
I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
(dále jen "objednatel")

Dodavatel:
Sídlo:
Spisová značka:

IČ:
DIČ:
Jednající:
Bankovní spojení:
(dále jen "dodavatel")

KUPNÍ SMT10UVA
2016/035110PS.DVZ

(č.50/322412016)

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35,18048 Praha 8 - Libeň
00063797
CZ00063797
Romanem Petrusem, starostou
č.ú. 27-2000881329/0800, Česká spořitelna a.s.

PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
Raisova 769/9,40003 Ústí nad Labem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 26849
28685521
CZ28685521
Bc. Nina Bilková, DiS., obchodní ředitelka, na základě plné moci
č.ú, 2650692319/0800, Česká spořitelna a.s.

I
Vztahy objednatele a dodavatele se řídí touto kupní smlouvou (dále jen "smlouva") a §§

2079 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen "OZ")

II. VÝZNAM A ÚČEL SMLOUVY

Tato smlouva stanovuje v následujících článcích podmínky dodání movitých věcí, jakož i případně
další plnění sjednaná touto smlouvou.

III. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

Dodání movitých věcí, jejichž seznam a specifikace je přílohou Č. 1. této smlouvy (dále též
"Zařízení") .

IV. TERMÍN A MÍSTO DODÁNÍ

1. Zahájení dodávek Zařízení: do 7 dnů od uzavření této smlouvy;
Instalace (montáž) zařízení a předání Zařízení: do 60 dnů od uzavření této smlouvy.

2. Změna termínu dodání Zařízení musí být oboustranně odsouhlasena formou písemného dodatku k této
smlouvě a je možná pouze z důvodů objektivní nemožnosti dodání Zařízení v místě dodání Zařízení
(např. havárie vody v nemovitosti, apod.).

- 1 -



3. Místo dodáni Zařízení je: Dům sociálnich služeb, S.K. Neumanna, Praha 8, Česká republika (dále též
"Objekt")

V.CENA

Bez DPH Kč Včetně DPH Kč DPH Kč
Sjednaná cena celkem 1788 550,- Kč 2 164145,50 Kč 375595,50 Kč

1. Cena i seznamjednotlivých položek Zařízení jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s úplným a kvalitnim dodáním Zařízeni dle této

smlouvy a jeho montáží či urnistěnim v jednotlivých rnistnostech Objektu, určených objednatelem.
Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná a zahrnuje dodáni Zařízeni a jeho instalaci a montáž dle
pokynů objednatele a/nebo výrobce Zařízení.

3. Dodavatel se zavazuje, že Zařízeni bude dodáno podle této smlouvy, v souladu s pokyny a podklady,
které objednatel podle této smlouvy předal a v průběhu trvání smlouvy předá, a to včetně jejich
pozdějších změn, doplnění a upřesněni. Dodavatel se dále zavazuje, že dodané a smontované Zařízení
bude plně provozuschopné a splňující požadavky obecně závazných předpisů, obecných technických
požadavků vč. norem a předpisů výrobců věcí Zařízení. Dodavatel se dále výslovně zavazuje, že
Zařízení bude dodáno a instalováno v terminech podle této smlouvy.

4. Objednatel má právo pokynem určit s okamžitou platností, aby dodavatel pozastavil svou činnost dle
této smlouvy. Dodavatel nemá právo na náhradu škody vzniklé v souvislosti s pozastavením činnosti
dle této smlouvy. Dodavatel opětovně zahájí činnosti podle této smlouvy do tří pracovnich dnů od
příslušného pokynu objednatele.

5. Součástí předáni Zařízení je i předání veškerých návodů k Zařízení, záručnich listů, apod.
6. Ve všech případech má dodavatel právo na dílčí úhradu doposud prokazatelně vykonaných kroků.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny za řádné splněni předmětu této smlouvy bude
uskutečněna na základě faktury vystavené dodavatelem.

2. Předáni Zboží se provede předávacím protokolem Zařízení, doloženým soupisem provedených prací
a dodávek, a to za předpokladů předáni Zařízení bez závad, toto bude předáno do ostrého provozu,
budou přiloženy atesty a protokoly s patřičnými funkčnimi zkouškami a bude prezentován hotový
výrobek splňující fyzikálni a jiné parametry výrobku dle Zadávací dokumentace.

3. Cena díla bude uhrazena fakturou až do výše 100% dohodnuté ceny (vč. DPH v zákonné výši) po
odečtení případné dílčí platby, jak je shora uvedeno. V případě změny sazby DPH dojde ke změně
celkové ceny.

4. Konečnou fakturu odešle dodavatel objednateli nejpozději do 15 dnů po ukončení přejímacího řízeni
doloženého protokolem o předáni a řádného převzetí a předání Zařízeni. Splatnost konečné faktury je
45 dnů od jejího doručeni objednateli.

5. Konečná faktura bude zpracována ve dvou vyhotoveních a doručena objednateli na adresu jeho sídla.
6. Pro splatnost faktur (daňových dokladů) se stanoví lhůta 45 dnů od jejich doručeni objednateli.
7. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušeni

závazků dodavatele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží dodavateli dle
příslušných ustanovení této smlouvy.

8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této
smlouvě či v obecně závazných předpisech je objednatel oprávněn vrátit ji dodavateli k doplněni. V
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takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením
opravené, či oprávněně vystavené faktury.

9. Dodavatel prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není "nespolehlivým plátcem" ve smyslu §
106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění této smlouvy nespolehlivým
plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli.

10. Dodavatel prohlašuje, že jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem, který je správcem DPH
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a že zůstane takovým účtem po celou dobu
účinnosti této smlouvy.

11. Ukáže-li se prohlášení dodavatele dle odstavce 9. a/nebo 10. tohoto článku nepravdivým, či přestane
li v době účinnosti smlouvy platit, nebo nastane-li jiná v ustanovení § 109 zákona o DPH předvídaná
skutečnost zakládající vznik ručitelského závazku objednatele za dodavatelem nezaplacenou daň
z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn bez vědomí dodavatele daň věřiteli (správci daně) zaplatit a
vzniklý nárok vůči dodavateli jednostranně započíst na jeho splatné i nesplatné nebo budoucí
pohledávky vůči objednateli nebo zadržet částku ve výši DPH do jejího prokazatelného zaplacení
dodavatelem nebo učinit jiná vhodná opatření k zajištění budoucího nároku vůči dodavateli z důvodu
splnění ručitelského závazku za nezaplacenou daň dodavatelem a/nebo od této smlouvy odstoupit.

VIL SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel předá dodavateli místo instalace Zařízení prosté všech faktických a právních vad a nároků
třetích osob. O předání místa instalace smluvní strany provedou zápis.

2. Objednatel předá dodavateli veškeré informace, které jsou mu známy o Objektu, budou-li tyto
informace nutné k řádnému splnění předmětu této smlouvy.

VIII. POVINNOSTI DODAVATELE

1. Dodavatel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele,
pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, případně rozhodnutími a vyjádřeními
veřejnoprávních orgánů. Objednatel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen s aktuálním stavem
Objektu a umístěním Zařízení a že si tyto informace doplnil a ověřil. Na základě toho dodavatel
prohlašuje, že mu není známa žádná skutečnost, která by byla překážkou naplnění předmětu a účelu
této smlouvy.

