Kupní smlouva
uzavřená podle§ 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany
I

Prodávající

Kupující

č. smlouvy

č. smlouvy
complete offer s.r.o.

Se sídlem
PSČ
Zastoupena
Funkce

Svatoplukova 1222/24,
Ostrava -Vítkovice
703 00
Ludmilou Vikar
jednatel

I

1 8

o I

2

o

1 9

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad
Se sídlem
Jankovcova 2, Praha 7
PSČ
Zastoupena
Funkce

IČ
DIČ
Zapsaná
vOR
Kontaktní
osoba/y
Funkce

IČ
05572584
DIČ
CZ05572584
U Krajského soudu vOstravě,
oddíl C, vložka 68124
Kontaktní
Ludmila Vikar
osoba/y
Funkce
jednatel

Tel.
E-mail

777 916630
ludmila.vikar@com12leteoffer.cz

Fax
Bank. spojení

2 2

Tel.
E-mail

170 04
Ing. Vladimírem Sloupem
ředitelem odboru
hospodářské správy
49370227
není plátce DPH

Zuzana Havelíková
referent oddělení správy
majetku
702207909
zuzana.havelikova@nku.cz

233 044 251
Fax
Bank. spojení 30027001/0710

8055725849/5500

Smluvní strany se dohodly na následujícím:
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění této smlouvy je kompletní dodávka 25 ks konferenčních židlí, sestávající
z dodávky 21 ks konferenčních židlí Conference 155-Nl v potahové látce Style 64092 pro
pracoviště územního odboru Plzeň a dodávky 4 ks konferenčních židlí Conference 155-Nl
v potahové látce Style 61078 pro pracoviště územního odboru Ústí nad Labem (dále také
,,zboží") prodávajícího kupujícímu včetně dopravy, složení a rozbalení zboží v místě plnění,
odvoz obalového materiálu k ekologické likvidaci z místa plnění a odstraňování záručních vad
po dobu záruky v délce 48 měsíců.

2. Specifikace zboží je obsažena v příloze č. 1 „Specifikace zboží" (tisk z e-tržiště) tvořící nedílnou
součást této smlouvy.
3. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu
podle článku IV. způsobem podle článku V. této smlouvy.
II.

Doba plnění
1. Termín pro realizaci kompletní dodávky 25 ks konferenčních židlí, sestávající z dodávky 21 ks
konferenčních židlí pro pracoviště územního odboru Plzeň a dodávky 4 ks pro pracoviště
územního odboru Ústí nad Labem, je stanoven nejpozději do 6 týdnů po podpisu této smlouvy
oběma smluvními stranami. Tu kterou dodávku zboží (tj. dodávku 21 ks konferenčních židlí pro
pracoviště územního odboru Plzeň a dodávku 4 ks konferenčních židlí pro pracoviště územního
odboru Ústí nad Labem) převezme v místě plnění kontaktní osoba kupujícího (uvedená podle
místa plnění v článku III. této smlouvy) podpisem předávacího protokolu nebo dodacího listu.

2. Prodávající se zavazuje písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby kupujícího (uvedené
podle místa plnění v článku III. této smlouvy) a také v kopii na e-mailovou adresu kontaktní
osoby kupujícího (uvedené v záhlaví této smlouvy) oznámit nejméně 2 pracovní dny předem
přesný termín dodávky zboží (tzn. termín dodávky 21 ks konferenčních židlí pro pracoviště
územního odboru Plzeň a termín dodávky 4 ks konferenčních židlí pro pracoviště územního
odboru Ústí nad Labem). Oslovená kontaktní osoba kupujícího potvrdí termín prodávajícímu
písemně e-mailem (odpověď prodávajícímu na jeho e-mail) a současně odešle tento e-mail na
vědomí (v kopii) kontaktní osobě kupujícího (uvedené v záhlaví této smlouvy) na její emailovou adresu.

III.
Místa plnění
1. Místem plnění pro kompletní dodávku 25 ks konferenčních židlí (tj. dodávku 21 ks
konferenčních židlí pro pracoviště územního odboru Plzeň a dodávku 4 ks konferenčních židlí
pro pracoviště územního odboru Ústí nad Labem) jsou pracoviště kupujícího na adresách
uvedených v tabulce vodst. 2 tohoto článku. Tato pracoviště jsou zároveň i místem předání
konferenčních židlí do případné opravy a zpětného dodání konferenčních židlí po opravě.

