
Kupní smlouva 
uzavřená podle § 2079 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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Randi Group s,r.o. Ceská republika -
Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem Na poříčí 1041 /12, Praha 1 Se sídlem Jankovcova 2, Praha 7 
pse 11000 psC 17004 
Zastoupena Ludmila Sýkorová, na základě Zastoupena Ing. Vladimírem Sloupem 

plné moci 
Funkce 

obchodní ředitelka Funkce ředitelem odboru hospodářské 
správy 

IC 24119610 IC 49370227 
DIC eZ24119610 Dle není plátce DPH 
Zapsaná vedeném Městským soudem 
vOR v Praze, spisová značka : oddíl 

e , vložka 180286 
Kontaktní 

Ludmila Sýkorová 
Kontaktní Zuzana Havelíková 

osoba/y osoba/y 
Funkce obchodní ředitelka Funkce referent oddělení správy maietku 
Tel. 777916630 Tel. 233045 171 , 702 207 909 
E-mail ludmila.sykorovaiálrandi- E-mail zuzana.havelikovaiálnku.cz lorouo.cz 
Fax - Fax 233044251 
Bank. spojení 824119610/5500 Bank. spojení 30027001/0710 

Smluvní strany se dohodly na následujícím : 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka a montáž 16 ks kancelářských židlí (podle podrobného 
popisu v příloze č . 1) prodávajícím kupujícímu včetně dopravy a odstraňování záručních vad po 
dobu záruky v délce 36 měsíců. 

2. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané a smontované kancelářské židle převzít a zaplatit 
prodávajícímu kupní cenu podle článku IV. způsobem podle článku V. této smlouvy. 

II. 
Doba plnění 

1. Termín kompletní dodávky kancelářských židlí včetně jej ich montáže v m ístě plněn í, tj . termín 
splnění předmětu této smlouvy je nejpozději do 13. listopadu 2015, pokud nebude dohodnuto jinak. 

2. Splněním předmětu této smlouvy se rozumí den protokolárního předání a převzeti řádně a včas 
dodaných kancelářských židlí včetně řádného a včasného provedení montáže kancelářských židlí . 

3. Prodávající se zavazuje písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby kupujícího uvedenou 
v záhlaví této smlouvy oznámit nejméně 2 pracovní dny předem přesný termín dodávky 
kancelářských židlí a připravenosti k jejich montáži . Kupující potvrdí termín písemně e-mailem na 
adresu kontaktní osoby prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. 



III. 
Místo plnění 

Místem plnění pro dodání a montáž kancelářských židlí jsou určené kancelářské prostory územního 
odboru v Olomouci, Na Šibeniku 1179 (dále jen "budova"). Budova je zároveň i místem případného 
předání židlí do opravy a opětovného dodání židlí po opravě. 

IV. 
Cena 

1. Celková kupní cena za dodávku a montáž 16 ks kancelářských židlí ve výši 56 666,72 Kč vč. DPH 
podle cenové nabídky prodávajícího (tisk ze-tržiště Tendermarket) je stanovena jako nejvýše 
přípustná , zahrnující veškeré náklady s dodávkou a montáží kancelářských židlí 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 16 ks kancelářských židlí 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 (číslo smlouvy kupujícího vyznačené v jejim 
záhlaví) . 

3. Splatnost kupní ceny za dodávku a montáž kancelářských 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-Ii obsahovat 
nesprávné údaje, nebo nebude-Ii 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 předmětu této smlouvy, tj . dodávkou a montáží kancelářských židlí 
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 kancelářských židli 

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

2. Kupující umožní prodávajícímu 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 přistupových 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 řidit se při montáži kancelářských židlí příkazy kupujícího s tim, že na 
případnou nevhodnou povahu příkazu je prodávající povinen kupujícího upozornit . 

VIII. 
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

1. Vlastnické právo ke smontovaným kancelářským židlím nabývá kupující podepsáním předávacího 
protokolu přebírající kontaktní osobou kupujícího. 

2. Nebezpečí škody na smontovaných kancelářských židllch přechází z prodávajícího na kupujícího 
podepsáním předávacího protokolu přebírající kontaktní osobou kupujícího. 

IX. 
Záruka za jakost 

1. Prodávajici poskytuje na předmět plnění této smlouvy, tj . kompletni dodávku a montáž 
kancelářských židli záruku za jakost po dobu 36 měsíců od uskutečněni dodávky a montáže 
kancelářských židlí. Záručni doba počiná běžet ode dne podepsání předávacího protokolu 
kontaktnimi osobami obou smluvních stran. 

2. Kupujicí je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištěni vady oznámit vady 
prodávajícímu: Svatoplukova 1222/24,70300 Ostrava - Vítkovice, Ludmila Sýkorová, tel. : 
777 916 630, e-mail : ludmila.sykorova@rand i-grouD.CZ . 

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

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

5. Bude-Ii to z povahy vady a zároveň z estetického hlediska možné, reklamace bude vyřízena 
odstraněním vady opravou, jinak bude vadná kancelářská židle prodávajícím vyměněna za stejnou, 
novou, nepoužitou kancelářskou židli bez vad. Nebude-Ii ani tento způsob odstranění vady možný, 
poskytne prodávající kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Pro případ sporu o přičině nebo 
důvodu vady je rozhodující znalecký posudek soudního znalce z oboru nábytek, na kterém se obě 
smluvní stany předem dohodnou. 
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6. Záruční doba se prodlužuje generálně, tj. na kompletní dodávku kancelářských židlí 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-Ii 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 kancelářských židlí překračující 14 dni po marném uplynutí dodatečné lhůty 
k nápravě poskytnuté kupujícímu prodávajicím v písemné upomínce (urgenci) doručené 
kupujícímu. 

