Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU (OP VVV – projekty
„Konkurenceschopný
absolvent
Mendelovy
univerzity
v Brně“
s registračním
číslem
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002365 a „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy
univerzity v Brně“ s registračním číslem CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366).

KUPNÍ SMLOUVA

kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce
a roku na základě vzájemného konsenzu a za následujících podmínek tyto smluvní strany

Kupující:
se sídlem:
Statutární orgán:
Ke smluvnímu jednání oprávněni:

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor
za projekt Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity
v Brně
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., řešitel projektu jako příkazce
operace
Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D., hlavní manažer projektu jako správce
rozpočtu
za projekt Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa
Mendelovy univerzity v Brně
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., řešitel projektu jako příkazce
operace
Mgr. Bc. Ondřej Veselý, hlavní manažer projektu jako správce
rozpočtu

kontaktní osoba
v technických záležitostech:

XXXXX
e-mail: XXXXX; XXXXX; XXXXX; XXXXX; XXXXX
tel. +420 XXXXX; +420 XXXXX
IČO:
62156489
DIČ:
CZ62156489
bankovní spojení:
XXXXX
číslo účtu:
XXXXX
na straně jedné a dále v textu pouze jako „Kupující“
a
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Digitálně
podepsáno
Jméno: Ing.
Václav
Ostrovský
Datum:
19.10.2017
15:15:42

Prodávající: GO interier s.r.o.
se sídlem: Strážky 79, 403 40 Ústí nad Labem
adresa pro doručování (je-li odlišná od shora uvedené):
jednající: Helena Ernekerová
IČO: 059 60 657
DIČ: CZ05960657
bankovní spojení:
XXXXX
číslo účtu:
XXXXX
zápis do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C
na straně druhé a dále v textu pouze jako „Prodávající“

, vložka 39321

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná
změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou
doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, v souladu se
zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů), a to bez
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě,
zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.

Článek 1
Předmět Dodávky
1.1

Předmětem plnění a účelem této kupní smlouvy je realizace veřejné zakázky
“ Dodávka nábytkového vybavení kanceláří pro projekty Konkurenceschopný absolvent Mendelovy
univerzity v Brně a Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity
v Brně – rozdělena na části“, podle požadavků Kupujícího, uvedených v příloze této smlouvy a podle
cenové nabídky prodávajícího, která je uvedena v oceněné příloze Technická specifikace.“

1.2

Podrobný rozsah plnění včetně požadovaných parametrů je uveden v příloze/přílohách č. 1a –
technické specifikaci.“

1.3

Součástí předmětu plnění je dodávka nábytku včetně níže uvedených požadavků na předmět plnění:
 záruční servis,
 mimimální záruka 60 měsíců na dodávané zboží,
 doprava na místo plnění, montáž a instalace v ceně dodávky,

dále jen „Dodávka“.
Prodávající bude povinen rovněž zajistit před realizací Dodávky veškeré povinnosti související s vyřízením
případných celních deklarací.
1.4

1.5

Dodávka je blíže specifikována v technické specifikaci, která byla součástí zadávací dokumentace a
kterou předložil Prodávající v rámci své nabídky ze dne 19. 9. 2017 a která je přílohou č. 1a této
smlouvy.
Prodávající se touto Smlouvou zavazuje:
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a) dodat Kupujícímu předmět Dodávky dle odst. 1.1, 1.2 a 1.3 a převést na něho vlastnické právo
k tomuto předmětu Dodávky,
b) splnit povinnosti dle odst. 1.4,
a Kupující se zavazuje za tuto Dodávku zaplatit cenu ve výši dle čl. 2 a způsobem dle čl. 3 této Smlouvy.

Článek 2
Cena Dodávky
2.1

Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit :

Část 1: Vybavení kanceláří

Kč bez DPH
170.539,00

DPH v Kč
35.820,19

Kč včetně DPH
206.352,19

Jednotkové ceny jednotlivých položek jsou uvedeny v oceněné příloze č. 1a.

