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Obchodní podmínky

Smlouva o dílo
uzavřená dle občanského zákoníku

ČLÁNEK 1 - smluvní STRANY
1.1 Objednatel:

Slezská univerzita v Opavě

Sídlo;

Na Rybníčku 626/1 , 746 01 Opava

Zastoupení:

Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor SU

Ve věcech smluvních:

Ing. Ivana Růžičková, MPA

Ve věcech technických:

Mgr. Yvona Kaniová

IČO / DIČ:

47813059 / CZ47813059

Tel./Fax:

553 684 111 /553 684 618

Bankovní spojení / č. účtu:

Česká spořitelna, a.s., Opava / 3118442/0800

(dále jen jako ,,Objednater‘)

1.2 Zhotovitel:

QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.

Sídlo:

Pasecká 2374, 760 01 Zlín

Zastoupení:

Ing. Jan Tichý

Ve věcech smluvních:

Ing. Jan Tichý

Ve věcech technických; Jan Bartáček
ICO / DlC

47917601/CZ47917601

Tel. / Fax;

577 001 246

e-mail:

quercus@avonet.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka

č. účtu:

1463660237/0100

(dále jen jako ,,Zhotovitel“)

Preambule
Objednatel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho
závazků.
Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky.
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost ktomu, aby plnil závazky vyplývající
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.
Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně
přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, že bere na vědomí
všechny její podmínky, časové souvislosti a závazné termíny a že na základě tohoto zjištění přistupuje
k uzavření této předmětné smlouvy.
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele ze dne 2.7.2018 podaná v rámci
zjednodušeného podlímitního řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Dodávka
nábytku pro Slezskou univerzitu v Opavě“, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ“).
Veškeré činnosti a dodávky uvedené ve Smlouvě o dílo, k jejichž výkonu se způsobem v této
smlouvě stanoveným Zhotovitel zavazuje, budou také souhrnně označovány jako „Dílo“.

ČLÁNEK 2 - PREDMET PILA
2.1.

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané
době Dílo s názvem:
„Dodávka nábytku pro Slezskou univerzitu v Opavě“
FPF - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava

Předmět díla provede Zhotovitel podle předané technické specifikace.
2.2.

Provedením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací a
dodávek a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného Díla, dále provedení
všech dalších činností souvisejících s dodávkou a montážními pracemi, jejichž provedení je pro
řádné dokončení Díla nezbytné.
V podrobnostech se v předmětu díla jedná zejména o následující práce a dodávky:
S ohledem na zásadu účelného, hospodárného a efektivního vynakládání veřejných prostředků
zadavatel požaduje, aby účastníky nabízené technické řešení splňovalo požadavky na
technickou kompatibilitu se stávajícím technickým a infrastrukturálním vybavením.
FPF________________________________________________________________________

Školní lavice dvoumístná žákovská stavitelná, 2x odkládací koše, pracovní deska silná min. 22
mm s oblými rohy, osazená ABS hranou, kovová konstrukce modrá (RAL 5002), výška pracovní
desky stavitelná v rozsahu min. 72 - 80 cm. Všechny lavice stejného typu a provedení.
Školní židle, kovová konstrukce a dřevěný podsedák a opěradlo, barva konstrukce modrá (RAL
5002). Výška podsedáku 45 cm. Všechny židle stejného typu a provedení.
Tabule keramická třídílná (triptych) s odkládací policí, barva bílá, vhodná pro praní fixem,
rozměry zavřené tabule min. 120x200, max. 120x240.

Rozměry š x h x v (mm) 1750 x 700 x 740
Výška (mm) 740
Šířka (mm) 1750
Hloubka (mm) 700, barva bílá, popř. světlá, díly sestavy jsou vyrobeny z laminované dřevotřísky
o tl. 18 a 25 mm
hrany deskových prvků jsou olepeny plastovou ABS hranou, lepení je speciálním
polyuretanovým lepidlem s neomezenou životností
barva sedáku: šedá
barva opěradla: šedá
barva konstrukce: chrom
materiál sedáku: textil
materiál opěradla: textil
materiál konstrukce: ocel
nosnost: 100 kg
rozměry sedáku š x h: 55 x 50 cm
výška sedáku: 49 cm
výška opěradla: 31 cm
stohovatelnost: ano, max. 10 ks
Lampa stolní, 40 W, patice E14, 230 V, krytí IP20, barva bílá. Maximální výška 33,5 cm
Šířka 15 cm
Délka 15 cm, vypínač na lampě (ne na šňůře)
odkládací stolek, bílá, popř. světlá
Materiál: DTD
Barva: bílá
Rozměry (š x h x v): 60 x 24 x 70 cm
61 X 24 X 171 (š X h X v), barva bílá, popř. světlá