2. Objednatel provede předmět této smlouvy dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a
v dohodnutém termínu. Veškeré Zařízení a dodávky potřebné k realizaci předmětu této smlouvy
zajistí objednatel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, které jsou závazné, a dále, aby
odpovídaly dohodnutým podmínkám a Zadávací dokumentaci.

3. Od okamžiku převzetí místa dodání od objednatele až do převzetí předmětu smlouvy objednatelem
nese dodavatel nebezpečí škody na Zařízení a všech věcech, které opatřil k realizaci předmětu této
smlouvy, jakož i na věcech objednatele nacházejících se v Objektu, tak i na plochách a interiéru
Objektu samého.

4. Dodavatel odpovídá za všechny škody, které vzniknou v důsledku plnění předmětu této smlouvy
třetím osobám, případně objednateli, pokud za ně nese obecnou nebo přímou zodpovědnost.

5. Objednatel se stává vlastníkem Zařízení a všech věcí opatřených dodavatelem za účelem provedení
předmětu této smlouvy, okamžikem jejich protokolárního převzetí objednatelem. Dodavatel se
k tomuto okamžiku zavazuje převést a objednatele vlastnické právo k Zařízení a zajistí, aby toto
vlastnické právo bez jakýchkoliv právních vad svědčilo výhradně objednateli (a to i ve vztahu
k případným subdodavatelům Dodavatele).

6. Dodavatel se zavazuje na pracovišti:
• dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu

uvedeném v zákoně Č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a v předpisech
prováděcích a souvisejících (zejm. zákon Č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek

- 3 -



bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví
podmínky ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické, požární a zajišťující ochranu
životního prostředí;

• zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při
činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu zákoníku práce a souvisejících předpisů;

• seznámit se s riziky na pracovištích objednatele, upozornit na ně prokazatelně své pracovníky a
určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví;

• upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob či
k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a Objektu;

• zajistit a dát k dispozici 24 hodin denně telefonní spojení na odpovědného pracovníka
dodavatele, a to v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu, pro případ mimořádné
události.

7. Dodavatel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
přístroje nebo jiné věci, které použil při plnění předmětu této smlouvy a že se této povinnosti nemůže
zprostit.
• V případě úrazu pracovníka dodavatele úraz vyšetří a sepíše o něm záznam dodavatel ve

spolupráci s odpovědným zástupcem objednatele v Objektu či v okolí Objektu ve věcech
realizace nebo jím pověřenou osobou.

• Dodavatel je povinen vybavit všechny své pracovníky potřebnými osobními ochrannými
pracovními prostředky podle povahy vykonávané práce a tito je musí při výkonu práce
soustavně používat, ve smyslu § 104 zákoníku práce, a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým
se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.

• Dodavatel je povinen před započetím plnění předmětu této smlouvy provést školení svých
pracovníků v oblasti BOZP, PO a OŽP ve smyslu NV Č. 201/2010 Sb. a NV Č. 495/2001 Sb.,
vyhl. ČÚBP Č. 48/1982 Sb., zákona Č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a zákona č.133/1985
Sb., o požární ochraně, vše ve znění pozdějších předpisů. O provedeném školení musí být
pořízen záznam s prokazatelnými podpisy zúčastněných osob, jehož kopie bude předána
objednateli před započetím prací.

8. Na vyžádání oprávněného zástupce objednatele je dodavatel povinen neprodleně prokazatelně doložit
splnění těchto požadavků:
• Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si hradí dodavatel.
• Za materiál a stroje dodavatele uskladněné v Objektu /pracovišti/ nepřebírá objednatel žádné

záruky.
• Dodavatel respektuje, že Objekt nesmí být používán pro jakékoliv, byt' i krátkodobé, ubytování

osob.

9. Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu
vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem dodavatele.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY,ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Dodavatel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude proveden v termínu sjednaném ve smlouvě
podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými
normami, a bez jakýchkoli vad a případných nedodělků.

2. Zjistí-Ii dodavatel, že pro řádnou realizaci plnění předmětu této smlouvy existují prokazatelné
objektivní překážky, které není schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně
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písemně oznámit objednateli, jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému
prodlení s dokončením předmětu plnění této smlouvy či s odstraněním vad a nedodělků.

3. Dodané a instalované Zařízení nesmí mít nedostatky jakosti. Dodavatel přejímá závazek, že Zařízení
- a to každá jeho část - bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu z této smlouvy či k obvyklému
účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po celou záruční dobu. Jakékoli
odchylky od vymezení dodávek Zařízení určeného touto smlouvou, kromě odchylek (změn)
vyžádaných objednatelem v průběhu plnění nebo změn, které vyplynou z předávacího řízení, budou
považovány za vadné plnění.

4. Dodavatel zaručuje, že použité materiály, dodávky a Zařízení jsou nové, zaměnitelné v krátkých
termínech, odpovídají předané Zadávací dokumentaci a standardům dohodnutých v této smlouvě.

5. V případě zjištění vady Zařízení či jeho části v záruční době má objednatel právo požadovat a
dodavatel povinnost odstranit vadu zdarma na vlastní náklady v dohodnutém termínu. Dodavatel se
zavazuje, že ke dni předání a převzetí předmětu plnění této smlouvy předá objednateli adresy a
telefonní čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména odpovědných osob.
Rovněž sdělí kontaktní osobu včetně telefonního čísla a osoby, kde bude možno nepřetržitě po dobu
24h nahlásit vady Zařízení.

6. Dodavatel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad zjištěných v záruční době neprodleně,
nejpozději však do 7 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v nejkratší možné
době. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob nebo provoz zařízení Objektu, zavazuje se
dodavatel zahájit odstraňování vady nejdéle do 24 hodin od uplatnění reklamace. Termín a způsob
odstranění vad se stanoví samostatnou písemnou dohodou; v případě, že by k dohodě o termínu
nedošlo, odstraní dodavatel vadu v termínu a způsobem stanoveným objednatelem s přihlédnutím
k povaze a rozsahu vady. Ukáže-li se, že vada Zařízení je neodstranitelná, dodavatel se zavazuje
dodat do 7 dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění a uhradit náhradu škody, pokud se
smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Dodavatel zahájí odstraňování vady i v případě, že
reklamaci neuznává; náklady na odstranění vady nese dodavatel ve sporných případech až do
rozhodnutí soudu či dohodnutého rozhodčího orgánu. Prokáže-li se ve sporných případech, že
objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je objednatel povinen uhradit dodavateli prokazatelné
náklady, které v souvislosti s odstraněním takové vady vynaložil.

7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady uplatní bez zbytečného odkladu po jejím
zjištění písemnou formou dodavateli.

8. Dodavatel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.

9. Nedodrží-li dodavatel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční doby, je
objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady dodavatele.
Odstranění vady v záruční době, nebo jeho části jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nijak
nedotýká záručních nároků objednatele vůči dodavateli. Dodavatel se tedy odpovědnosti za vady
nezprostí tím, že odkáže, že vady byly odstraněny třetí osobou. Dodavatel je v takovém případě
povinen uhradit objednateli částku, která se rovná ceně, kterou objednatel třetí osobě v důsledku
takového postupu prokazatelně zaplatil. Dodavatel zároveň uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši
10.000-Kč za každou takto odstraněnou vadu.

