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B-Credit s.r.o.

Ceská republika -
Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem Jarošovská 1278/11 Se sídlem Jankovcova 2, Praha 7 
Jindřichův Hradec 

PSČ 37701 PSČ 170 04 
Zastoupena Martinem Beranem Zastoupena lnQ. Vladimírem Sloupem 
Funkce 

Jednatel společnosti 
Funkce ředitelem odboru hospodářské 

správy 
IC 60066091 IC 49370227 
DIC CZ60066091 DIC není plátce DPH 
Zapsaná U l5rajského soudu 
vOR V Ceských Budějovicích, 

Oddíl C, vložka 3409 
Kontaktní 

Martin Beran Kontaktní Zuzana Havelíková 
osoba/y osoba/v 
Funkce Jednatel Funkce referent oddělení správy majetku 
Tel. 602490656 Tel. 233 045 171, 702 207 909 
E-mail obchod@bcredit.cz E-mail zuzana.havelikovaéa)nku.cz 
Fax Fax 233 044 251 
Bank. spojení 712308433/0300 > Bank. spojení 30027001 /071 O 

Smluvní strany se dohodly na následujícím: 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění této smlouvy je dodání kancelářského nábytku do ředitelny sídla NKÚ
prodávajícím kupujícímu včetně jeho montáže v rozsahu a množství podle podrobné specifikace
v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Kupující se zavazuje řádně a včas dodaný a smontovaný kancelářský nábytek převzít a zaplatit
prodávajícímu kupní cenu podle článku IV. způsobem podle článku V. této smlouvy.

li. 

Doba plnění 

1. Termín kompletní dodávky kancelářského nábytku včetně jeho 
montáže, tj. termín splnění předmětu této smlouvy je nejpozději do 2 týdnů od podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami. 

2. Splněním předmětu této smlouvy se rozumí den protokolárního 
předání a převzetí řádně a včas dodaného kancelářského nábytku včetně řádného a včasného 
provedení montáže kancelářského nábytku. 
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3. Prodávající se zavazuje písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby kupujícího uvedené v záhlaví
této smlouvy oznámit nejméně 2 pracovní dny předem přesný termín dodávky kancelářského
nábytku a připravenosti k jeho montáži. Kupující potvrdí termín písemně e-mailem na adresu
kontaktní osoby prodávajícího uvedené v záhlaví této smlouvy.

Ill. 

Místo plnění 

Místem plnění pro dodání a montáž kancelářského nábytku jsou určené kancelářské prostory v budově 
na adrese sídla kupujícího (dále jen „budova"). 

IV. 
Cena 

1. Celková kupní cena za dodávku a montáž kancelářského nábytku ve výši 62 920,00 Kč vč. DPH
podle cenové nabídky prodávajícího je stanovena jako nejvýše přípustná zahrnující veškeré
náklady s dodávkou a montáží kancelářského nábytku spojené včetně dopravy a záruky za jakost.

2. Cenová nabídka prodávajícího (tisk z e-tržiště) tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou
součástí.

v. 

Platební podmínky 

1. Kupní cena za dodávku a montáž kancelářského nábytku bude uhrazena po řádném a včasném
splnění předmětu této smlouvy na základě vystaveného daňového dokladu - faktury, jejíž přílohou
musí být předávací protokol podepsaný kontaktními osobami obou smluvních stran.

2. Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené
právními předpisy a dále číslo smlouvy kupujícího.

3. Splatnost kupní ceny za dodávku a montáž kancelářského nábytku je stanovena na 15
kalendářních dní ode dne doručení faktury kupujícímu. Faktura je uhrazena dnem odepsání
fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře.

4. Pokud faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této smlouvy, nebo bude-li obsahovat
nesprávné údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena požadovaná příloha, je kupující oprávněn
fakturu vrátit se zdůvodněním prodávajícímu k doplnění nebo novému vystavení. Lhůta splatnosti
počíná běžet v celé sjednané délce až dnem doručení doplněné nebo nově vystavené faktury
obsahující všechny správné údaje a náležitosti dle této smlouvy kupujícímu.

VI. 
Sankce 

1. Pro případ prodlení se splněním př_edmětu této smlouvy, tj. dodávkou a montáží kancelářského
nábytku smluvní strany sjednávají slevu z kupní ceny bez DPH ve výši 1 000 Kč za každý
i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
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VII. 
Podmínky dodávky a montáže kancelářského nábytku 

1. Kupující umozni prodávajícímu přístup na určené místo plnění v budově a dále poskytne
prodávajícímu parkovací místo pro parkování vozidla na parkovišti před budovou.