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

XII. 
Prohlášení prodávajícího 

1. Prodávající prohlašuje, že je schopen a oprávněn dodávat a montovat kancelářské židle podle této 
smlouvy, a to v režimu náhradního plnění podle zákona Č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů . 
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2. Prodávající prohlašuje, že je rovněž schopen a oprávněn vyfakturovat kancelářské žídle dodané a 
smontované výhradně v režímu náhradního plnění. V souvislosti s tím se prodávající zavazuje, že 
jím vystavená faktura na dodávku a montáž kancelářských židlí bude obsahovat výslovně , že se 
jedná o náhradní plnění ve smyslu zákona Č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů . 

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 . 

3. Tato smlouva může být měněna 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. 

<:( ·10 . Zo!~ 

kupující 

Ing. Vladimír Sloup 
ředitel odboru hospodářské správy 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 

5 

V Praze dne 

Ludmila Sýkorová 
obchodni ředitelka, na základě plné moci 

Randi Group s.r.o. 



Ralldi Group s.r.o. 
sídlo: Na poříčí /04///2. Nové Město. /1 000 Praha 1 
korespondenční adresa: Svatoplllkova 1222/24, 
70300 Ostrava· Vítkovice 
tel.: +420777916 630 
IČ: 24119610. DiČ: CZ24119610 

Ilustrační obrázek Popís 

YORK ŠÉF 

- Mechanika T-synchro s nastavením tuhosli dle 
vahy uživatele a s blokaci mechaniky ve zvolené 
pozici. 
- Horizontální posuv sedáku. 
- Výškově stavitelná bedernf opěrka . 

- Opěrák je tvoren če rným polyamidovým rámem 
a černou prodyšnou síťovinou . 

- Sedák talouněný látka 2. Bondai nebo Rolex. 
- Vyškově stavitelné područky P68 s PU topem. 
- Klíž černý NYLON®. 
- Kolečka '21 50 mm. 
- Výškově stavitelný plynový plst. 
- Nosnost 130 kg. 
- Záruka'36 měsíců . 
- Cena včelně montáže, dopravy. 
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ymK ŠÉF / REKTOR 
HMOINosr 16 kg / 12 " 
SI~KA SEDÁKu Sl cm 
boh::rú 0 .30 rn' 
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Doplňky 

Výškově stavitelná 
bedernf ooěrk • 
g.~ ::,-",~" 
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Výškově stavllelné 
područky P6a 

T 
Kolečka'" 50 mm 

• Křiž černý NYLON® 

* 

Potahová kategorie 

BONDAI 

ROTEX " ... "' ...... ,,: . ..... . 

~:~:~;:,~::~".~:.7· ... :· ..... " .. , ........... . , ,, .. . ... " .. _ ,,, ...... ~ ... ' " ... , .~ .. -~, 

Cena bez 
DPH/1ks 

2927,' Kč 
bez DPH 
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- TENDERMARKET 

Infodsska Zakázky Průzkumy trhu Novinky Registry Elektronicka komunikace 

TOO4l15VtoOO33327: Nákup kancel ařských tidl; pro ÚO Olomouc 

Detail nabídky 

Urednl nb., ... dodavatele 

Celkod oabldkovAI cena 

CenovA kritérium . Nabldkovi cena 

Nabic!kova cena: 

ureN lormulM nabídky I]I<Q d9~Um~'11 

Stahnout Or;lon-: nabia"·, 

Randi Group 5.r.o. 

56 666,72 Kč s DPH (48 166,712 Kč s DPH po zvýhodněni) 

56 666,72 Kč s DPH Ke 

Infodeska ! Skoleni I Kontakty I Helpdesk I Provo~ni tid I taste dota~ I Nápověda I VideonávQdy ! Demo·verze (Registr zadavatelů 

2012 - 2015 TenCEr S"jslems 

Stránka č . 1 z 1 

Havetikova Odhlá,i! Q 

verze: 2949 

https:l Iwww.tendermarket.czlzada vate l/zakazka/zada vac i Rizen i/o tevi ran iN a b i de kl detai ... 5.1 0.20 15 



PLNA MOC 

Martin Lamoš 
datum narození 27.07.1983 

bytem Přero\' nad Labem 40 I. Přero\' n/L.. PSČ 289 16 

a 

Daniel Daoud 
datum narození 21.03.1982 

bytem Donínská 2494. Újezd nad Lesy - Praha 9. PSČ 190 16 
jednatdé 

(dále jen .. Zmocnite\"") 

tímto zmocňují 

Ludmilu S)'korm'ou 
datum narození 1.10.1982 

bytem Samoljovova 17~017 . Ostra\'a - Zábřeh . PSČ 700 30 
(dá le j en .. Zmoc ně nec) 

k tomu. aby j ménem RAND I GROUP s.r.o. IČ: 24 11 96 10 c inila veškeré právní úkony 

souvisej ící s veřejnou zakázkou. 

Zmocněnec je oprávněn zejména podávat nab ídky. podepisovat je, dop1tlovat j e. měnit je. 
podávat op ravné prostředky či se j ich vzdávat. přijímat doručo\'ané písemnosti a to vše i 
tehdy. je-Ii dle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Dále je oprávněná činit 
\ cškcr': úkony včetně podpisu smluv k veřejné zakázce. 

Ta to plll'l moc se uděluje do odvolání z mocnite le. 

V Praze dne 9.5,2014 

'---- II .Úl d L.( 
. jednatelé spokčnost i 

Prohlašuji. že \'~'še uvedené zmocnční přijímám : 

V Praze dne 9.5 .201 4 

, 4 
' / / _.6 ____ /" 

Ludmila S"koro\'á 




