců ode dne její účinnosti, popřípadě do vyčerpání částky 
10182295,- Kč vč. DPH dle toho, která skutečnost nastane dříve. Tuto dohodu může každá 
smluvní strana vypovědět písemnou formou bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce 
a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. 
Vzájemné vztahy smluvních stran Z této dohody vyplývající a v ní výslovně neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona OZ a dalšími právními předpisy, které se vztahují na předmět 
rámcové dohody. 
Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno 
dodavatel. 

Dodavatel výslovně souhlasí S tím, že objednatel tuto dohodu uveřejní na svém profilu V plném 
znění v souladu se ZZVZ. 
V souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb., O registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle 
tuto dohodu Správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní 
údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní Strany si ujednaly, že Závazky vyplývající Z této dohody se promlčují ve lhůtě 5 let ode 
dne, kdy Smluvní strana mohla poprvé právo uplatnit. 
Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto dohodu nelze postoupit na řad. Žádná ze smluvních 
stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí Z dohody nebo Z jejího porušení do 
podoby cenného papíru. 
Dodavatel odpovídá také za škodu způsobenou jeho zmocněncem, zaměstnancem, jiným 
pomocníkem (subdodavatelem). Smluvní Strany si odlišně od úpravy uvedené v §2914 OZ 
ujednaly, že tomu tak bude i v případě, že se tento zmocněnec, zaměstnanec, jiný pomocník 
(subdodavatel) zavázal, že určitou činnost provede samostatně. 

Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 - Zadávací dokumentace včetně přílohy č. 1 ZD - 

Technická specifikace a příloha č. 2 - vyplněný krycí list z nabídky dodavatele. 

V Hradci Králové dne: V Praze dne: 1 5 413- 2013 

AT V 5P°'- 5 7-0- <;E.\*É<-S.-'Řím ıëĹÍÉÍT_ÍÍŠT\/fc 
'V-'dní 17 '2 ()Dür'ııR fi 

SOUL š-ÄADEC 140% P.-.zm.ı_ıš„<iê;n-›x-fm7 
IL"-:ìšz 474 51 rtů; :fımıflıı _--.i__.._.__________Ĺ 

n n n n n n - n . n . . n . . . nnnn

 
jednatel ředitel sekce 01 Ekonomiky a Informatiky 

Atex spol. S r.o. Generální ředitelství cel 

Dodavatel Obj ednatel
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Příloha Č. 3 ZD 

Rámcová dohoda na dodávky židlí a křesei pro CS ČR 

ředitelství cel 
7.140796 Praháì: 

" 77 7 7 

Dodavate! 
sgol. §_r.O._ ____ _ 

Králové, Střední 1722, 500 08 
Kráıøvê,S±r-eúnf1722,5oo na 

77 

Nabídková cena 
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ČESKÁ REPUBLIKA 
GENERÄLNÍ ŘEDITELSTVÍ cEL 

140 96 Praha 4, Budějovická 7 

Č.j.: 7813512017-900000-090 

Zadávací dokumentace 
(dále jen ,,ZD“) 

zadavatele Česká republika - Generální ředitelství cel (dále jen ,,zadavate|") k nadlimitní veřejné 
zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných 
zakázek, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), S názvem 

„Rámcová dohoda na dodávky židlí a křesel pro CS ČR“ 

Identifikační údaje zadavatele 

název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel 

IČO zadavatele: 71214011 

DIČO zadavatele: CZ71214011 

sídlo zadavatele: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 

osoba oprávněnájednatjménem ředitel sekce O1 Ekonomiky 
jzadavatele: a informatiky 

profil zadavatele https://mfcr.ezak.czlprofile__diSplay_50.htm| 

Il. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky židli a křesel 
pro Celní správu České republiky. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v Příloze 
č. 1 této ZD - Specifikace předmětu veřejné Zakázky a v Příloze č. 2 této ZD - Závazrıý 
vzor rámcové dohody (dále jen „Závazrıý vzor rámcové dohody“). 

Podminky plnění veřejné Zakázky (obchodní, platební a jiné), vymezující budouci 
rámec smluvního vztahu mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jsou podrobně 
upraveny v Závaznem vzoru rámcové dohody. 

Zadavatel předpokládá, že bude na základě rámcové dohody čerpat předmět veřejné 
zakázky vobjemech uvedených v Příloze č. 3 ZD - Vzor kıycího listu nabídky. 
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Skutečné objemy čerpání předmětu veřejné zakázky se budou odvíjet od aktuálních 
potřeb zadavatele. 