2. Kupující zajistí prodávajícímu přístup ke zdroji el. energie a vody a umožní mu užívání sociálního
zařízení.

3. Prodávající je povinen při plnění předmětu této smlouvy dodržovat příslušné české technické normy
(ČSN, CSN EN, ČSN ISO) stanovené touto smlouvou za závazné a obecně závazné právní
předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, požární ochraně,
ekologické předpisy a rovněž bezpečnostní, protipožární a případně další vnitřní předpisy
kupujícího, se kterými bude kupujícím seznámen.

4. Prodávající je povinen ve všech prostorách (tzn. v určeném místě plnění a na přístupových trasách
v budově) a na prostranství (tzn. v bezprostředním okolí budovy a na parkovišti před budovou)
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při plnění předmětu této smlouvy.

5. Prodávající je povinen řídit se při montáži kancelářského nábytku příkazy kupujícího s tím, že na
případnou nevhodnou povahu příkazu je prodávající povinen kupujícího upozornit.

VIII. 
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

1. Vlastnické právo ke smontovanému kancelářskému nábytku nabývá kupující podepsáním
předávacího protokolu přebírající kontaktní osobou kupujícího.

2. Nebezpečí škody na smontovaném kancelářském nábytku přechází z prodávajícího na kupujícího
podepsáním předávacího protokolu přebírající kontaktní osobou kupujícího.

IX. 
Záruka za jakost 

1. Prodávající poskytuje na předmět plnění této smlouvy, tj. kompletní dodávku a montáž
kancelářského nábytku záruku za jakost po dobu 24 měsíců od uskutečnění dodávky a montáže
kancelářského nábytku. Záruční doba počíná běžet ode dne podepsání předávacího protokolu
kontaktními osobami obou smluvních stran.

2. Kupující je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady
prodávajícímu - Martin Beran, tel.: 602490656, obchod@bcredit.cz, Jarošovská 1278/11, 377 01
Jindřichův Hradec.

3. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují.

4. Reklamované vady na dodaném kancelářském nábytku a/nebo montáži se prodávající zavazuje
odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace, nejpozději do 15 dnů, pokud
nebude dohodnuto jinak.

5. Bude-li to z povahy vady a zároveň z estetického hlediska možné, reklamace bude vyřízena
odstraněním vady opravou, jinak bude vadný kancelářský nábytek prodávajícím vyměněn za
bezvadný. Nebude-li ani tento způsob odstranění vady možný, poskytne prodávající kupujícímu
přiměřenou slevu. Pro případ sporu o příčině nebo důvodu vady je rozhodující znalecký posudek
soudního znalce z oboru nábytek a truhlářství, na kterém se obě smluvní stany předem dohodnou.

3 



6. Záruční doba se prodlužuje generálně, tj. na kompletní dodávku kancelářského nábytku o dobu
vyřizování reklamace.

7. Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodbornou manipulací kupujícím či třetí osobou.

8. V případě, že prodávající nebude schopen či ochoten odstranit reklamované vady a to ani
v přiměřené dodatečné lhůtě poskytnuté kupujícím, je kupující oprávněn nechat odstranit vady jinou
odborně způsobilou osobou na náklady prodávajícího, aniž by tím došlo k narušení záruky za
jakost.

X. 
Odpovědnost za škody 

1. Prodávající je odpovědný za vzniklou škodu, kterou způsobil kupujícímu nebo třetí osobě
porušením zákonné povinnosti, smluvní povinnosti nebo porušením zásad dobrých mravů.

2. Prodávající se zavazuje, bude-li to možné a účelné, k náhradě škody uvedením do předešlého
stavu. Možnost a účelnost náhrady škody uvedením do předešlého stavu posoudí kupující a bez
zbytečného odkladu rozhodne o náhradě škody buďto uvedením do předešlého stavu, přičemž
současně stanoví způsob uvedení do předešlého stavu nebo o peněžní náhradě škody.

3. Jestliže kupující jako poškozená strana musel vynaložit náklady v důsledku porušení zákonných
nebo smluvních povinností prodávajícího nebo v důsledku porušení zásad dobrých mravů
prodávajícím (na odstranění či zmírnění takto vzniklých následků), zahrnují se tyto náklady do
škody a prodávajícímu jako povinné smluvní straně vzniká povinnost i k jejich náhradě.

XI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v těchto případech:

• Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze 
strany prodávajícího, kterým je prodlení prodávajícího se splněním předmětu této smlouvy
překračující 14 dní.

• Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti
ze strany kupujícího, kterým je prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za dodávku a
montáž kancelářského nábytku překračující 14 dní po marném uplynutí dodatečné lhůty
k nápravě poskytnuté kupujícímu prodávajícím v písemné upomínce (urgenci) doručené
kupujícímu.

2. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od
smlouvy druhé smluvní straně.

XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českými obecně závaznými právními
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Prodávající prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy na internetových
stránkách kupujícího a na elektronickém tržišti.
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3. Tato smlouva může být menena pouze formou písemných číslovaných dodatků této smlouvy
podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

kupující 

Ing. Vladimír Sloup 
řeď el odboru hospodářské správy 

č sk · republika - Nejvyšší kontrolní úřad 

Přílohy: 
č. 1 - specifikace předmětu plnění 
č. 2 - cenová nabídka 
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V Jindřichově Hradci dne 

B-Credit s.r.o.

prodávající 

Martin Beran 
jednatel společnosti 

8-Credit s.r.o.



Výrobce nábytku: Interiér Říčany -stolová řada ALFA 300, skříňová řada ALFA 500 
v provedení třešeň PE 344/žaluzie šedá/úchytky elox 

Druh nábytku kusy 

stůl Horizont 1800x800 1 

stůl Horizont přísed 1800x600 1 

jednací stůl 2000x800 1 

šatní skříň žaluziová 800x450x1780 1 

policová žaluziová 800x450x1780 2 

policová žaluziová 800x450x735 3 

nástavec, dveře sklo 3M 800x450x1045+úchytky 1 

kontejner mobilní centrál s úchytkami 431x600x602 1 

úchytky ke kontejneru elox 4 

kabelová průchodka průměr 80 mm 2 

kabelový kanál 1 

zámek pro skříně žaluziové 6 

zámek centrál pro kontejner 1 

generální klíč ke skříním 1 
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TABULKA NABÍDKOVÁ CENA 

Veřejná zakázka malého rozsahu 
"Pořízení manažerského nábytku" 

v provedeni třešeň nebo LTD v podobn� barvě/žaluzie stříbrná nebo šedá/úchytky elox 
Druh kancelářského nábytku kusy cena za kus bez DPH cena za kusy bez DPH DPH 21% cena za kusy s DPH 
stúl 1800x800 na šedé kovové podnoži s 
vertikální elektrifikaci l 5400,00 Kč 5 400,00 Kč 1134,00 6 534,00 Kč 
stúl 1800x600 na šedé kovové podnoži s 
vertikální elektrifikací 1 5 100,00 Kč 5 100,00 Kč 1071,00 6 171,00 Kč 
jednací stúl 2000x800 na šedé kovové podnoži 1 5 300,00 Kč 5 300,00 Kč 1113,00 6 413,00 Kč 

vysoká šatní skříň žaluziová 800x450xcca 1780 1 5 700,00 Kč 5 700,00 Kč 1197,00 6 897,00 Kč 
vysoká skříň policová žaluziová 800x450xcca 
1780 2 6 100,00 Kč 12 200,00 Kč 2562,00 14 762,00 Kč 
nízká skříň policová žaluziová 800x450x735 3 3 300,00 Kč 9 900,00 Kč 2079,00 11 979,00 Kč 
nástavec na nízkou skříň, dveře sklo 
800x450xcca 1045+úchytky 1 3 100,00 Kč 3 100,00 Kč 651,00 3 751,00 Kč 
kontejner 3+1 mobilní centrál s úchytkami cca 
431x600x602 1 2 700,00 Kč 2 700,00 Kč 567,00 3 267,00 Kč 
kabelová průchodka průměr 80 mm 2 60,00 Kč 120,00 Kč 25,20 145,20 Kč 
kabelový kanál 1 350,00 Kč 350,00 Kč 73,50 423,50 Kč 
zámek pro skříně žaluziové 6 135,00 Kč 810,00Kč 170,10 980,10 Kč 
zámek pro kontejner 1 160,00 Kč 160,00Kč 33,60 193,60 Kč 
generální klič ke skříním 1 950,00 Kč 950,00 Kč 199,50 1 149,50 Kč 
doprava a montáž 1 210,00 Kč 210,00 Kč 44,10 254,10 Kč 
cena celkem 38 565,00 Kč 52 000,00 Kč 10920,00 · . ,•,:;.••:.; ,.'(62-920,00'Kč

UPOZORNĚNÍ 
Uchazeč nesmí v tabulce nic měnit (rozšiřovat či redukovat buňky, sloupce nebo řádky, cokoli maz.it, přepisovat, doplňovat). 
Uchazeč pouze doplní své nabídkové ceny do příslu�ných buněk. 

Celkovou nabídkovou cenu z polička G 21 uchazeč doplní co elektroniského nabídkového formuláře do polička "nabídková cena s DPH". 

V Jindřichově Hradci dne 8.2.2017 

o.C.:t:�°" ' 

lilB,Crcdits.r.o. 
mc��r.h U�l.11\ 
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