Rozměry výrobku
Šířka: 180 cm
Hloubka: 88 cm
Výška: 66 cm
Hloubka sedáku: 54 cm
Výška sedáku: 43 cm, barva šedá
rozměry 117/120-75/82 cm, lamino, popř. dřevo, barva bílá, popř. světlá
barva červená, drátěný odpadkový koš na papíry, objem 12
Rozměry š x h x v (mm) 1750 x 700 x 740
Výška (mm) 740
Šířka (mm) 1750
Hloubka (mm) 700, barva bílá, popř. světlá, díly sestavy jsou vyrobeny z laminované dřevotřísky
o tl. 18 a 25 mm
hrany deskových prvků jsou olepeny plastovou ABS hranou, lepení je speciálním
polyuretanovým lepidlem s neomezenou životností

1

barva sedáku: šedá
barva opěradla: šedá
barva konstrukce: chrom
materiál sedáku: textil
materiál opěradla: textil
materiál konstrukce: ocel
nosnost: 100 kg
rozměry sedáku š x h: 55 x 50 cm
výška sedáku: 49 cm
výška opěradla: 31 cm
stohovatelnost: ano, max. 10 ks
Rozměry š x h x v (mm) 1750 x 700 x 740
Výška (mm) 740
Šířka (mm) 1750
Hloubka (mm) 700, barva bílá, popř. světlá, díly sestavy jsou vyrobeny z laminované dřevotřísky
o tl. 18 a 25 mm
hrany deskových prvků jsou olepeny plastovou ABS hranou, lepení je speciálním
polyuretanovým lepidlem s neomezenou životností
Kancelářská židle
Výškově nastavitelné křeslo s područkami.
Nosný kříž a područky z kovu-chrom.
Potahový materiál mesh, sedák látka.
Plynový píst, houpací mechanismus s aretací, barva opěráku a sedáku černá.
Větší hustota molitanu na sedací ploše, celý popis těch. parametry
Určení: domácnost, málo vytížená kancelář
Nosnost: 120 kg
půda, dno a police jsou vyrobeny z dřevotřísky o síle 22 mm, dveře, boky a třídící niky z
dřevotřísky o síle 16 mm, záda ze sololaku 3mm
přední strana půdy - ABS hrana 2 mm, ostatní díly - ABS hrana 0,5 mm
police přestavitelné co 32 mm
skříňové prvky a regály jsou opatřeny rektifikací (15 mm)
skříně s křídlovými dveřmi jsou uzamykatelné zámkem se dvěma klíčí, barva bílá, popř. světlá

Asymetrická zářivková svítidla pro osvětlení školních tabulí a regálů se zbožím.
Úsporná, interiérová, zářivková svítidla pro osvětlování vertikálních (svislých) ploch.
pár aktivních dvoupásmových monitorů, 4-palcové polypropylenem potažené basové
reproduktory pro důrazné a přesné basy
• 1-palcové „ferrofluid-cooled" hedvábné kuželové tweetery pro jasné výšky
• Optlmage IV výškový zvukovod pro vynikající zobrazení a detaily
• 20 W zesilovač na kanál
• RCA vstupy pro připojení herních systémů, DJ zařízení, mixpultů apod.
• Přední panel s 1/8" stereo vstupem pro připojení notebooku nebo stolního počítače, MP3
přehrávače nebo jiného zdroje zvuku
• Přední panel s 1/8" sluchátkovým výstupem
• Ovládání hlasitosti na předním panelu
• Akusticky inertní MDF skříň s bass reflex designem pro hluboký a bohatý zvuk
držáky repro pro montáž na zeď - držáky s dostatečnou únosností pro montáž na zeď, nosnost