Ill. Rámcová dohoda 

(1) Vrámci této veřejné Zakázky uzavře zadavatel rámcovou dohodu ve smyslu 
§ 131 a násl. ZZVZ sjedním dodavatelem, která bude upravovat podmínky týkající se 
jednotlivých veřejných zakázek zadávaných po dobu platnosti aúčinnosti rámcové 
dohody, s tím, že Zadavatel bude zadávat vybranému dodavateli jednotlivé veřejné 
Zakázky na základě písemné výzvy (objednávky) kposkytnutí plnění apísemného 
potvrzení této výzvy vybraným dodavatelem. 

(2) Závazný vzor rámcové dohody zpracovaný v souladu se všemi podmínkami této ZD 
tvoří Přílohu č. 2 této ZD. 

(3) Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 2 let ode dne účinnosti rámcové dohody 
nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 10 182 295,- Kč včetně DPH, podle toho, 
která Z těchto skutečností nastane dříve. 

IV. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

(1) Nabídková cena (a tedy ijednotkové ceny položek předmětu veřejné Zakázky uvedené 
v Příloze č. 3 ZD - Vzor krycího listu nabídky) musí zahrnovat veškeré náklady spojené 
S plněním této veřejné Zakázky a musí být cenou konečnou a platnou po celou dobu 
platnosti rámcové dohody. Změna jednotkových cen V průběhu tnıání rámcové dohody 
je možná pouze V souvislosti s legislativních Změnou týkající se sazby DPH. 

(2) Nabídková cena musí být zpracována podle členění uvedeného v tabulce v Příloze č. 3 
této ZD ~ Vzor kıycího listu nabídky. Všechny položky vtabulce musí být vyplněný. 
Objemy (počty kusů) jednottivých položek před mětu veřejné zakázky uvedené V Krycím 
listu nabídky jsou pouze předpokládané (orientační) a jsou stanoveny pouze pro 
vymezení celkové nabídkové ceny tak, aby mohly být hodnoceny srovnatelné nabídky. 
Zadavatel upozorňuje, že uvedené objemy (počty kusů) jednotlivých položek předmětu 
veřejné Zakázky nemusí být v průběhu trvání rámcové dohody naplněný anebo mohou 
být překročeny (S ohledem na aktuální potřeby zadavatele, jednotkové ceny vybraného 
dodavatele a celkový finanční limit). 

(3) Nabídková cena nesmí překročit částku ve výši 10 182 295,- Kč včetně DPH. 

V. Požadavky na způsob zpracování nabídky 

(1) Dodavatel musí v nabídce uvést podrobnou technickou specifikaci nabízeného plnění, 
a to tak, že v souladu S instrukcemi zadavatele vyplní tabulky uvedené v Příloze č. 1 
této ZD - Speoifikace předmětu veřejné Zakázky a vyplněné tabulky připojí k návrhu 
rámcové dohody jako její Přílohu č. 1. 

(2) Dodavatel musí ve Své nabídce předložit krycí list nabídky zpracovaný 
dle vzoru, který tvoří Přílohu č. 3 této ZD. Všechny položky krycího listu nabídky, které 
obsahují textová pole označená ,,[DOPLNÍ DODAVATEL]" nebo které jsou podbanıeny 
žlutou barvou, musí být vyplněný. 
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Dodavatel musí ve své nabídce předložit návrh rámcové dohody zpracovaný 
dle Závazného vzoru rámcové dohody, který tvoří Přílohu č. 2 této ZD, podepsaný 
osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele či za dodavatele. Závazný vzor 
rámcové dohody obsahuje textová pole označená ,,[DOPLNÍ DODAVATEL]”, která 
uchazeč doplní O relevantní údaje a hodnoty. Dodavatelem doplněné údaje a hodnoty 
musí být plné v souladu se všemi podmínkami této ZD a nabídkou dodavatele a nesmí 
měnit Smysl, význam ani účel smluvních ustanovení Závazného vzoru rámcové 
dohody. Dodavatel nesmí činit jiné úpravy Závazného vzoru rámcové dohody, než je 
doplnění relevantních údajů a hodnot do textových polí Závazného vzoru rámcové 
dohody označených ,,[DOPLNÍ DODAVATEL]”. 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 

Nabídka musí být zpracována V českém jazyce nebo ve slovenském jazyce. 

Podmínky kvalifikace 

(1) V nabídce dodavatel doloží doklady prokazující splnění: 
a) základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ. 

Dle § 74 odst. 1 ZZVZ není způsobilým dodavatel, který 
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího 

řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k 
tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 
dodavatele; k Zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci dani zachycen 
splatný daňový nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v Zemi Svého sídla splatný nedoplatek na 
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemí svého sídla splatný nedoplatek na 
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž 
byla nařizena nucena správa podle jiného právního předpisu nebo v 
obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatelé. 