Článek 3
Platební podmínky
3.1

Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za Dodávku cenu ve výši dohodnuté v čl. 2 smlouvy
na základě jím vystaveného a Kupujícímu prokazatelně doručeného daňového dokladu. Daňový doklad
může být vystaven pouze na základě Kupujícím potvrzeného protokolu o předání a převzetí dodávky.

3.2 Obě Smluvní strany ujednávají, že plnění za dodávku bude fakturováno pracovišti: Mendelova
univerzita v Brně, Rektorát a celoškolská pracoviště, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno.
3.3 Kupující požaduje, aby faktury byly vystaveny na základě dodané objednávky/objednávek odeslané po
uzavření smlouvy. Na faktuře bude uveden název a číslo projektu z objednávky.
3.4 V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný
správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Prodávajícího nebo Kupujícího, nese veškeré
následky z tohoto plynoucí Prodávající.
3.5 DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů, platných ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění. Cena je nejvýše přípustná a není možné ji překročit za žádných podmínek s výjimkou změny
sazeb DPH. Cena zahrnuje veškeré a konečné náklady spojené se sjednaným a uvedeným rozsahem
plnění.
Přílohou a součástí daňového dokladu musí být:
a) Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky jako bezvadné, nebo
b) Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky a Kupujícím potvrzený
doklad o odstranění všech vad a nedodělků Dodávky uvedených v předávacím protokolu.
3.6 Prodávající vystaví a doručí daňový doklad do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného
plnění.
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3.7 Kupní cenu zaplatí Kupující Prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího
uvedený v článku 1 této Smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podepsání protokolu o převzetí dodávky. Splatnost
daňového dokladu je stanovena dohodou smluvních stran do 30 dnů od doručení daňového dokladu
Kupujícímu.
3.8 Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude kupujícím
vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta
splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.
3.9 Prodávající odpovídá za škodu, která vznikne kupujícímu z důvodů nedodržení vystaveného daňového
dokladu v uvedených termínech, zejména za pozdní odvod DPH Kupujícím z důvodů pozdního dodání
daňového dokladu Prodávajícím.
3.10 Nebude-li uhrazena kupní cena do 40 dnů ode dne splatnosti daňového dokladu Kupujícímu,
sjednává si Prodávající právo odstoupit od této Smlouvy.
3.11 Kupující upozorňuje dodavatele, že na jednotlivých fakturách musí být uvedeno registrační číslo
projektu. Prodávající uvede na faktuře následující text: ,,OP VVV – projekty „Konkurenceschopný
absolvent Mendelovy univerzity v Brně“ s registračním číslem CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002365
nebo „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“
s registračním číslem CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366,“ dle údajů uvedených v objednávkách.

Článek 4
Dodací doba a místo
4.1

Prodávající se zavazuje provést (dodat) shora uvedenou Dodávku nejpozději ve lhůtě:
 do 3 týdnů od data doručení objednávky (výzvy) k plnění.


Závazek Prodávajícího provést dodávku zahrnuje i:
- Dopravu dodávky na místo jejího odevzdání, její vybavení a kontrolu;
- Provedení instalace, příp. montáže dodávky tak, aby mohla spolehlivě plnit svůj účel;
- Odvoz a likvidace veškerého odpadu, zejména obaly a materiály použité při provádění dodávky;
- Provedení závěrečného úklidu včetně uvedení všech povrchů dotčených prováděním dodávky
dle Smlouvy do původního stavu.



Prodávající splní svou povinnost provést (dodat) shora uvedenou Dodávku tím, že tato bude
převzata jako bezvadná Kupujícím.

4.2 Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Dodávky vyrozumí osobu uvedenou v bodě
4.4 smlouvy vždy s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovní dny) a prokazatelně ji
uvědomí o tom, že má v úmyslu Dodávku předat, jinak Kupující není povinen Dodávku převzít.
4.3 Prodávající se zavazuje dodávku předat v sídle zadavatele:
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Mendelova univerzita v Brně, Rektorát – budova A, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno; případně
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Zemědělská 1665/3, 613 00 Brno;
případně Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Valtická 337, 691 44 Lednice. Dodávka
a montáž proběhne ve více kancelářích, které budou blíže určeny v rámci jednotlivých objednávek
(výzev k plnění).