10. V případě zániku právních účinků této smlouvy na základě odstoupení od smlouvy nebo na základě
jiné právní skutečnosti, nese dodavatel odpovědnost za vady Zařízení, včetně záruky za jakost, u těch
částí Zařízení, které již byly samostatně předány do dne zániku právních účinků smlouvy.

ll. Dodavatel přebírá záruku za dodané Zařízení po dobu 24 měsíců, vždy počítáno od ukončení
přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí Zařízení.
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12. Sjednaná záruční doba běží ode dne následujícího po protokolárním předání Zařízení nebo po
odstranění předchozí vady či nedodělku té části Zařízení, jíž se záruka posléze týká.

13. V případě odlišných záručních lhůt poskytnutých jednotlivými výrobci na Zařízení, platí tyto
doložené záruční lhůty pouze za předpokladu, že tyto záruční lhůty jsou delší než záruční lhůty
uvedené v odst. 11 tohoto článku.

14. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novým bezvadným Zařízením),
běží pro toto náhradní plnění (Zařízení) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění
(Zařízení) objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované
výrobcem, nesmí však činit méně než 24 měsíců a méně než činí obvyklá záruční doba pro tento druh
Zařízení. Zároveň se však sjednává, že tato záruční doba neskončí dříve než záruční doba sjednaná
pro část Zařízení, na kterém se vada vyskytla.

X. PODMÍNKY REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Termíny plnění předmětu této smlouvy mohou být bez postihu dodavatele prodlouženy:
a) jestliže se dodavatel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti vyplývající

z této smlouvy, nebo zjiných důvodů majících původ na straně objednatele,
b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízní počasí nebo jinými objektivními

překážkami, které nebylo v době uzavření této smlouvy možné rozumně předpokládat,
c) jestliže objednatel bude požadovat více plnění oproti původnímu, a toto více plnění budou mít vliv

na termín realizace předmětu této smlouvy.
2. V případě, že objednatel převezme Zařízení či související plnění s vadami a nedodělky, nese dodavatel

nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.
3. Předmět této smlouvy je řádně je proveden, je-li včas dokončen a předáno, tzn. je-li předvedena

způsobilost Zařízení sloužit svému účelu, Zařízení je umístěno na místě určeném objednatelem a
objednatel jej převezme. Předmět plnění převezme objednatel s výhradami nebo bez výhrad.

4. Předmět plnění se považuje za dokončený a předaný okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí
Zařízení v souladu s touto smlouvou mezi dodavatelem a objednatelem, kdy Zařízení je bez závad,
toto bude předáno do ostrého provozu, budou přiloženy atesty a protokoly s patřičnými funkčními
zkouškami a bude prezentován hotový výrobek splňující fyzikální a jiné parametry výrobku dle
Zadávací dokumentace a účelu daného výrobku.

5. Všechny doklady, jimiž je dodavatel povinen dokladovat řádné provedení předmětu smlouvy předloží
dodavatel objednateli nejpozději ke dni předání Zařízení. Jde zejména o tyto doklady:

a) Všechny předepsané doklady týkající se Zařízení.
b) Průvodní technickou dokumentaci jednotlivých Zařízení (atesty, certifikáty, apod.), návody na

používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve čtyřech vyhotoveních.
c) Záruční listy výrobků, resp. Zařízení.
d) Doklady o zaškolení obsluhy, je-li to nutné.
e) Doklady prokazující likvidaci dodavatelem vytvořeného odpadu v souladu se zákonem č.

185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
t) Ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu plnění předmětu této smlouvy.

6. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných touto smlouvou nebo
souvisejícími dokumenty bude hodnoceno jako nesplnění předmětu této smlouvy. Objednatel při
zjištění této skutečnosti uvědomí dodavatele a dodavatel má tři dny na provedení nápravy, pokud se
smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Při nedodržení této třídenní lhůty je každý další den
prodlení hodnocen jako prodlení dodavatele s dokončením předmětu této smlouvy.

7. Dodavatel odpovídá za vady Zařízení (faktické či právní), které má Zařízení v době jeho odevzdání
objednateli. V případě sporu o to, zda předávané Zařízení vykazuje vady a nedodělky (např.

- 6 - 



vyplývající z montáže), se podle výslovné dohody smluvních stran má za to, že tomu tak je, a to až do
doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě dodavatel.

8, Ustanovení §§ 2099 až 2129 OZ nejsou touto smlouvou dotčena.
9, Objednatel může převzít předmět plnění i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o

sobě ani ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání Zařízení, ani ho neztěžují. V takovém
případě bude součástí zápisu o předání a převzetí předmětu plnění seznam konkrétních vad s termíny
jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.

10. V případě zjištění jakýchkoliv vad (s výjimkou drobných vad dle předchozího bodu) v průběhu
předávání předmětu plnění je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam
zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení
pokračovat.

XI. POKYNY

1. Objednatel je oprávněn udělovat dodavateli pokyny a činit rozhodnutí potřebná nebo užitečná
k provádění činností dle této smlouvy.

2. Pokud by pokyn vedl ke změně ceny, je dodavatel povinen na to neprodleně upozornit objednatele, v
každém případě vždy před provedením změny. V tomto upozornění musí dodavatel závazně uvést
lhůtu přiměřenou daným okolnostem, ve které sdělí objednateli výši změny ceny.

3. Dodavatel se zavazuje, že se zvláštní pečlivostí zkontroluje všechny pokyny, které mu budou
objednatelem předány, a pokud rozpozná chybu, neúplnost nebo rozpor, ihned tuto skutečnost oznámí
objednateli. V případě opomenutí je oběma stranami dohodnuto, že takové opomenutí je považováno
za souhlas s proveditelností a úplností pokynu a dodavatel není dále oprávněn namítat
neproveditelnost či neúplnost ani požadovat zvýšení ceny za předmět plnění. Dodavatel v tomto
případě také plně odpovídá za škodu vzniklou postupem dle výše popsaných pokynů.

XII. OPATŘENÍ OBJEDNATELE V PŘÍPADĚ NEPLNĚNÍ SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy dodavatelem, a to na náklady
dodavatele. Objednatel je oprávněn za tím účelem požadovat sjednání nápravy ve lhůtě jím určené,
může dát dodavateli příkaz k přerušení prací v případě, kdy neodstraněné závady zásadním způsobem
ohrožují Objekt, třetí osoby, osoby pověřené objednatelem či dodavatelem či jejich zaměstnance anebo
kvalitu plnění jako celku; rovněž může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části
předmětu smlouvy, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto
případech:

a) prodlení dodavatele s dodáním Zařízení ve smluvených termínech o více než 7 dní, pokud toto
prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší moci či
prováděním objednatelem odsouhlasených více plnění,

b) bezdůvodné přerušení prací dodavatelem, které je delší než 5 pracovních dnů,
c) závažné porušení povinností dodavatele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných

právních norem, pokynů objednatele apod.,
d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění předmětu plnění, na které byl

dodavatel objednatelem výslovně,
e) zahájení insolvenčního řízení dodavatelem,
f) nedochází k dennímu úklidu pracoviště Objektu, či odstraňování odpadů vzniklých činností

dodavatele a to ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem,
g) přes písemné upozornění objednatele nejsou ze strany dodavatele dodržovány předpisy BOZP, PO a

OŽP,
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h) prováděné plnění či jeho části není ani po výzvě objednatele do souladu s požadavky na kvalitu
provedení předmětu smlouvy (viz tato smlouva, Zadávací dokumentace, právní předpisy a platné
normy).