Dle § 74 odst. 2 ZZVZ, je-li dodavatelem právnická osoba, musi podmínku podle 
§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen 
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musi podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat 
a) tato právnická osoba, 
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Dle § 74 odst. 3 ZZVZ účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) 

ZZVZ splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ 

splňovat osoby uvedené § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu. 
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České 
republice předložením 
a) výpisu Z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ, 
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b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) 
ZZVZ, 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu 
k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ, 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ, 
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 

74 odst. 1 písm. d) ZZVZ, 
í) výpisu Z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného 

prohlášení v případě, že není v Obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k 
§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ. 

b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ; dodavatel prokazuje splnění profesní 
způsobilosti ve vztahu kČeské republice předložením výpisu Zobchodního 
rejstříku (§ 77 odst. 1 ZZVZ). 

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dodavatel předložit nemusí, 
pokud právní předpisy vzemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost 
nevyžadují. 

Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána V zahraničí, prokazuje se doklady 
vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu 
požadovaném zadavatelem. 

Dle § 82 ZZVZ v případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost 
a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. 

Dle § 83 odst. 1 ZZVZ může dodavatel prokázat určitou část technické kvalifikace nebo 
profesní způsobilosti svýjimkou profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ 
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli 
předložit 
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou 

osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejně 

zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná 
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

Dle § 83 odst. 2 ZZVZ se má za to, že požadavek podle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ je 
splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je Společná a nerozdílná 
odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. 
Prokazuje-Ií však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady 
podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí 
dokument podle §83 odst. 1 písm. d) ZZVZ obsahovat závazek, že jiná osoba bude 
vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace 
vztahuje. 

Dle § 228 odst. 1 ZZVZ předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, nahrazuje tento výpis 

a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní 
způsobilosti die odst. 1 písm. b), 

b) Základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ. 
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Die § 228 odst. 2 ZZVZ je zadavatel povinen přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána 
základní způsobilost nebo profesní Způsobilost, není výpis ze Seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů starší než 3 měsíce. 

(6) Doklady o kvaliflkaci předkládá dodavatel v nabídce v kopiích. 

(7) Dodavatel nemůže nahradit doklady O kvalifikaci předložením čestného prohlášení. Dle 
§ 86 Odst. 2 věty druhé ZZVZ může dodavatel nahradit doklady o kvalifikaci 
předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné Zakázky dle § 87 ZZVZ. 

(8) S ohledem na § 86 Odst. 3 a § 122 Odst. 3 písm. a) ZZVZ je vybraný dodavatel povinen 
předložit zadavateli na základě jeho výzvy před uzavřením smlouvy originály nebo 
ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. 

(9) Dle § 86 Odst. 5 ZZVZ musí doklady prokazující základní Zpsobilost podle § 74 ZZVZ 
a profesní způsobilost podle § 77 Odst. 1 ZZVZ prokazovat Splnění požadovaného 
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem Zahájení zadávacího 
řízení. 

(10) Dle § 88 ZZVZ pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde 
V průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je 
účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů 
oznámit a do 10 pracovnich dnů od oznámení této změny předložit nove doklady nebo 
prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich 
zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je 
kvalifikace změněna takovým způsobem, že 
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo 

nabídeka 
C) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 

VII. Pravidla pro hodnocení nabídek 

(1) Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude 
ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny, tj. ceny 
předmětu veřejné zakázky v Kč S DPH stanovené v souladu S či. lV této ZD. 

(2) Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka snejnižší nabídkovou 
cenou. 

(3) V případě, že dvě a více nabídek budou obsahovat stejnou nejnižší nabídkovou cenu, 
bude jako ekonomicky nejvýhodnější vybrána ta Z nabídek se Stejnou nejnižší 
nabídkovou cenou, která byla doručena zadavateli dříve. 

Vlll. Další podmínky a práva zadavatele 

(1) Zadavatel nepřipouští předložení variant nabídky. 

(2) Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo 
modelů a může si je opatřovat také sám. Vzorky může zadavatel podrobovat zkouškám 
a vycházet Z výsledků těchto zkoušek 
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(3) Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen před uzavřením smlouvy 
zadavateli předložit 
a) identifikačni údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle 

zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, 

b) doklady, Z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito 
doklady jsou zejména 
1. výpis Z obchodního rejstříku nebo jiné obdobně evidence, 
2. Seznam akcionářů, 
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 
4. společenská Smlouva, zakladatelská listina nebo Stanovy. 