4.4 Kupující prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít Dodávku a podepsat předávací protokol:
Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně:
XXXXX; XXXXX; +420 XXXXX;
XXXXX; XXXXX .
Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně:
XXXXX; XXXXX; +420 XXXXX
XXXXX; XXXXX;
XXXXX; XXXXX; +420 XXXXX.

Článek 5
Záruční doba
5.1 Záruka na předmět plnění se sjednává na dobu 60 měsíců v části 1 a začíná běžet dnem převzetím
dodávky Kupujícím. Pokud je v technické či výrobní dokumentaci výrobce stanovena:
a) kratší záruční doba, platí ustanovení o záruce dle předchozí věty tohoto článku Smlouvy
b) delší záruční doba, platí ustanovení o záruce dle technické či výrobní dokumentace výrobce.
Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Kupující předmět smlouvy řádně užívat pro vady, za
které nese odpovědnost Prodávající.
5.2 Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou obsluhou dodávky (zboží), neodbornou
manipulací nebo v důsledku havárií. Prodávající odpovídá za vady, jež má zboží v době předání a za
vady, které se vyskytly v záruční době.
5.3 Reklamace vad musí být provedena písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy byla Kupujícím zjištěna
(za písemné uplatnění se považuje i nahlášení faxem nebo e-mailem).
Kupující bude vady oznamovat na hot-line Prodávajícího :
faxové číslo: XXXXX
e-mail:
XXXXX
adresu: XXXXX
Jakmile Kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady,
neuvede-li v oznámení jinak.
Prodávající je v takovém případě povinen odstranit vady na vlastní náklady, které se vztahují jak na
opravu, tak na případnou přepravu vadného zboží a další s opravou související náklady. Prodávající je
tak v případě uplatnění reklamace s požadavkem na opravu předmětu koupě povinen
a) vyslat zaměstnance či pověřit třetí osobu opravou předmětu koupě v sídle Kupujícího, a to na
vlastní náklady,
b) zajistit přepravce, který vyzvedne předmět koupě v sídle Kupujícího, předmět koupě převeze do
sídla Prodávajícího či jeho pobočky či do sídla třetí osoby, kde bude oprava realizována, a
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následně zajistí Přepravce, který přepraví opravený předmět koupě zpět do sídla Kupujícího, to
vše na náklady Prodávajícího,
c) nastoupit k odstraňování vady do 3 pracovních dnů od písemného odeslání reklamace dle bodu 5.3
smlouvy.
5.4 Provedenou opravu vady dodávky Prodávající Kupujícímu předá písemným protokolem, kterému bude
předcházet funkční zkouška, která prokáže opětovnou plnou funkčnost zboží.
5.5 Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši.
Prodávající rovněž Kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
5.6 Reklamace jsou ze strany Kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem XXXXX.

Článek 6
Smluvní pokuty
6.1 V případě prodlení Prodávajícího s dodávkou je Kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z kupní ceny za každý započatý den prodlení, nejdéle však po dobu 30 dnů.
6.2 V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny za poskytnutou dodávku je Prodávající oprávněn účtovat
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6.3 V případě, že nebude Prodávajícím dodávka poskytnuta ve lhůtách dle bodu 4.1, a bude-li rovněž
vyčerpána možnost smluvní sankce dle bodu 6.1, má Kupující právo odstoupit od smlouvy a je
oprávněn Prodávajícímu účtovat smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (třicettisíc).
6.4 V případě prodlení Prodávajícího s odezvou na požadavek odstranění reklamovaných vad dle bodu 5.3
smlouvy je Kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
6.5 Na jakoukoli smluvní pokutu je oprávněné smluvní straně umožněno vystavit daňový doklad – fakturu.
Jakákoli smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení oznámení o jejím uplatnění druhé
straně smlouvy. Náhrada případné škody není zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dotčena.