2. Takovýmto zásahem do plnění povinností dodavatele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou
na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost dodavatele předat předmět plnění včas,
v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu
se smlouvou. Rovněž nezaniká ani záruka na Zařízení poskytnutá dodavatelem za jakost Zařízení, jeho
odpovědnost za vady Zařízení jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající
z této smlouvy dotčeny, ani se jich nemůže dodavatel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v plném
rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech dodavatele v tomto ohledu.

3. Pokud dodavatel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění této smlouvy nebo jeho části a tyto
dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel či z příkazu objednatele třetí osoba,
je objednatel oprávněn s tím spojené náklady po jejich vyčíslení jednostranně započíst na splatné či
nesplatné pohledávky dodavatele.

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy dodavatelem.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani nároku
na smluvní pokutu. Po odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran není dodavatel bez
předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit případné pohledávky za
objednatelem na třetí osobu. Takové postoupení by bylo neplatné.

5. Mimo případy dle § 2002 odst.I OZ se za podstatné porušení této smlouvy považuje následující:
a) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění dodavatele;
b) prodlení dodavatele s prováděním předmětu plnění delší než 15 dnů oproti smluvním termínům;
c) realizace předmětu plnění nebo jeho části poddodavatelem dodavatele, který nebyl schválen

objednatelem;
d) použití předaných podkladů kjiným účelům než je uvedeno v této smlouvě nebo jejich poskytnutí

třetí osobě bez vědomí objednateli;
e) realizace předmětu plnění pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní

povolení pro místo provádění díla nebo zelenou kartu;
f) porušení předpisů BOZP, PO a OŽP;
g) svévolné přerušení poskytování plnění způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu

smlouvy nebo termínu plnění smlouvy;
h) opakované porušení ostatních ustanovení smlouvy,

6. Na písemnou žádost objednatele je dodavatel povinen odvolat z provádění předmětu této smlouvy
kteréhokoli pracovníka, jehož chováním je prokazatelně ohroženo řádné provádění předmětu plnění,
čímž se rozumí zejména opakované porušování protipožárních, hygienických předpisů, BOZP či
ochrany životního prostředí, nekvalitní nebo nekvalifikovaný výkon prací při provádění souvisejících
výkonů, či nevhodné nebo neslušné chování vůči jiným osobám v Objektu či v okolí Objektu.

7. Zanikl-li závazek provést předmět smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen
uhradit dodavateli vždy nejvýše to, o co se objednatel průkazně obohatil. Plnění, které již dodavatel od
objednatele obdržel, bude vždy započteno na obohacení v rozsahu, v němž se kryjí. V případě
kladného salda musí dodavatel plnění objednateli vrátit bez zbytečného odkladu.

8. Bylo-li součástí závazků dodavatele plnění, které je předmětem autorského práva, je objednatel či
vyšší objednatel oprávněn i nadále užívat autorské dílo v souladu se smlouvou, což je dodavatel
povinen vždy zajistit.

9. Dojde-li podle českého právního řádu v důsledku použití Zařízení k ohrožení nebo porušení práva třetí
osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je z toho dodavatel objednateli zavázán,
pokud o tom dodavatel v době uzavření smlouvy věděl nebo vědět musel.

10. Zanikl-li závazek provést předmět plnění jinak než splněním stává se objednatel vlastníkem všech
materiálů, výrobků, a dalších věcí, které dodavatel dodal a které měly a mohly být použity k řádnému
splnění předmětu této smlouvy dodavatelem v případě, kdy o této skutečnosti objednatel písemně
vyrozumí dodavatele a je objednatel oprávněn užívat za cenu obvyklou dodané Zařízení, u kterého
objednatel projeví vůli toto Zařízení nabýt do svého vlastnictví a písemně tak sdělí dodavateli.
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ll. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je dodavatel povinen poskytování předmětu
plnění okamžitě zastavit a nejpozději do 3 dnů opustit Objekt a přilehlá prostranství, včetně svého
zařízení, náčiní, pracovníků, uvedení Objektu a okolí Objektu do původního stavu a likvidaci
odpadového materiálu.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Dodavatel při nedodržení termínu plnění, když toto nedodržení termínu není způsobeno ani zčásti
důvody uvedenými v čl. X. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové
ceny předmětu této smlouvy za každý den prodlení.

2, Dodavatel, v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad (faktických či právních) a
nedodělků reklamovaných v záruční době, uhradí objednateli pokutu ve výši 1000,- Kč za každou
vadu a každý den prodlení.

3, Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky v plnění závazků dodavatele
vyplývajících z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění těchto
závazků, a to i přesto, že je dodavatel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani
odstranit, překonat, případně odstranit jejich následky.

4, Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve
výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává
zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako
přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost
k úhradě smluvní pokuty.

5, Objednatel při nedodržení termínu úhrady faktur dle čl. VI. uhradí dodavateli úrok z prodlení ve výši
0,05% z ceny neuhrazené faktury za každý den prodlení.

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Obě smluvní strany se ve smyslu ust. § 504, 1730 a 2985 OZ zavazují, že zachovají mlčenlivost o
veškerých informacích či skutečnostech týkajících se druhé smluvní strany a o skutečnostech tvořících
obchodní tajemství druhé smluvní strany, s nimiž se seznámily nebo které jim byly jakoukoli formou
zpřístupněny v rámci plnění této smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně, o informacích týkajících se
podnikatelské činnosti druhé smluvní strany, jejích provozních metod, pracovních postupů, know-how,
patentů, obchodních a marketingových plánů a koncepcí, výsledků hospodaření, vztahů s obchodními
partnery, smluv, dohod či ujednání s třetími stranami nebo pracovněprávních vztahů (dále jen
"Důvěrné informace"). Za Důvěrné informace se nepovažují informace, které se staly obecně
známými, aniž by se tak stalo porušením povinnosti mlčenlivosti. V případě, že kterákoliv smluvní
strana poruší tento shora uvedený závazek, je povinna bezodkladně uhradit druhé smluvní straně
smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé takovéto porušení. Strany se dohodly, že závazek
zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.
V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve
výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího
omezení. Strany výslovně uvádějí, že tuto výši smluvní pokuty považují za přiměřenou s ohledem na
charakter zajišťovaného závazku.

2. Dodavatel se zavazuje být osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ust. § 2
písm. e) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

3. Veškerá majetková práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě pěti (5) let
ode dne, kdy právo mohlo být poprvé uplatněno.
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4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a
chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran
učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán
v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany
si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně
či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak,
Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Strany si sdělily všechny skutkové a právní
okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve
vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít
žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou
najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou
případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této
smlouvy. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran
a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.

5. Dodavatel je povinen činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy a/nebo související
činnosti, které bude provádět proto, aby předmět této smlouvy splnil, provádět a vykonávat v souladu
se zákonem.

6. Bude-li v souvislosti s realizací předmětu plnění proti dodavateli nebo jeho statutárnímu zástupci nebo
jeho smluvnímu zástupci nebo jeho zaměstnanci zahájeno trestní stíhání, je dodavatel povinen tuto
skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Objednatel je v takovém případě oprávněn od
smlouvy odstoupit pro porušení povinností na straně dodavatele.