2. Případná změna kontaktní osoby či její e-mailové adresy nebo telefonu na pracovišti
příslušného územního odboru nevyžaduje formu dodatku této smlouvy.
kontaktní osoba
telefon
Místo plnění
e-mailová adresa
Milena Benediktové
720 043 415
Územní odbor Plzeň, Martinská 141/2
milena.benediktova@nku.cz
Marcela Jeníkovská
Územní odbor Ústí nad Labem,
720 043 502
marcela.jenikovska@nku.cz
Mírové náměstí 36
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IV.
Cena
1. Celková kupní cena za kompletní dodávku 25 ks konferenčních židlí (tj. za dodávku 21 ks
konferenčních židlí pro pracoviště územního odboru Plzeň a za dodávku 4 ks konferenčních
židlí pro pracoviště územního odboru Ústí nad Labem) ve výši 53 442,07 Kč vč. DPH podle
cenové nabídky prodávajícího (tisk z e-tržiště) je stanovena jako nejvýše přípustná, zahrnující
veškeré náklady s kompletní dodávkou zboží spojené včetně dopravy, složení a rozbalení zboží
v místě plnění, odvoz obalového materiálu k ekologické likvidaci a záruky za jakost.

2. Cenová nabídka prodávajícího (tisk z e-tržiště) tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha
č. 2 „Nabídková cena".

V.
Platební podmínky
1. Celková kupní cena za kompletní dodávku 25 ks konferenčních židlí bude uhrazena na základě
vystaveného daňového dokladu -faktury, jejímiž přílohami musí být předávací protokoly nebo
dodací listy podepsané kontaktními osobami obou smluvních stran.
2. Faktura vystavená prodávajícím za kompletní dodávku 25 ks konferenčních židlí musí
obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy a dále číslo
smlouvy kupujícího (číslo smlouvy kupujícího vyznačené v jejím záhlaví).

3. Splatnost kupní ceny za kompletní dodávku 25 ks konferenčních židlí 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 s realizací kompletní dodávky 25 ks konferenčních židlí smluvní strany
sjednávají slevu z celkové kupní ceny bez DPH ve výši 500 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., ve znění pozdějších
předpisů.
3. Pro případ prodlení s odstraněním vad v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši
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100 Kč za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je prodávající v prodlení, a za
každý i započatý den prodlení s odstraněním této vady.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty
prodávajícímu.
VII.

Podmínky dodávky zboží

1. Kupující umožní prodávajícímu přístup na určené místo plnění podle článku III. této smlouvy.
Kupující podle svých možností poskytne prodávajícímu veškerou součinnost k zajištění
parkovacího místa pro parkování vozidla prodávajícího před budovami na adresách podle míst
plnění v článku III. této smlouvy, avšak není to jeho povinností.
2. Prodávající je povinen řídit se při dodávce zboží příkazy kontaktních osob kupujícího
uvedených podle místa plnění v článku III. této smlouvy stím, že na případnou nevhodnou
povahu příkazu je prodávající povinen kupujícího upozornit.

Vlil.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody
1. Vlastnické právo ke konferenčním židlím dodaným do příslušného místa plnění (tj. 21 ks
konferenčních židlí pro pracoviště územního odboru Plzeň a 4 ks konferenčních židlí pro
pracoviště územního odboru Ústí nad Labem) nabývá kupující podepsáním předávacího
protokolu nebo dodacího listu přebírající kontaktní osobou kupujícího uvedenou podle místa
plnění v článku III. této smlouvy.

2. Nebezpečí škody na konferenčních židlích dodaných do příslušného místa plnění (tj. 21 ks
konferenčních židlí pro pracoviště územního odboru Plzeň a 4 ks konferenčních židlí pro
pracoviště územního odboru Ústí nad Labem) přechází z prodávajícího na kupujícího
podepsáním předávacího protokolu nebo dodacího listu přebírající kontaktní osobou
kupujícího uvedenou podle místa plnění v článku III. této smlouvy.

IX.

Záruka za jakost
1. Prodávající poskytuje na tu kterou dodávku zboží (tj. na 21 ks konferenčních židlí pro pracoviště
územního odboru Plzeň a na 4 ks konferenčních židlí pro pracoviště územního odboru Ústí nad
Labem) záruku za jakost po dobu 48 měsíců od realizace té které dodávky zboží.