Článek 7
Ustanovení společná a závěrečná
7.1 Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb.,občanského zákoníku.
7.2 Prodávající je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly. Prodávající tímto bere na vědomí, že na osobu povinnou spolupůsobit se
vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu.
7.3 Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této Smlouvy neovlivní
vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli
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ujednání této Smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit
jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů
obsažených v takovém ujednání této Smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti
pozbyla.
7.4 Tato Smlouva byla vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, přičemž Prodávající obdrží
jedno (1) a Kupující čtyři (4) vyhotovení.
7.5 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, v účinném znění, (zákon o registru smluv) v registru smluv.
7.6 Tato Smlouva nabývá účinnosti doručením objednávky prodávajícímu.
7.7 Dojde-li k situaci předvídané v ust. § 7 odst. 1 nebo 2 zákona o registru smluv (zrušení smlouvy od
počátku), smluvní strany se zavazují:
 jednat takovým způsobem, aby došlo ke konvalidaci následků, tedy provedení opravy tím, že zveřejní
příslušné části smlouvy v registru smluv;
 pokud i přes rozhodnutí soudu nebo nadřízeného orgánu považují ochranu zájmů uvedených
v odstavci 7.7 smlouvy tohoto článku za opodstatněnou, budou respektovat práva vzájemně nabytá
v dobré víře a v této souvislosti se zavazují, že vůči sobě nebudou uplatňovat právo na vydání
bezdůvodného obohocení a nebudou požadovat vrácení poskytnutého plnění a že žádná ze smluvních
stran nepostoupí pohledávku ba vydání bezdůvodného obohacení / vrácení poskytnutého plnění ze
zrušené smlouvy na třetí osobu. Rovněž se vůči sobě vzdávají práva na náhradu škody vzniklé
v souvislosti s nezveřejněním nebo nesprávným či neúplným zveřejněním smlouvy v Registru smluv.
7.8 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1a – technická specifikace předmětu plnění.
7.9 Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámily, že tato Smlouva
je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni a/nebo za nápadně
nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.
7.10 Kupující i Prodávající souhlasí s uveřejněním kompletní kupní smlouvy včetně příloh na profilu
zadavatele a v registru smluv.
7.11 Uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv zajistí Kupující.
Přílohy: Příloha č. 1a – technická specifikace

V Brně dne: 19. 10. 2017

V Ústí nad Labem dne: 3. 10. 2017

Za Kupujícího

Za Prodávajícího

……………………………………………….
prof. RNDR. Ladislav Havel, CSc.,
rektor

…………………………………
Helenena Ernekerová,
jednatel
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……………………………………………….
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.,
řešitel projektu jako příkazce operace

……………………………………………….
Ing. Robert Pokluda, Ph.D.,
řešitel projektu jako příkazce operace

……………………………………………….
Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.
hlavní manažer projektu jako správce rozpočtu

……………………………………………….
Mgr. Bc. Ondřej Veselý
hlavní manažer projektu jako správce rozpočtu
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Část 1 - Vybavení kanceláří

komodita č.