7. Dodavatel je povinen neprodleně písemně oznámit objednateli, že mu soud podle zákona č. 418/2011
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, dočasně pozastavil
výkon jednoho či více předmětů činností nebo činnosti zakázal, jde-li o činnosti, které jsou předmětem
plnění podle této smlouvy. Stane-li se tak plnění dodavatele zcela nemožným, jeho závazek zanikne.
Stane-li se tak plnění dodavatele nemožné jen z části, jeho závazek v této části zanikne. Objednatel je
však ohledně zbývajícího plnění oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

8. Zanikne-li závazek dodavatele z důvodu výše uvedené nemožnosti plnění zcela či z části, je dodavatel
povinen uhradit objednateli škodu tím způsobenou.

9. V případě sporů o obsah a plnění dle této smlouvy jsou smluvní strany povinny vynaložit veškeré úsilí,
které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou. Smluvní strany
dohodly, že v případě, že se jim nepodaří některý spor urovnat smírnou cestou, bude o sporu
rozhodnuto řízení před obecnými soudy.

10. Veškeré výzvy, sdělení nebo oznámení, které se týkají změny či ukončení této smlouvy a/nebo
porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, budou oznamovány doporučeným dopisem. Za
doručenou se považuje také každá doporučená zásilka sedmý den po jejím odeslání poštou nebo popř.
odeslaná pomocí jiného držitele poštovní licence.

ll. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

12. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a dodavatel
obdrží 1 stejnopis.

- 10 -



13. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy: - příloha ke smlouvě Č. 1 DSS II - Seznam Zařízení
- příloha ke smlouvě Č. 2 (popis)

2 o~ 01, 2016
V Praze dne .. ; .. V ... l.~ .... dne ..#.t..tP76'
Za objednatele: Za dodavatele:

Roman etrus
Starosta Městské části Praha 8

c. Nina Bilkova, S., obchodní ředitelka
PRVNÍ CHKÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 29.06.2016, Č. Usn RMC 0397/2016

Správce rOJpqčtu jz
Iveta. Kocova /

[! x· 10(;íl-Ř _sťp:r/A/c_D/. .

- 11 -



Office nábytek

PŘílOHA KE SMLOUVĚ ČíSLO 1



Č. mlstnosti

1.
0,04, 0.D7, 0.10, 0.13,O.21l,

0.31

2. 1.17,1.25,1,45,1.54,2,20,
2AO 

3. 0.16

4. 0.35, 1046, 2.41

PokoJe klientů 1. NP, 2. NP.5.

6. Pokoje klientO 1. NP,.2. NP.

7. 1.20, 1.60, 2.16

8. 1.20,2.16

9. 0.16,0;18,0.25, 0.35, 1.45,
1.54, 1.55, 1.56, 1.57, Vio

10. 0.16, 0:i8,,0.25, 1.54, 1,55,
1.57

ll. 0.35

12, 1.45, 1.56, 2.40

13. Pokoje klientů 1. NP, 2. NP.

DSS 11- seznam zařízení
Nab!dkový list

Název prpdu~, popis výrobku

Sátnlskrrně roic!ělené na dvě části, uzamykatelná, korpus dřevěný do vlhkéllO p'roslre(![ Soavětlávánlm, barva - šeda,dvířka"vanllka, kovová-podnož.
Kovánl- nábytkové závěsy naložené, 110', s íntegrováným tlumením, standardní, bez pružiny. Úchyty z nerezové océ!i, délka 138 mm. Rozměry
výrobku: šířka 800 mm; ~ka 185Ó mm, hloubka 500 mm
Skřlně rozdělené na dvě'části; uzamykatelná, korpusdfevěny, barva. - š~dá, dvlřka anÝ-'ová~ KoVáni· nábytkové závěsy naložené, UO·, sintegrovaným
tlumením;standardnr, bez 'pružIny. Úchyty z nerezově oceli, délka 138 mm. ROZniěry~robku: šířka 1200 mm, výška 1~50 mm, hloubka 5ÓO mm.

Sklfňky na dokumentaci s,dveřmi, korpus dřevěný- šedý. dvlřkádub světlý. Káváhí- nábytkOlii! závěsy naložené, 110', s Ihtegrovanýmtlumením,
standardu], bez pru;'iny. Úchyty z nerezové OC!!1i; délka 138 mm, Rozměry výrobku: šíÍka 800 nim, výška 1450 mm, hloubka 450 mm.

Skříňka, kotpus.dřevěn.ý-šedý,.dvířka 'cll.lb světlY, Kováni-nábytkové závěsy naložené, 110~, s integrovaným tlumenlm,standardní, bez pružiny. Úchyty
znerezové ~cell.délka 138 mm. Rozměry výrobku: Wka,9PO mm, výška 1850 mm, hloubka SOo mm

Ulamykatelné skřfně (1/2 na prádlo = regály + 1/2 na .šaty a obleky), korpus' dřévěný- dub světlÝidvífka vanilka. 'Kovánl' nábytkové .lávěSY naložené,
110', s integrovaným tlumenlm, standardní,bez pruŽiny .. úchyty z nerezové oceli, délka.138 mm. Rozměry ~robku: šířka 1100 mm, výška 1800 mm,
hlou bka 600 mm

Nástavce na skříně, korpus dřevěnÝ:ďub světly,dvllka vanilka. Kovánl-.nábytkové távěsy n!il()ien~, 1:10', sintégrovaným tlumením, standardnf, bet
pružiny. Úchyty z nerezovéoceli,délka 138 mm, Rozměry výr(),,~u: šířka 1100mm, I(ýška 600 mm, hloubka 600 mm

Nízká s~ří~ka, korpus dřevený- dub světlý, dlilřka vanilka. Kováni- nábytkoví! závěsy naloženě, 110·, s lntegrovaným tluměn(m, stándardhí. bez pružiny.
Úchyty z nerezové ()celi, délka ras mm. Rozměry výrobku: ~ířka 550 mm, výška 600 mm, hloubka 45.0.mm.

Policová skříň, korpus dřevěný- dub světlý. Rozměry výrobku: šfřka 1600mm,výška 2020 mm, hlóvbka 280 mm.

Kontejner, 3 zásuvkový, barva šedá, uzamykatelný, mobil ni. 8ozméryvýrobku: šlřka 40,0 mm, výška 545 mm, hloubka600'mm

Stůl pracovn]; konstrukce stOluJe .kOvová' barvašedá, nohy stolu mají,mechanizmypro vvtávnanl ptípadnýtlrnerovnóstí podlahy, deska stoluje
laminovaná dřevotříSka hroubky 25 mm, dubsvětl9. Rozměry výrobku:slřka 1600 mm,výška 750 mm,ihloubka 800 mm.

StOI pracovní, kcnstrukee.stcíuJe kovová barya šedá, deska stolu jé laminovaná dřevotříska hroubky ~5mlTi; dubsvěťlý. Rozměry.l(ýrobku: ~Iřka 1400
mm/hlóubka 500 mm; šfřka1800 mml hloubka 700 mm, výšk,l''lSQ mm;

Stúl pracovní, konstrukce stOlu Je kávová:barva'šedá, nohy stolu mají mechanizmy pro'vyrovlúln(pl'lpadnvch nerovnosti podlahy, deska stOlu Je
laminovaná dřevotříska hroubky 18 mm, Javor medový. 'Rozměry výrobku:šířka 1200 mm, výšk~7S0 mm, hloubka 800 mm.

StOI jídelnr, .stolové nohy'hliník, dubďsvětlý medový hr. 36mm. Rozměry výrobku: !f)'k. 800 mm, výška 1S0 mm; hloubka'BOO mm.