min. 25kg, rozteč 135-280mm
barva červená, drátěný odpadkový koš na papíry, objem 12 1.
Délka: 280 cm
Šířka: 140 cm
Výška: 73 cm, barva světlá, dýhovaný povrch je trvanlivý, odolný vůči skvrnám a snadno se
udržuje čistý.
barva sedáku: šedá
barva opěradla: šedá
barva konstrukce: chrom
materiál sedáku: textil
materiál opěradla: textil
materiál konstrukce: ocel
nosnost: 100 kg
rozměry sedáku š x h: 55 x 50 cm
výška sedáku: 49 cm
výška opěradla: 31 cm
stohovatelnost: ano, max. 10 ks
zátěžový koberec tmavě šedý 250 cm x 610 cm
Bílá popisovači tabule, nemagnetická - 1800x1200 mm ,pro popisování za sucha stíratelnými
popisovači
povrch je odolný proti poškrábání a snadno se udržuje
hliníkový rám zaručuje pevnou konstrukci a zároveň nízkou hmotnost
praktická odkládací lišta a montážní materiál je obsažen v balení, nástěnná
Rozměry výrobku
Šířka: 180 cm
Hloubka: 88 cm
Výška: 66 cm
Hloubka sedáku: 54 cm
Výška sedáku: 43 cm, barva šedá
Deska stolu: dřevotříska. Dřevovláknitá deska, ABS plast, vytištěné a reliéfní akrylové barvivo.
Průhledný akrylový lak, rozměr 90x55, bílá, popř. světlá barva
Nástěnný věšákový panel, barva bílá, popř. světlá Věšák obsahuje 5 háčků.
Šířka: 80 cm
Hloubka: 70 cm
Výška: 77 cm
Šířka sedáku: 55 cm
Hloubka sedáku: 55 cm
Výška sedáku: 45 cm
Rám: masivní dřevo, dřevotříska. Dřevovláknitá deska. Polyuretanová pěna 25 kg/m3..
Polyesterová výplň
Čalounění sedáku: Polyuretanová pěna 35 kg/m3.. Polyesterová výplň
Noha: Masivní buk. Průhledný akrylový lak
Celkové složení: 100% bavlna, barva šedá

barva sedáku: šedá
barva opěradla: šedá
barva konstrukce: chrom
materiál sedáku: textil
materiál opěradla: textil
materiál konstrukce: ocel
nosnost: 100 kg
rozměry sedáku š x h: 55 x 50 cm
výška sedáku: 49 cm
výška opěradla: 31 cm
stohovatelnost: ano, max. 10 ks
půda, dno a police jsou vyrobeny z dřevotřísky o síle 22 mm, dveře, boky a třídící niky z
dřevotřísky o síle 16 mm, záda ze sololaku 3mm
přední strana půdy - ABS hrana 2 mm, ostatní díly - ABS hrana 0,5 mm
police přestavitelné co 32 mm
skříňové prvky a regály jsou opatřeny rektifikací (15 mm)
skříně s křídlovými dveřmi jsou uzamykatelné zámkem se dvěma klíči, barva bílá, popř. světlá
kancelářská židle k PC, synchronní mechanika, výškově stavitelné područky, anatomicky
tvarovaný sedák, min. nosnost 120 kg, šířka sedáku 50 cm, výška sedáku 45-55 cm, výška
opěráku 53cm, opěrák oboustranně čalouněný síťovinou, univerzální kolečka, záruka 3 roky
policová, dvoudveřová, 80 x 40 xl90; třešeň; záruka 5 let
čalouněné, tmavá barva žíhaná
světlý dekor, výška 50 cm, 60-65 x 110-120
konferenční židle s kovovou konstrukcí, čalouněný opěrák s prodyšnou síťovinou, pevné
područky součástí křesla, čalouněný sedák - materiál 100% polyester, gramáž: 285g/m2 +/- 2%,
odolnost vůči prodření: 100 000 cyklů, odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006 BS 7176:1995
celodřevěný (tvrdé dřevo - buk/dub), nešroubovaný, přírodní lazura mat; 800*^1200 (DŮLEŽITÉ AŤ JE "DO SÉRIE" SE ŽIDLEMI A KERIDONY!!!!), 4 létá záruka
celodřevěný (tvrdé dřevo - buk/dub), nešroubovaný, přírodní lazura mat; 800M00 (DŮLEŽITÉ AŤ JE "DO SÉRIE" SE ŽIDLEMI A STOLY!!!!), 4 létá záruka
obdélníkový skládací s ocelovou konstrukcí a plastovou deskou (tloušťka 45 - 50 mm), rozměr
183x76 cm.
celodřevěná (tvrdé dřevo - buk/dub), nešroubovaná, přírodní lazura mat; sedadlo 40x40,
sedadlová výška 46 cm, celková výška 88 cm; váha 5-5,5 kg; 4 létá záruka
Dřevěná úzká skříň s kovovou výstuhou, s 5 - 6 policemi, kovová výstuha povrchově upravena
práškovou vypalovací barvou RAL, korpusy z materiálu LTD s ABS hranou v bukovém odstínu.
Výška: 180 až 185 cm
Šířka: 45 až 50 cm
Hloubka 43 až 45 cm
Barva výstuže: oranžová (RAL 2004)
Dřevěná úzká skříň s dvířky, kovovou výstuhou a 5 - 6 policemi, kovová výstuha povrchově
upravena práškovou vypalovací barvou RAL, korpusy z materiálu LTD s ABS hranou v
bukovém odstínu.
Výška: 180 - 185 cm
Šířka 45 - 50 cm
Hloubka: 43 - 45 cm