Požadovaný předmět

1 pracovní stůl

2 stolek
3 kontejner

4 šatní skříň

5 skříň s dvířky 2/5

6 skříň otevřená
7 závěsná police
8 stojanový věšák
9 konferenční stolek

10 konferenční stůl
11 podložka pod nohy

12 pracovní stůl
13 kontejner

14 skříň s dvířky 2/5

15 skříňka

16 pracovní stůl
17 kontejner

18 skříňka

19 skříň s dvířky 2/5
20 stojanový věšák

21 stojanový věšák se zrcadlem

22 skříňka
23 podložka pod nohy

Specifikace předmětu

délka 160 cm, hloubka 80 cm, výška 75
cm+/-5cm, horní deska min. 2,5 cm,
ostatní dřevěné 3 dílce min. 1,8 cm,
součástí podstavec pod PC a výsuvná
deska na klávesnici, dezén buk
80x80 cm, výška 75 cm+/-5cm, shodná s
výškou pracovního stolu (ad 1), deska
min. 2,5 cm, kovové nohy, bílé barvy
45Dx60Hx60Vcm +/-5 cm, na kolečkách,
dezén buk
80Dx47Hx178Vcm +/-5 cm, desky
min.1,8 cm, min. 1 police s nosností min.
30kg, věšák na ramínka, dezén buk
80Dx47Hx178Vcm +/-5 cm, dolní část
uzavřená uzamykatelná a horní
otevřená, desky min.1,8 cm, min. 4
police (nosnost police min. 30kg), dezén
buk
80Dx45Hx178Vcm +/-5 cm, desky
min.1,8 cm, min. 4 police (nosnost police
min. 30kg), dezén buk
délka 80 cm+/-5cm, výška a hloubka 23
cm+/-5cm, dezén buk
kovový, černá barva, moderní vzhled,
175-185 cm
deska 70x70 cm+/-5cm, dezén buk
délka 200 cm, hloubka 120 cm, výška 75
cm+/-5cm, horní deska min. 2,5 cm,
kovové nohy, dezén buk
barva černá
délka 140 cm, hloubka 80 cm, výška 75
cm+/-5cm, horní deska min. 2,5
cm,kovové nohy a podnož, bílá barva
45Dx60Hx60Vcm +/-5 cm, na kolečkách,
bílá barva
80Dx47Hx178Vcm +/-5 cm, dolní část
uzavřená uzamykatelná a horní
otevřená, desky min.1,8 cm, min. 4
police (nosnost police min. 30kg), bílá
barva
80Dx47Hx74,2Vcm +/-5 cm, desky
min.1,8 cm, min. 1 police (nosnost police
min. 30kg), bílá barva
délka 140 cm, hloubka 80 cm, výška 75
cm+/-5cm, horní deska min. 2,2 cm,
ostatní dřevěné 3 dílce min. 1,6 cm,
dezén javor
40,6Dx50,1Hx66,5Vcm +/-5 cm, na
kolečkách, dezén javor
80Dx38,5Hx77,6Vcm +/-5 cm, desky
min.1,8 cm, min. 1 police (nosnost police
min. 30kg), dezén javor
80Dx38,5Hx183,5Vcm +/-5 cm, dolní část
uzavřená uzamykatelná a horní
otevřená, desky min.1,8 cm, min. 4
police (nosnost police min. 30kg), dezén
javor
kovový, černá barva, moderní vzhled,
175-185 cm
moderní stojanový věšák se zrcadlem
konstrukce z chromované oceli, barevné
provedení: chrom, rozměry: 55 x 26 x
184 cm (délka x hloubka x výška)+-5 cm
s dvířky, desky min 1,8 cm, jedna police,
Délka: 80 cm, Výška: 74.2 cm, Hloubka:
47 cm, +/-5 cm, bílá barva
barva černá

Kancelářský stůl s deskou stolu min.
2,8cm rohový levý 160D x 100/70H x 76V
cm +/-5 cm, kontejner 70D x 47H x 76V
+/-5cm, dvě skříně 80D x 38,5H x
183,5V+/-5cm -jedna uzavřená a jedna s
24 sestava kancelářského nábytku dvířky 2/5 , desky min 1,8cm, dezén buk

25

26
27

28
29

Kancelářský stůl s deskou stolu min.
2,8cm rohový pravý 160D x 100/70H x
76V cm +/-5 cm, kontejner 70D x 47H x
76V +/-5cm, dvě skříně 80D x 38,5H x
183,5V+/-5cm -jedna uzavřená a jedna s
sestava kancelářského nábytku dvířky 2/5 , desky min 1,8cm, dezén buk
délka 80 cm, hloubka 70 cm, výška 75
cm+/-5cm, horní deska min. 2,8 cm,
ostatní dřevěné 3 dílce min. 1,8 cm,
stůl
dezén buk
kovový, černá barva, moderní vzhled,
stojanový věšák
175-185 cm
délka 140 cm, hloubka 70 cm, výška 75
cm+/-5cm, horní deska min. 2,8 cm,
ostatní dřevěné 3 dílce min. 1,8 cm,
pracovní stůl
dezén buk
43Dx59Hx52Vcm +/-5 cm, na kolečkách,
kontejner
dezén buk

Přepokládaný cena za 1 ks v cena za 1 ks v
počet ks
Kč bez DPH
Kč včetně DPH

cena celkem za
komoditu v Kč bez
DPH

horní
cena celkem za komoditu nepřekročitelný
v Kč včetně DPH
limit za kus v Kč
bez DPH