Mn. M.J.
Výrobek včetně Celkem Kt bez DPH
montáže v Kt

47 ks 3940,00 clK 185 180,00 CZK

6 ks 5246,00 ClK 31440;00 ClK

4 ks H20,OOCZK 10480,00 CZK

4 ks 3610,OOClK 14440,00 CZK

5,2 ks s8S0,MezK 305760,00 ClK

52 ks 2910,ooCzK 151320,00 CZK

8 ks 1860;00CZI( 14880;00 CZK

3 ks 4 i40,00CZK 12 420,00 CZ~

14 ks 2470,OOClK 34 580,00 ClK

5 ks 2 SZO,OOCZK 12 600,00 ClK

1 ks 4250,00CZK 4 lSO,ODClK

5 ks 2290,00 ClK 11450,00 ClK

30 ks 1760,OOc:ZK 52800,00 ClK



14. 1.1Q, LI9, 2.12

(J.04, 0.07, '0.10; 0.13, 0.22,
15. 1.03,1.20,1.21,1.47,I.S4.

~.12, 2.16, 2.42

16. 0.50

0.04,0.07,0.10,0.13,0.16,

17. 0.18,0.25,·0;28,0.31,0.34,
0.50,1.23,1.55,1.57,2.18,3.

N?

PokOje klientu 1. NP.2. NP,
is, 1.10, 1.19; l.4S, 1:60; 2.12,

2.40

19.
0.35,1.07,1.45,.1.54,1.5S,

1.S6,1.57,2.40

20. 1.20,1.21,.1.47,2.16;2.42

21. 1 •.54

22.
Pokoje klienta 1. NP, 2. NP·

jednolůžkové pokoje

23. 1.03

24. 1.03

25. 1.54

Stůl Jrdelní, stolovi nohy hliník, deska dub Světlýhr. 36mm. Rozměryvýrobku: šířka 900 mm; výška750 mm, hloubka900mm.

Stolek dřevěný,dubsvětlý.Rozměryvýrobku:šířka500 mm, výška450 mm, hloubka 500 mm.

Stolekdfevěný,dub. Rozměryvýrobk~: šlřka 500 mm,výška 450 mm,.hloubka 500mm.

Židle omyyatelnéirám-chrom,materiál dřevěnýchdílu - bukpřírodnílakovaný;s čalouněnýmsedákema opěrkou- koženka, barva dle výběru.
Rozměry výrobKu:Jlřka530 mm.vý!ka 800mm, hlou.bka53qmm

19

18 

1

51 

ks

620,OOCZK"

37 050,00 CZK

15 120;00 CZK

750,OOCZK

ss 840,00 CZK

židle s područkami omyvatelné,rám-chrom, oddělený sedák.a zádové opery, materiál VY50kotlaký'laminát,s·l:aiolÍněnym sedákema-opěrkou- barva
dle výběru. ROlměryvýťobku:SIřka6in mm,výškil800 mm; híoubkaS40mm

Židle otočné kancel*ká s vysokouzádovou opěrkou a svnchronnímeébanikou,č;ilouněnáopěrka a sedák, kůže· barva dle výběru, područky
multtfunkční AlU; křiž (ij 68 cm pětiramenný, měkká kolečka .. Rozměryvýrobku: Šířka 6SO mm, vYJka 1030:1210 mm, hloubka 680 mm.

P()IOkřeslodřevěné s celodřevěnýmipodrúčkamíičalouněnýsedáka opěí'ák.Rozměry"ynlbkO: šrřká 550.mmi výška890 mm, hloubkasedáku630mm.

Polokřeslo celočalouněněoblého.tvaru.s podiuékami.~ozměry výrobku: štika 730 mm, výška830mm,hloubka 730 mm.

Ca[ouněn~ křeslo5područkami- koženka, barvil dle výběru, pevná.dřevěnakonstrukce:Roi.mě.yvýrobku:šílka 800.mm,výška 1100mm, hloubka
5ed~k~ 750 mm.

Calouněný'křeslo s područkami' koženka, barva dle vý~ěru, kostraje celcmasivnt Rozniěryvýrobku: šlh. 1000nlll'\,lÍýška.800 mm, hloubkasedáku
800 mm.

Čalouněná trojmístná.sedačka, kožeÍ1~a;.barvadle výběru, kostraje celcmaslvnt RozměryvYfObku:šltka 2100mm, výška800 mm, hloubka 800 mm.

Calouněná dvoumístnásedačka- koženka; barva dle výběru, kostraje kombinacemasivu II OTO. Rozměryvyrobku:šířka li20mm,výškano mm,
hloubka800 mm.

'184 ks

12 ks

28 ks

2 ks

18 ks

4 ks

2 ks

1 ks

40 ks

1 950,00 CZl(

840,OOCZK

ks 750,00CZK

415'840,00 CZK

33.600,00 CZK

154000,00CZK

7200,00 CZK

109 080,00 CZK

25 240,00 CZK

18 580.00 CZK

9810,00 CZK

26. Pokoje kllentO 1. NP, 2"NP,
1.21,1.47,.2.42 Police cffevěnáijavormedový.Rozměryvýrobku:šílka 1000 mm;hlóu.bka.280·mm

Stůl kruhový!stolová nohacentrá[níhlinlk, deskajavormedovýhr.. 36mni. Rozměryvýrobku:prOměr sao mm,výška,750mm. 1

ks 1840,OOCZK

24 800,00 CZK

2 040,00 ClK27. 1.54

2260,OOCZK

2800,00CZK

5500,OOcZK

3600,00 CZK

6 060,00 CZK

6310,00CZK

9290;OOCZK

9.810,00 CZK

ks i 040,00 CZK
/

" PRVNí GHR.lhlĚN . IlN~s.r.o.r ",idln:. Rái!.v. 7691 M ea Us!i "3r.ll~hern·1· .. DrilVO~ÓVr!:l: P.;lí~o . 5S9/7. 400 03 Usll n.L.
ičl): 28685521.. : CZ286BS~21 ,..
Ic(.420n5· 2.<4'2012575 I

'MNi CHRIHtNi e·lllRil: lIsli f no adil~l~,Cl
Ultll/i· .... ; ....www:pl'l. II B ln

PRVNf CHRÁN Á D A s.r.o.

Bc. Nina. Bílkové, DiS" obéh"dniředitelka
zplnomocněná jednatelem společnosti

v Ústí nad Labem, dne: 10.6.2016 17'88 550,00 CZK
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Office nábytek

1.

[ [

Specifikace
Šalnisknně rozdělené na dvě části, uzamykatelná, korpus dřevěný do vlhkého prostředí s odvětráváním, barva
- šedá, dvířka barva vanilka, kovová podnož.

Kování- nábytkové závěSY naložené, 110°, S integrovaným tlumením, standardní, bez pružiny
Úchýty z nerezové oceli, délka 138 mm.

Rozměry výrobku
Šfřka 800 mm, výška 1850 mm, hloubka 500 mm

Umístnění

0.04 - Šatna personálu- 10 ks, 0.07 - Šatna personáfu- 10 ks, 0.1 Q - Šatna personálu- 10 ks,
0.13- Šatna personálu- 10 ks, 0.28- Šatna kuchyně muži~ 3 ks, 0:31 - Šatna kuchyně ženy- 4 ks

47 



Office nábytek

2.