2. Záruční doba počíná běžet ode dne podepsání předávacího protokolu nebo dodacího listu na
tu kterou dodávku zboží (tj. na 21 ks konferenčních židlí pro pracoviště územního odboru Plzeň
a na 4 ks konferenčních židlí pro pracoviště územního odboru Ústí nad Labem) kontaktními
osobami obou smluvních stran.
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3. Kupující je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady
prodávajícímu na adresu Svatoplukova 1222/24, 703 00 Ostrava, ludmila.vikar@completeoffer.cz, Ludmila Vikar tel. 777 916 630.
4. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují.

5. Reklamované vady na dodaných konferenčních židlích se prodávající zavazuje odstranit
bezplatně bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace, nejpozději do 15 dnů, pokud
nebude dohodnuto jinak.

6. Bude-li to z povahy vady a zároveň z estetického hlediska možné, reklamace bude vyřízena
v příslušném místě plnění podle článku III. této smlouvy odstraněním vady opravou, jinak bude
vadná konferenční židle prodávajícím vyměněna za stejnou, novou, nepoužitou konferenční
židli bez vad. Nebude-li ani tento způsob odstranění vady možný, poskytne prodávající
kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Pro případ sporu o příčině nebo důvodu vady je
rozhodující znalecký posudek soudního znalce z oboru nábytek, na kterém se obě smluvní
stany předem dohodnou.
7. Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace uhrazena kupní cena za kompletní dodávku 25 ks
konferenčních židlí, kupující není v prodlení s úhradou kupní ceny až do vyřešení reklamace.

8. Záruční doba se prodlužuje generálně, tj. na tu kterou dodávku konferenčních židlí (tj. na
dodávku 21 ks konferenčních židlí pro pracoviště územního odboru Plzeň a na dodávku 4 ks
konferenčních židlí pro pracoviště územního odboru Ústí nad Labem) o dobu vyřizování
reklamace.
9. Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodbornou manipulací kupujícím či třetí osobou.
10. 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.
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 s termínem realizace kompletní
dodávky 25 ks konferenčních židlí překračující 14 dní od termínu realizace kompletní
dodávky 25 ks konferenčních židlí stanoveného v článku II. této smlouvy.
• Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti
ze strany kupujícího, kterým je prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za kompletní
dodávku 25 ks konferenčních židlí překračující 14 dní po marném uplynutí dodatečné lhůty
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k nápravě poskytnuté kupujícímu prodávajícím v písemné upomínce (urgenci) doručené
kupujícímu. Tímto není dotčeno ujednání v článku IX. odst. 8 této smlouvy.

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

XI.
Prohlášení prodávajícího
1. Prodávající prohlašuje, že je schopen a oprávněn dodávat veškeré zboží podle této smlouvy, a
to v režimu náhradního plnění podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „zákon o zaměstnanosti").

2. Prodávající prohlašuje, že v souladu se zákonem o zaměstnanosti nejpozději do 30
kalendářních dnů od zaplacení realizované dodávky zboží vloží údaje požadované zákonem
o zaměstnanosti do evidence plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením pro tento účel vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí. V této souvislosti se
prodávající zavazuje, že jím vystavená faktura za realizovanou dodávku zboží bude obsahovat
výslovné znění ve smyslu, že se prodávající zavazuje nejpozději do 30 kalendářních dnů od
zaplacení realizované dodávky zboží vložit údaje požadované zákonem o zaměstnanosti do
evidence Ministerstva práce a sociálních věcí, a že se jedná o náhradní plnění ve smyslu zákona
o zaměstnanosti.
XII.

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, na e-tržišti a na profilu zadavatele (kupujícího) s nepřetržitým dálkovým
přístupem.
3. Smluvní strany se budou vzájemně a neprodleně informovat o změně údajů týkajících se jejich
identifikace (včetně změny adresy, kontaktní osoby a jejího telefonního čísla). Tyto změny
nevyžadují formu dodatku této smlouvy.
4. Prodávající bude kupujícího rovněž bezodkladně informovat o veškerých změnách majících
dopad na jeho schopnost a oprávněnost poskytovat kupujícímu dodávku zboží v režimu
náhradního plnění ve smyslu zákona o zaměstnanosti.
5. Prodávající bere na vědomí, že je podle § 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, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných zdrojů.
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6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků této smlouvy
podepsaných oběma smluvními stranami.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden
prodávající.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V .^T.W^.... dne

V Praze dne

complete offer s.r.o.
|C. 055 72 584
Ostrava: Svatoplukova 1222/24
703 00 Ostrava-VItkovice
Praha: Podnikatelská 558
plete offer 19011 Běchovice

prodávající

Ludmila Vikar
ředitel odboru hospodářské správy

jednatel

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad

complete offer s.r.o.
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6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků této smlouvy
podepsaných oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden
prodávající.