(4) Zadavatel zruší nebo může zrušit zadávací řízení pouze zdůvodů uvedených 
v§ 127 ZZVZ. 

(5) Dodavateli nenáieží náhrada nákladů, které vynaložil vsouvislosti se Svou účasti 
v zadávacím řízení. 

(6) Vybraný dodavatel provede na Své náklady před podpisem smlouvy v sídle zadavatele 
fyzickou prezentaci nabízeného plnění (tj. prezenatci obou typů židlí a obou typů 
křesel). Zadavatel bude oprávněn si v rámci prezentace nabízené plnění vyzkoušet a 
pořídit si jeho fotodokumentaci. 

(7) Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy předloží čestné prohlášení podepsané 
osobou oprávněnou jednatjménem výrobce nabízených kancelářských křesel a křesel 
pro nepřetržitý provoz nebo osobou oprávněnou jednat jménem oficiálního tuzemského 
zástupce výrobce nabízených kancelářských křesel a křesel pro nepřetržitý provoz, 
v němž tato osoba prohlásí, že nabízená kancelářská křesla a křesla pro nepřetržitý 
provoz splňují požadavky zadavatele na minimální nosnost nabízených kancelářských 
křesel (min. 130 kg) a křesel pro nepřetržitý provoz (min. 150 kg). 

(8) Vítězný dodavatel před podpisem smlouvy doloží zadavateli certifikáty podle ČSN: ISO 
9001 Systém managementu kvality, ISO 14001 Systém enviromentálního 
managementu a ISO 18001 Systém managementu bezpečností a ochrany zdraví při 

práci. 

IX. Vysvětlení zadávací dokumentace, změna a doplnění zadávací dokumentace 

(1) Dodavatel je oprávněn požádat zadavatele O vysvětlení zadávací dokumentace. 
Písemnou žádost je možné doručit velektronické podobě prostřednictvím 
elektronického nástroje E-ZAK, datovou zprávou do datové schránky zadavatele 
(identifikátor datové schránky zadavatele je 7puaa4c) nebo na elektronickou adresu 
zadavatele podate|na@cs.mfcr.cz. 

(2) Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace a změnu nebo doplnění zadávací 
dokumentace na svem profilu zadavatele. 

X. Vyhrazená změna závazku 

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu v osobě vybraného 
dodavatele, s nímž uzavře smlouvu na veřejnou zakázku, a to v případě, že budou splněny 
následující podmínky: 
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a) smlouva na veřejnou Zakázku bude předčasně ukončena zdůvodù na straně 
vybraného dodavatele, 

b) dojde k převedení práv a povinností ze smlouvy na veřejnou zakázku zvybraného 
dodavatele na nového dodavatele (postoupení smlouvy), 

c) práva a povinnosti ze smlouvy na veřejnou zakázku mohou být převedena pouze na 
dodavatele, který vzadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku podá nabídku, a o 
němž Zadavatel (nebo jim jmenované hodnotící komise) v dokumentaci k této veřejné 
zakázce prohlásí, že splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, 

d) k převzetí práv a povinností ze smlouvy na veřejnou zakázku mohou být zadavatelem 
postupně vyzývání dodavatelé v pořadí, v jakém se umístili v rámci hodnocení nabídek, 

e) nový dodavatel na základě výzvy zadavatele předloží doklady O kvalifikaci v rozsahu 
dle či. VI ZD; doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní 
způsobilost podle § T7 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem doručení výzvy kpředložení 
dokladů novému dodavateli. 

Xi. Forma a způsob podání nabídky 

(1) Nabídku je možné podat výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 
dostupného na internetové adrese https:I/mfcr.ezak.czlprofi|e display 50.htmI, a to 
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, která je uvedena voznámení 
ozahájení zadávacího řízení uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek 
a uveřejněna na profilu zadavatele. 

(2) Systémové požadavky na PC pro podání nabídek jsou kdispozici na internetové 
adrese http:llwww.eZak.cz/faqjpozadavky-na-system. 

(3) Test nastavení prohlížeče a systému je dostupný na adrese 
https:I/mfcr.ezak.cz/test índe×.html. 

(4) Podrobné instrukce kobsluze elektronického nástroje se nacházejí V uživatelské 
příručce pro dodavatele dostupné Z internetové adresy 
https:I/mfcr.ezak.czı'test inde×.html. 