6

Specifikace
Skříně rozdělené na dvě části, uzamykatelná, korpus dřevěný, barva - šedá, dvířka anýzová.

Kování- nábytkové závěsy naložené, 1100, s integrovaným tlumením, standardní, bez pružiny
Ochyty z nerezové oceli, délka 13Smrh.

Rozměry výrobku
Šířka 1200 mm, výška 1}35Ůmm, hloubka 500 mm

Umístnění

1.17 - Sklad čistého prádla- 1 ks, 1.25 - Sklad čistého pradla-1 ks, 1.45 ~ Pracovna sester- 1 ks,
1.54 - Místnost vedoucí sestry. O.8S- 1 ks, 2,20 - Sklad čistého prádla- 1 ks; 2.40 - Pracovna sester- 1 ks



Office nábytek

3.
,-----_._-----

[ [ 

-- ..._.-------

4

Specifikace
Skříňky na dokumentaci s dveřmi, korpus dřevěný- šedy, dvířka dub světlý.

Kováni- háby:tkové závěsy, naložené, 1100, s integrovaným tlumením, standardní, bez pružiny
Úchyty z nerezové oceli, délk,a 138 mm.

Rozměry výrobku
Šířka 800 mm, výška 1450 mm, hloubkaA50 mm.

Umistnění

0.16 - Místnost údržby- 4 ks



Office nábytek

4.

4

Specifikace
skřřňka, korpus dřevěný- šedá, dvířka dub světlý

'50vaní- nábytkové zav~sy naložené, 110°, s integrovaným tlumením, standardní, bez pružiny
Uchyty z nerezovéoceli, délka 138 mm,

Rozměry výrobku
Šířka 900 mm, výška 1850 mm, hloubka 500 mm

Umístnění

0.35 - Kancelář kuchyně - Zks, 1A6 - Sklad čistého prádla a zdrav. materiálu- 2 ks,
2.41 - Sklad čistého prádla- 2 ks



Office nábytek

5.

52 

Specifikace
uzamykatelné skříně (1/2 naprádlo = regály + 112 na šaty a obleky), korpus dřevěný- dub světlý, dvlřka vanilka

Kování- nábytkové závěsy naložené, 110", s integrovaným tlumením, standardní, bez pružiny
Úchyty Z nerezové oceli, délka 138 mm.

Rozměry výrobku
Šířka 1100 mm, výška 1800 mm, hloubka 600 mm

Umístnění

POkojeklientů 1. NP,2. NP.



Office nábytek

6.

52

( (

Specifikace
nástavce naskřlně, korpus dřevěný'" dub světlý, dVlřka vanilka

Kování- nábytkovězávěsy naložené, 110°, s intEmrovaným tlumením, sfandardnl. bez pružiny
Úchyty.z nerezavé oceli, délka 138 mm.
Roiměry výrobku
Šiřka 1100 rnm, výška 600 mm, hloubka 600 mm

Umístnění

Pokoje klientu 1. NP, 2. NP.



Office nábytek

7.

8

Specifikace
nfzká skříňka, korpus dřevěný- dub světly, dvlfka vanilka

Kovánt- nábytkové záVěsy naložené, 110°, s integrovaným tlumením, standardní, bez pružiny
Úchyty z nerezově oceli, délka 138 mm.

Rozměry výrobku
Šlřka550 mm, výška 600 mm, hloubka 450 mm

Umístnění

1.20 - Společenská mísmost- 4 ks, 1.60 - Meditační místnost- 2 ks, 2.16 - Společenská místnost- 2ks



Office nábytek

8.
Specifikace
policová skříň, korpus dřevěný- dub světlý

3
Rozměry výrobku
Šfřka 1600mm, ~ška 2020 mm, hloubka 280 mm

1.20 - Společenská mlstnost-ž ks, 2.16- SpolečÉmská mtsínost-t ks



Office nábytek

9.
Specifikace
kontejner, 3 zásuvkov}I, barva šedá, uzamykatelný, rrtobilnf

Rozměry výrobku
Šířka 400 mm, výška 545 ním, hloubka 600 mm

Umístnění

0.16 - MJstnost údrž.by- 1 ks, 0.18 - Mandl, sušárna- 1 ks, 0:25 - Sklad místnost pracovní pro údržbu- 1 ks,
0.35- Kancelářkuchyně-1 ks, 1,45 -Pracovna sester-z ks, 1.54 - Místnost vedoucí sestry DSS- 2 ks,
1.55 - Ordinace, rehabilitace- 1 ks, 1.56 - Mlstnostprd pedikún.i- 1 ks, 1.57 - Místnost pro ergoterapeutku +
sociální pracovnici- 2 ks, 2.40 - Pracovna sester-žks,

14



Office nábytek

10.
Specifikace.
stůl pracovní,. konstrukce stolu je kovová barva šedá, nOhy stolu mají mechanizmy pro vyrovnání případných
nerovnosti podlahy, deska stolu je -tamlnovaná dřevotříska hroubky 25 mm, dub světlý .

Rozměry výrobku
Šrřka 1600 mm, výška 750 mm, hloubka 800 mm

Umístnění

0.16 - Místnost údržby- 1 ks, 0.18 - Mandl, sušárna- 1 ks, 0.25 - Sklad místnost pracovní pro údržbu- 1 ks,
1.54 - Místnostvedoucí sestry DSS- 2 ks, 1.55 - Ordinq~e,ďrehabilitace- 1 ks,
1.57 - Mrstnostpro ergoterapeutku + sociální pracovnlei- 2 ks

5



Office ná bytek

11.
Specifikace
stůl pracovní, konstrukce stolu je kovová barva šedá, deska stolu je laminované dřevotříska hroubky 25 mm,
dub

1

Rozměry výrol>oku .
Sířka 1400 mm! hloubka 500 mm, šířka 1800 mmfhloubka700 mm; vyška750'mm,

Umístnění

0.35 - Kancelář kuchyně- 1 ks



Office nábytek

12.
Specifikace
stůl pracovní, konstrukce stolu Jé kovová barva šedá, nohy stolu mají mechanizmy pro vyrovnání případných
nerovnostr podlahy, deska-stoluje laminovaná dřevotřtska.hroubky 25 mm, dub

5

Rozměry výrobku
Šiřka 1200 mm, vyška 750 mm, hloubka 800 mm

Umístnění

1.45 - Pracovna sester- 2 ks, 1.56 - MIsťnost pro pedikún» 1 ks, 2.40 - Pracovna sester- 2 ks



Office nábytek

13..
Specifikace
stůl jJdelnf, stolové nohy hlilílk, deska dub světly hr, 36mm

Rozměry výrobku
·Šfřka 800 mm, výška 750 mm, hloubka 800 mm

Umístnění

Pokoje klientů 1. NP, 2. NP.