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

V Praze dne
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19011 Běchovice

příloha č. 1
SPECIFIKACE ZBOŽÍ
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA VÝROBEK A ZÁRUKU NABÍZENÉ KONFERENČNÍ ŽIDLE
Do vyžluceného sloupce s označením vyplňte ANO" nebo ... > účastník výslovně uvede údaje podle
povahy parametru buďto ANO nebo údaj dle skutéčných parametrů nabízené židle/délku poskytování záruky
která musí odpovídat minimálním požadavkům zadavatele
na výrobek a záruku.
------------------------------------------------------------------—--------------

TYP ŽIDLE (NÁZEV): CONFERENCE 155-N1

VÝROBCE: LD seating s.r.o

stohovatelnost židle

< vyplňte ANO * nebo údaj dle skutečných parametru

nabízené židle/délku poskytování záruky >
ANO

.......

čalouněný sedák

ANO

opěradlo (záda) celočalouněná pohledová

ANO

oděruvzdornost min. 120 000 cyklů

ANO

sedák a opěradlo (kostra žídle) z bukové překližky

ANO

ocelový rám v černé práškové barvě bez područek

ANO

tvrdé plastové kluzáky na konci noh židle

ANO

celková výška židle v rozmezí min. 750 mm,
max. 810 mm
výška sedáku v rozmezí min. 420 mm,
max. 450 mm
hloubka židle v rozmezí min. 550 mm,
max. 580 mm
šířka židle v rozmezí min. 470 mm, max. 490 mm

i

810mm
450mm

580mm
490mm

nosnost židle min. 120 kg

120 kg

design židle odpovídající obrázku viz "Popis
konferenční židle" **

ANO

záruka za jakost (min. 48 měsíců)

ANO

Vyobrazení konferenční židle nebo odkaz na vyobrazeni s parametry na www :
http://www.ldseating.eom/produktv7conference/#modely

\

* jen pokud se jedná o pravdivý údaj
** nabízená židle nemusí byt zcela identická s židlí na obrázku, ale nesmí se svým designem výrazně odlišovat
(musí být zachován jednotný styl)

V Ostravě dne 5. 3. 2019

complete offer s.r.o.
IČ 056 72 584

Ludmila Vikar ■

ompiete Orfei

Osirava S»aiooiu*ow> ,222/24
703 00 Oslravs-Vltkowce
Piana ftornaiaská 55f
190 rf

Podpis osoby/osob oprávnéné/ých jednat za účastníka

Nabídka účastníka, jehož židle nebude splňovat minimální požadavky zadavatele na výrobek a záruku,
bude vyřazena.

příloha

i. 2

Veřejná zakázka malého rozsahu
"Nákup 25 ks konferenčních židli"

TABULKA NABÍDKOVÁ CENA
Nabízené zboží

Položka

Kusy

Typ židle (název)

Konferenční židle

Kč bez DPH

výrobce

COt-J Ff 12 ĚVčF S&-AH L ? SFATlklC* i í-o.

Doprava a montáž

Cena za 1 kus

DPH 21%

Cena za 1 kus

Cena celkem

Kč s DPH

Kč s DPH

25

1 695,00

355,95

2 050,95

51 273,75

3911200-0

1

1 792,00

376,32

2 168,32

2 168,32

51000000-9

0,00

0,00

53 442,07

Nabídková cena za dodávku 25 kusu
Kč s DPH

* Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady související s dodávkou zboží vřetně nákladu na dopravu, složení a rozbalení zboží, odvoz veškerého obalového materiálu k ekologické likvidaci
a odstraňování záručních vad.

Účastník nesmí v tabulce nic měnit (rozšiřovat či redukovat buňky, sloupce nebo řádky, cokoli mazat, přepisovat, doplňovat).

Účastník pouze doplní název, výrobce a své nabídkové ceny do příslušných buněk.

Nabídkovou cenu ze zažlucené buňky I 11 účastník doplní do elektronického nabídkového formuláře do polička "Nabídková cena s DPH"

V Ostravě

Nipez

dneS 3.2019

complete offer s.r.o.
tC. 055 72 584

Ludmila Vikar - jednatel

Podpis a jméno osoby/osob oprávněné/ých jednat za účastníka

Ostrava Svatoptawe 1222/24
f03 00 Osirava-Vi&ovice

Ptxmatebte S58
19011 BécbOvicfe