Přílohy: 

1) Specifikace předmětu veřejné Zakázky 
2) Závazný vzor rámcové dohody 
3) Vzor krycího listu nabídky 

ředitel sekce O1 Ekonomiky a informatiky 
podepsáno elektronicky 
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PARAMETRY NABÍZENÉ JÍDELNÍŽIDLE 

TYP ŽIDLE ıfuázršvız uLı.Y _ __ ____ 
vYRoac€z Aıhıćn 
židle Z vícevrstvé buk‹_>_vé překłižky S kovovou konotrukí kulatého profilu 
sedák .i opěrák Z dřevěné překfížky V pfogędgní lamino 
Skořepíno přichyceno ke kostře pomocí šroubu (ne vruty) 
šrřkø sedáku fnfn. 40 cm 

7 Ž 

zhfoubko sedáku min. 40 cm 
stoho\La_te.Iné provedeni 

nosnost min. 12059 _ 

záruka mı'n.7274'měsIců 
Fotografie židle z 

Příloha Č. 1 ZD 

PARAMETRY NABÍZENÉ KONFERENČNÍŽYDLE 
"W 

ı-Yı›ìıDLš(NAz€v)z ıso hıønnêná 
|'\TYROncE= AÍBÉČR

Ť 

židn'€ S kovovou konstrukci 
sedák 0 Opërák Čofouněn Zátěžovým potahem _ _ 

'možnost dvou barevného provedeni židte (sedák 1 barva, Opěrćk 2 bonıu Í ' 'Ý W 
Zátěžový potah - oděruvzdornost min. 150 G00 cyklů 
stohovatemé gçoveđení 
Éířìčołeìákímin. 4 7 cm _ 

hfoubko sedáku min. 4Š cm 
nosnost min. 120 kg __ 
Izúruka min. 24 měsíců 

W _ 
Fotografie židle : 

PARAMETRY NABIZENÉHO KANCELÁŘSKÉHO KŘESLA 

, //77' /-
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TYP KŘESLA (NÁZEV)_: INDIA 
VÝROBCE: Aıbı ČR __ 
certifikát kvnıfıy ČSN EN 1335-1 zzooo, 133572.-2ooO____ 
.ergonomicky tvarovaný opěrák _ 

iopěrák tvořen kovovým rámem S Černou prodyšnou sřťovínou . 

píně integrovaný synchronní mechanismus S aretacímin. ve ŽI polohách
Ň 

kříž kovový černý _ 

LQfi?\b 

çŽa>\°®

\ 

Ňfa 

výškové nastaveni - plynový píst 
multifunkční pacíručky ti. výška, Strana a r_o_ı_ace 
sedák čaiouněn černým zdtěžavým potahem ~ oděruvzcíornost n3ín._ 4_q0_o0{J cyk_Iů __ 

šířka sedáku min. 47 cm 
Ihioubka sedáku min. 48 cm 
Šířkgłfigfla min. 51 cm (požadovaná Šířka je vnitřní rozměr mezi područkami) 
hloubka sedu min. 53 cm 
nosnost min. 130 kg

_ 

'kolečka uníveršăiní poiezđovó pro tvrdý povghy 
ìzáruka min. 60 měsíců _ _ _______ 

Fotografie židle : 

PARAMETRY NABÍZENÉHO KŘESLA PRO NEPŘETRŽITÝ PROVOZ 

TYP ıçÉ_EsLA (NAZEv)z DISPOS 
vřııoacčz Alba ČR 
flflnnffkát kvfliiťy CSN EN 1335-1:2ooa, 1335_2_:_29oo, 
ergonomicky tvarovanéìívné opěradio S poiohovacim váíečkem pod hlavu 
ceiokovova Synchronní mechanika S aretoci' ve 4 polohách nastavením protitíaku 
ÚPČĚĚĹQ. ._. 

kříž kovový černý 
'výškové nastaveni' - plynový píst 
AIR PUMP nastaveni' beděrniľopěrky __ _ 

područky odkiopné Čaíouněné pro sezení sěšíužebními zbraněmi 
_ __ 

ergonomický tvarovaný sedák 
7 Ý 

ıíedák čaíouněn černým zátěžovým potahem - oděruvzdornost min. 400 G00 cykiů 
šířka Seafáku min. 50 cm 
hioubka sedáku min. 52,5 _c_m 
šířkcTkřeSia nastavíteíná 49,5-54 cm (požadovaná Šířka je vnitřní rozměr mezi 
pođručkomi) 
hloubka sedu min. 58,5 cm 
Icertifiková nosnastrnin. 150 kg _ _ 
koíečka uníversáiní pojezdová pzrzoývysokau zátěž a pro tvrdé povrchy 
záruka min. 60 měsíců ___ __ _

7 

Fotografie židle : 

V Hradci Králově dne23.01.2018 

ATEX Irınl. I Ono. „Hmm 
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