Barva výstuže: žlutá (RAL1018)
Dřevěná vysoká skříň čtyřdvéřová uzamykatelná s kovovou výstuhou a 5 - 6 policemi, kovová
výstuha je povrchově upravena práškovou vypalovací barvou RAL, korpusy a dvířka z
materiálu LTD s ABS hranou v bukověm odstínu.
Výška: 180 - 185 cm
Šířka: 90-100 cm
Hloubka: 43 - 45 cm
Barva výstuže: žlutá (RAL1018)___________________________________________________
PC stůl s pevnou pracovní plochou vyrobenou z desky MDF se zavětrováním, rám stolu svařen
z jeklověho profilu, povrchově upraven práškovou vypalovací barvou RAL, nohy stolu opatřeny
rektifikačnímu šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, tunel pro kabeláž, police pro umístění
PC po stranách.
Výška: 75-77cm
Šířka; 180 cm
Hloubka: 66-70 cm
Barva kovových částí: červená (RAL3000), dřevěně části dekor buk.
PC stůl s pevnou pracovní plochou vyrobenou z desky MDF se zavětrováním, rám stolu svařen
z jeklověho profilu, povrchově upraven práškovou vypalovací barvou RAL, nohy stolu opatřeny
rektifikačnímu šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, tunel pro kabeláž, police pro umístění
PC po stranách.
Výška: 75-77cm
Šířka; 180 cm
Hloubka: 66-70 cm
Barva kovových částí: modrá (RAL5015), dřevěně části dekor buk.
PC stůl s pevnou pracovní plochou vyrobenou z desky MDF se zavětrováním, rám stolu svařen
z jeklověho profilu, povrchově upraven práškovou vypalovací barvou RAL, nohy stolu opatřeny
rektifikačnímu šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, tunel pro kabeláž, police pro umístění
PC po stranách.
Výška: 75-77cm
Šířka: 180 cm
Hloubka: 66-70 cm
Barva kovových částí: oranžová (RAL2004), dřevěně části dekor buk.
PC stůl s pevnou pracovní plochou vyrobenou z desky MDF se zavětrováním, rám stolu svařen
z jeklověho profilu, povrchově upraven práškovou vypalovací barvou RAL, nohy stolu opatřeny
rektifikačnímu šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, tunel pro kabeláž, police pro umístění
PC po stranách.
Výška: 75-77cm
Šířka: 180 cm
Hloubka: 66-70 cm
Barva kovových částí: žlutá (RAL1018), dřevěně části dekor buk.