2

2 865,00

3 466,65

5 730,00

6 933,30

4628

2

2 539,00

3 072,19

5 078,00

6 144,38

3690

3

2 999,00

3 628,79

8 997,00

10 886,37

4215

2

2 999,00

3 628,79

5 998,00

7 257,58

5289

4

2 814,00

3 404,94

11 256,00

13 619,76

3388

2

1 966,00

2 378,86

3 932,00

4 757,72

3388

2

511,00

618,31

1 022,00

1 236,62

670

1
1

999,00
1 899,00

1 208,79
2 297,79

999,00
1 899,00

1 208,79
2 297,79

1100
2082

1
4

6 476,00
499,00

7 835,96
603,79

6 476,00
1 996,00

7 835,96
2 415,16

9980
590

2

3 285,00

3 974,85

6 570,00

7 949,70

4628

2

2 999,00

3 628,79

5 998,00

7 257,58

4215

1

2 814,00

3 404,94

2 814,00

3 404,94

3388

1

1 508,00

1 824,68

1 508,00

1 824,68

3388

1

2 637,00

3 190,77

2 637,00

3 190,77

4628

1

2 999,00

3 628,79

2 999,00

3 628,79

4215

1

1 508,00

1 824,68

1 508,00

1 824,68

3388

1

2 814,00

3 404,94

2 814,00

3 404,94

3388

1

999,00

1 208,79

999,00

1 208,79

1100

1

1 690,00

2 044,90

1 690,00

2 044,90

1690

1
3

1 508,00
499,00

1 824,68
603,79

1 508,00
1 497,00

1 824,68
1 811,37

3388
590

1

12 099,00

14 639,79

12 099,00

14 639,79

15619

1

12 099,00

14 639,79

12 099,00

14 639,79

15619

1

1 418,00

1 715,78

1 418,00

1 715,78

2009

1

999,00

1 208,79

999,00

1 208,79

1100

1

2 637,00

3 190,77

2 637,00

3 190,77

4628

1

2 999,00

3 628,79

2 999,00

3 628,79

4215

31 závěsná police

110 (délka) x 70 (hloubka) x 44 (výška)
cm +/-5 cm, deska stolu je vyrobena z
čirého skla, spodní deska také vyrobená
ze skla s černým sklem, konstrukce
konferenčního stolku je vyrobena z
hliníku
délka 80 cm+/-5cm, výška a hloubka 23
cm+/-5cm, dezén buk

32 výkresový stůl

rozměrný kancelářský pracovní stůl se
stabilním kovovým podložím; š. 140 cm
a více; hl. 80 cm; v. 72-76 cm; materiál:
LTD 25 mm/kov; barva buk/stříbrná;
vlastnosti: podnoží z kovových profilů s
rektifikací 15 mm, povrchová úprava
epoxypolyesterovou práškovou barvou.
Pracovní deska z LTD 25 mm zakončená
ABS hranou o tl. 2 mm.

5

3 285,00

3 974,85

16 425,00

19 874,25

4950

33 kontejner
34 montáž a doprava

pojízdný kontejner se 4 zásuvkami
kompatibilní s pracovním strojem; hl. 60
cm, v. 58-62 cm, š. 40-45 cm; materiál:
LTD 18 mm; barva: buk; vlastnosti:
korpus z jednoho barevného odstínu
LTD tl. 18 mm s ABS hranou 1 mm, záda
s oboustrannou povrchovou úpravou
(lze postavit do prostoru), 4 kolečka
montáž a doprava

5
1

3 655,00
15 000,00

4 422,55
18 150,00

18 275,00
15 000,00
170 539,00

22 112,75
18 150,00
206 352,19

4100
21660

30 konferenční stolek

1

2 152,00

2 603,92

2 152,00

2 603,92

2152

1

511,00

618,31

511,00

618,31

670

CELKEM:
Požadavky na předmět plnění:
* lhůta plnění: do 3 týdnů od doručení výzvy k plnění
* záruka min. 5 let
* komodity v těchto 5 skupinách 1-11; 12-23; 24-27; 28-31; 32-33 dodat tak, aby dezén, výška nábytku apod. byla shodná a celkově k sobě ladila