30 



Office nábytek

14.
Specifikace
stůl jídelní, stolové nohy hlínlk, deska dub světlý hr. 36ťnm

RozmQry výrobku
Šířka 900 mm, výska 750 mm, hloubká 900 mm

Umístnění

1.10 - Jídelna personálu a docházejlcích- 5 ks, 1.19 - Jídelha a denní místnost- 6 ks, 2.12 - Jídelna- 8 ks

19
I

\



Office nábytek

Specifikace
stolek dřevěný, dub světlý

Rozměry výrobku
Šířka 500 mm, výška 450 mm, hloubka 500 mm

Umlstněnl

0.04 - šatny personálu- 1 ks, 0;07.- šatny personálu- 1 ks, 0.10 - šatny personálu- 1 ks,
O; 13 - šatny personálu- 1 ks, 0.22 - Sklad DKP- 1 ks, 1.03 - Kornunikace~ 3.ks,
1.20 - Společenská rnlstnost- 1 ks, 1.21 -Mtsthost ( remlnlscenční) pro návštěvy a skupinovou terapii- 2 ks,
1. 47 - Denní místnost pro zaměstnance- 1 ks, 1.54 - Místnostvedoucísestry DSS- 1 ks,
2.12 - Jídelna- 3 ks, 2.16. - Společenská rnlstnost-rl ks, 2.42 - Denní místnost pro zaměstnance- 1 ks

18



16.

Offíce nábytek

Specifikace
stolek dřevěný, dub

1
Rozměry výrobku
SJřka 500 mm, výška450 mm, .hlóubka 500 mm

Umístnění

0.50 - Místnost pro zesnulé- 1 ks



Office nábytek

17.
Specifikace
židle omyvatelné, rám- chroÍTI,od(jelený sedák a zádové opery, materiál vysokotlaký laminát , s čalouněným
sedákem a.opěrkou-barva dle výběru
DLE normy :ČSN EN 16139:2013

Rozměry výrobku
Šřřka 530 mm, výška 800 mm, hloubka 530 mm

51

Umístnění

0.04 - šatny personálu- 5 ks, 0.07 - šatny personátu- 5 ks, 0.10 -šatny personálu- 5 ks,
0.13 - šatny personálu- 5 ks, 0.16 - Mrstnóst údržby- 3. ks, 0.1·8 - Mandl, sušárna- 2 ks,
0.25 - Sklad mlstnost pracovní pro údržbu- 1 ks, 0.28 - Ša.tnakuchyně - muži- 2 ks,
0.31 - Šatna kuchyně - ženy- 3 ks, 0.34 - DeM! rnfstrrost kuchyně- 4 ks, 0.50 - Mistnost pro zesrurlé- 2 ks,
1.23 - Společná koupelna + WC-2 ks, 1.55 - Ordlnaoe, réhabílitace- 3 ks,
1.57 - Místnost pro ergoterapeutku. + sociálnFpraCóVniCi- 3 ks, 2.18 ~ Společná koupelna- 2 ks,
3.NP - rnlstnost údržby- 4 ks



Office nábytek

18.
Sp~cifikace
židle s područkami omyvatelné, rám- chrom, oddelený'sedák a zádové opery, materiál vysokotlaký laminát, s

.čalouněnvm sedákem a opěrkou- barva dle výběru
Rozměry výrobku
Šířka 610mm, výška 800 mm, hloubka 540mm
DLE normy :ČSN EN 16139:2013

Umístnění

Pokoje klientu 1. NP~ 33 ks, 1.10 - Jídelna. personálu a dochézejících- 20 ks,
1; 19 - Jídelna a denní rnlstnost- 24 ks, 1 A5 .. Pracovna sester- 2 ks, 1.60 - Meditační místnost- 20 ks,
Pokoje klientU 2. NP- 49 ks, 2.12 - Jídelňa- 32 ks, 2.40 - Pracovna sester- 2 ks,

184



Office nábyte k

19.
Specifikace
židle otočná kancelářská s vysokou zádovou Opěrkou a. synchronní mechanikou, čalouněná opěrka a sedák,
kůže- barva dle výběru, područky multifuhkčnf ALU, kříž 0 68 cm pětiramenný, měkká kolečka

Rozměry výrObku
Šlrka 680 mm, výška 1030-1210 mm, hlo4bka 680 mm
DLE normy :ČSN EN 16139:2013

Urnlstnění

0.35 - Kancelář kuchyně- 1 ks, 1.07 - Recepce- 1 ks; 1.45~. Pracovna sester- 2 ks,
1.54 - Mfstnost vedoucí sestry DSS- 2 ks, 1.5fi - Ordinace, rehabilitace- 1 ks, 1.56 - Místnost pro pedikúru- 1 ks,
1.57 - M[stnost pro ergoterapeutku + sociáln! pracovnici- 2 ks, 2.40 - Pracovna sester- 2 ks,

12



Office nábytek

20.
,Specifikace
polokřeslo dřevěné s celodřevěnými područkami, čalouněný sedák a opěrák

Rozměry výrobku
Šířka 550 mm, výška 890 mm, hloubka sedáku 630 mm

Umístněhí

1.20 ~ Společenská mřstnost- 10 ks; 1.21- Mlstnost ( rěmlniscenčnl) pro návštěvy a skupinovou terapii- 5 ks,
1,47 - Denní rnřstnostpro zaměstnance- 4 ks, 2:16 - Společenská místnost- 5 ks,
2:42 .. Dennf místnost pro z8městhahce- 4 ks

28 



Office nábytek

21.
Specifikace
polokřeslo ceíočalouněné oolého tvaru s područkami

2
Rozměry výrobk",
Sfřka 730 mm, vý.ška 830 mm, hloubka 730 mm

Umístnění

1.54 - Místnost vedoucí sestry DSS~2 ks



Office nábytek

22.
Specifikace
čalouněný křeslo s područkami- barva dle výběru, pevná dřevěná konstrukce

~ozměryvýrobku
Šířka 800 mm, výška 1100 mm, hloubka sedáku 750 mm

Pokoje kliehtů 1.NP- 3 ks, Pokoje klientu 2.NP- 5 ks -jednoíůžkové pokoje, Meditační místnost-1 Oks

18



Office nábytek

23.
Specifikace
čalouněny křeslo s.područkarní- koženka, barva dle výběru, kostra jé celomasivní

4
Rozměr,y vyrobku
Šířka 1000 mm, výška 800 mm, hloubka sedáku 800 nim

Umístnění

1.03 ~ Kornuníkace- 2 ks



Office nábytek

24.
Specifikace
čalouněná trcjmlstná sedačka- koženka, barva dle výběru, kostra je ceřomasívriř

~ozměry výrobku·
Šfřka 2100 mm, výška 800 mm, hloubka 800 mm

1.03 - Komunikace- 2 ks

2



Office nábytek

25.
Specifikace
čalouněná dvoumfstná sedačka- koženka, barva dle výběru, kostra je kombinace masivu a DTO

Rozměry vy-robku
Šiřka 1720 mm, výska 720 mm, hloubka 8.00 mm

Umístnění

1.54 - Mistnost vedoucl sestry OSS- 1 ks



Office nábytek

26.
Specifikace
police dřevěná, dub

40

Rozměry výrobku
Šiřka 1000 mm, hloubka 280 mm

Umístnění

Pokoje klientů 1.NP- 21 ks, 1.21 - Místnost ( remtnlscenčnr) pro návštěvy a skupinovou terapii- 4 ks,
1; 47 - Denní rnlstnost pro zaměstnance- 2 ks, Pokojekliehtů 2. NP.., 31 ks,
2.42 - Denni místnostpro zaměstnance- 2 ks

.1~ . ~



Office nábytek

POf. Obrázek
č, (obrázky jsou póuzeilustračnt) Popis

Specifikace
27. stul kruhový, stolová noha centrahtíhlhtík, deska dub, hr. 18mm

1
Rozměry výrobku
Prúměr 600 111m, výška 700 mm

Umístnění

1.54 - Místnost vedouclsestry DSS~ 1 ks