Jednací židle, kovová kostra - šedá, čalouněný sedák a opěrák v barvě Suedine 34, područky
dřevěné v barvě buku, stohovatelná, černé plastové záslepky na nohou, nosnost 120 kg.
Rozměry a provedení:
výška: 83 cm
šířka: 53 cm
hloubka: 49 cm
hmotnost: 8 kg
doporučená nosnost: 120 kg
Max. výška sedáku: 43 cm
Typ područky: Pevná
Šířka sedáku: 47 cm
Hloubka sedáku: 46 cm
Výška sedáku: 43 cm
Základ skříně tvoří korpus (policová skříň), který je vyroben z šedé laminotřískové desky LTD o
síle 18 mm doplněný zády ze sololaku. Obkladové panely, které jsou vyrobeny z LTD o síle 38
mm, přičemž horní obklad - půda - je opatřen dekorativní 3D akrylátovou ABS hranou, v dekoru
akát světlý. Skříně jsou instalovány na rektiřikační nohy
Rozměry a provedení:
Výška: 196,5 cm
Šířka: 79,8 cm
Hloubka: 40,4 cm bez dveří
Materiál: LTD síly 18 mm
Hrany: 3D akrylátová (horní panel), ABS 2mm, ABS 0,5 mm
Konferenční stolek 900x500x500 mm, dezén Akát světlý
• stolová deska se vyrábí z DCP 38 mm a je po obvodu opatřena dvoubarevnou
akrylovou 3D hranou
• podnož je vyrobena z DCP 38 mm s hranou ABS 2 mm
• rub je z DCP 18 mm s hranou 0,5 mm z viditelné strany
• prvek je instalován na dekoračních rektifikačních nožkách D = 55 mm_______
Konferenční stolek WELS, mobilní, 700x700x500 mm, dezén Akát světlý
• stolová deska se vyrábí z DCP 38 mm a je po obvodu opatřena dvoubarevnou
akrylovou 3D hranou
• podnož je vyrobena z DCP 38 mm s hranou ABS 2 mm
• rub je z DCP 18 mm s hranou 0,5 mm z viditelné strany
• prvek je instalován na dekoračních rektifikačních nožkách D = 55 mm_______
Kombinovaná skříň, dezén dveří akát světlý, v nábytkové řadě Wels se skříňové sestavy vytváří
pomocí policových skříní, které jsou kompletovány dekoračními obkladovými deskami boků a
půd (o síle 38 mm) a dveřmi, policové skříně se vyrábí z DCP 18 mm v šedé barvě, záda jsou ze
sololaku, skříně jsou instalovány na rektifikační nohy.
Kancelářská skříně se dvěma menšími dřevěnými dveřmi a dvěma nahoře většími prosklenými
dveřmi s hliníkovým rámem s obkladovými deskami v dekoru akát světlý, v dezénu dřeva nebo
dveře. Skříně je osazená horními krycími 38 mm vysokými deskami s dvoubarevnou akrylovou
3D hranou, včetně madel ve dveřích.
Rozměry a provedení:
Hmotnost Netto: 99,6 kg
Barva konstrukce: Šedá
Barva dveří: Akát světlý
Výška: 1965 mm
Šířka: 798 mm
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Hloubka: 425 mm
Počet polic: 4 ks
Typ dveří: křídlové
Kancelářská čalouněná židle k PC má mechaniku kloub. S mechanikou kloub lze nastavit opěrák
ve vodorovném i svislém směru a nastavit úhel opěráku. Barva čalounění Suedine 9.
Rozměry
Hmotnost: 12 kg
Celková výška: 99-109 cm
Výška sedáku: 44 - 54 cm
Rozměr sedáku: 48 x 45 cm
Nosnost: 110 kg
Věšák s 15-ti háčky, kovová část povrchově upravena práškovou vypalovací barvou RAL. Délka
120 -130 cm
Barva kovové části: červená (RAL3000)______________________________________ _____ _____
Věšák s 15-ti háčky, kovová část povrchově upravena práškovou vypalovací barvou RAL. Délka
120 -130 cm
Barva kovové části: modrá (RAL5015)
____________________________
Věšák s 15-ti háčky, kovová část povrchově upravena práškovou vypalovací barvou RAL. Délka
120 -130 cm
Barva kovové části: žlutá (RAL1018)_______________________________________________
Předsíňový panel v barvě dub sonoma
• Moderní, funkční a nekomplikovaná podoba
• Vysoce lesklý povrch
• Snadné čištění
• Vhodný pro bundy a kabáty
• Háčky možno zaklapnout
Rozměry (š x v x h)
• 14 X 125 X 2 cm
kovová skříň pro ukládání chemikálií, dvoukřídlé dveře s větracími otvory, uzamykatelná,
rozměry cca 195 x 95 x 50 cm, police vybaveny záchytnými vanami s roštem (4 police)
kovová skříň pro ukládání chemikálií, dvoukřídlé dveře s větracími otvory, uzamykatelná,
rozměry cca 118 x 95 x 50 cm, police vybaveny záchytnými vanami s roštem (2 police)
• 9 stupňů
• materiál schodů vodovzdorná překližka
• materiál: ocel lakovaná práškovou barvou (komaxit)
• plošina se zábradlím ze 3 stran
• 2 pevná kola 200 mm, 2 otočná kola s brzdou 100 mm
• aretační páka
• rozměr stupně 610 x 200 mm
• výška pracovní plošiny 2030 mm
• rozměr horní plošiny 650 x 480 mm
• rozměr žebříku 2200 x 1250 x 3150 mm
• žebřík je dodáván v rozebraném stavu včetně spojovacího materiálu a návodu, jednoduchá
montáž
Žebřík pojízdný plošinový je robustního provedení pro trvalé použití ve skladech, dílnách,
výrobních prostorách. Zvedací zařízení slouží ke spuštění koleček a pohodlnému převozu
žebříku na místo, poté zvedací pákou kolečka zvednete a žebřík je připraven k bezpečnému

použití, otočná kolečka jsou zvednuta a tím je žebřík zajištěn proti posuvu.
• nosnost 500 kg
• délka 1200 mm
• šířka 800 mm
• výška madla 970 mm
• ložiska jehlová
• průměr kola 200 mm
• barva modrá
Multifunkční přepravní vozíky umožňující stavbu variant dle přání zákazníka pouhým
zasunutím požadované nádstavby a zajištění šroubem. Speciální uložení bočnic zajišťuje vždy
výbornou pevnost a stabilitu vozíků. Ložná plocha je svařena z ocelových trubek a profilů, díky
čemuž je zaručena stabilita. Kovové části jsou nakomaxitovány práškovým lakem. Ložná plocha
je vyrobena z laminované dřevotřísky se vzorem světlý buk. Výplně z ocelového pletiva jsou z
drátu o průměru 4 mm a s oky velikosti 50 x 50 mm. Kola jsou vybavena poklicí, která brání
namotávání nití a provázků a také zanášení ložiska různými nečistotami, čímž se prodlužuje
životnost kola. Kola jsou plná, čímž je zaručen velice tichý chod. Kola jsou o průměru 200 mm a
2 jsou pevná a 2 otočná podle vlastní osy.
Tyto vozíky díky robustní konstrukci ložné plochy a kvalitním kolům vyhoví i náročným
provozům, kde je potřeba manipulovat s nákladem vysoké hmotnosti. Kola lze doplnit na
vyžádání dvojčinnou brzdou proti pojezdu i proti otáčení kolem svislé osy.
• výška regálu 210 cm
• rozměry police 60 x 120 cm
• počet polic : 8
• police nastavitelné v krocích po 3,5 cm
• zatížení na polici -175 kg
• zatížení regálu - 875 kg
• kovové díly opatřeny vypalovací práškovou barvou
• barva: bílá
Omyvatelné běžnými čistícími prostředky. S velmi jednoduchým systémem montáže, kdy se
nosníky zasunou do stojinek a poklepem dorazí díly do kónusu. Tímto je zaručena vysoká
stabilita regálu, ale i rychlost montáže - žádné šroubky! Využití regálu: sklepy, půdy, sklady,
prodejny, dílny, servisy, archívy atd..
barva sedáku: šedá
barva opěradla: šedá
barva konstrukce: chrom
materiál sedáku: textil
materiál opěradla: textil
materiál konstrukce: ocel
nosnost: 100 kg
rozměry sedáku š x h: 55 x 50 cm
výška sedáku: 49 cm
výška opěradla: 31 cm
stohovatelnost: ano, max. 10 ks

Mimo vlastní provedení prací a dodávek je součástí Díla dále zejména, nikoliv však
výlučně:
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•

•
•

zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění
a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a
předepsaných technických parametrů Díla, a které jsou potřebné pro řádné
provedení a dokončení Díla,
provedení všech úkonů a zajištění veškerých podmínek nutných k provozu
v objektu zadavatele během provádění Díla,
věcná a časová koordinace činností všech poddodavatelů a poskytování odborné
pomoci pro jejich činnost.

2.3. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu
Díla vyplývajících z podmínek při provádění Díla, z odborných znalostí Zhotovitele, je
Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a předložit
tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jejich odsouhlasení a zadání
v souladu se ZZVZ, má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
2.4.

Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění Díla požadovat záměny materiálů
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto
záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný a v souladu se
ZZVZ.

2.5.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se stavem místa plnění, s
rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.

2.6.

Realizace Díla bude probíhat za běžné výukové a administrativní činnosti Objednatele
v objektu a Zhotovitel se zavazuje provést dílo takovým způsobem, aby nedocházelo
k přerušení provozu Objednatele a učebního rozvrhu.

2.7.

Objednatel se zavazuje, že dokončené Dílo převezme a zaplatí za jeho Zhotovení
dohodnutou cenu.
ČLÁNEK 3 - CENA DÍLA

3.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č.
526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše
přípustná. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli
a podle výkazu výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.
Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy o dílo nebo
v průběhu realizace Díla k zákonným změnám sazeb DPH.
Sjednaná cena Díla činí celkem:
Cena bez DPH:

1,197.895,- Kč

(slovy; Jedenmilionstodevadesátsedmtisícosmsetdevadesátpět korun českých)
výše DPH 21%:
Cena vč. DPH

251.558,- Kč
1,449.453,- Kč
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1
3.2.

Podkladem pro sestavení ceny je technická specifikace popsaná v článku 2 - Předmět díla.
Veškeré práce a dodávky jsou obsaženy ve sjednané ceně Díla. Stejně tak jsou ve sjednané ceně
Díla obsaženy práce a dodávky, které sice ve specifikaci obsaženy nejsou, ale s ohledem ke
všem souvislostem předmětem díla být mají a zhotovitel je měl nebo mohl v době uzavření
smlouvy předvídat.

3.3. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedení Díla. Stejně tak sjednaná cena Díla zahrnuje i veškeré náklady vzniklé vývojem cen v
národním hospodářství, a to až do doby ukončení Díla dle této smlouvy o dílo.
3.4.

Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

ČLÁNEK 4 - CAS PLNĚNI
4.1.

Termín zahájení:
Zhotovitel zahájí práce na realizaci Díla nejpozději do deseti dnů po výzvě objednatele.
Pokud Zhotovitel nezahájí práce ani ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle předchozí věty, je
Objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit.

4.2.

Termín dokončení:
Zhotovitel celé Dílo dokončí a předá je Objednateli nejpozději do 180 kalendářních dnů od
podpisu smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem
dokončení Díla a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo převzít a uhradit sjednanou
cenu Díla.
Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí Díla.

4.3.

Výzvu Kupující učiní písemně formou doporučeného dopisu nebo elektronickou zprávou
opatřenou elektronickým podpisem.

4.4.

Obě strany se dohodly, že případné dodatečné dodávky v souladu se ZZVZ a v rozsahu do 5
% z celkové ceny díla dle článku 3 - Cena díla, odst. 3.1., nebudou mít vliv na termín
dokončení a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle odst. 4.2. tohoto článku
smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.5.

Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší jak 21 dnů se považuje za podstatné porušení
této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně
Objednatele.
ČLÁNEK 5 - platební PODMÍNKY

5.1.

Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.

5.2.

Dílo bude hrazeno na základě daňových dokladů (dále faktur) Zhotovitele, a to až do
celkové výše ceny Díla.
Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis
provedených prací oceněný v souladu s článkem 3 - Cena díla. Objednatel je povinen se
k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho obdržení a po odsouhlasení
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Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do dvanáctého dne příslušného měsíce.
Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura
pro účely této smlouvy neplatná. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat
zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Kromě údajů podle platné legislativy
musí faktura dále obsahovat název stavebního Díla podle článku 2 - Předmět díla, odst. 2.1.
Dílo bude hrazeno se státního rozpočtu v rámci EDS. Každé dílčí zdanitelné plnění
odpovídající pracím provedeným v určitém kalendářním měsíci se považuje za uskutečněné
posledním dnem tohoto kalendářního měsíce.
5.3.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených
prací, je Zhotovitel oprávněn zahrnout do soupisu provedených prací pouze ty práce, u kterých
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou
souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce.

5.4.

Objednatel uhradí fakturu Zhotovitele do 30 dnů po jejím prokazatelném obdržení. Objednatel
si vyhrazuje právo upravit harmonogram výstavby a platební kalendář dle možnosti čerpání
finančních prostředků a případně i redukovat rozsah realizace Díla.

5.5.

Fakturu za provedené práce může Zhotovitel předložit pouze v souladu s podmínkami dle
odst. 5.2. tohoto článku smlouvy a faktura musí obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím,
že budou samostatně odděleny částky za práce sjednané dle této smlouvy a za případné
dodatečné dodávky.

5.6.

Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána
z účtu Objednatele.

5.7.

Dodavatel je povinen spolupůsobit při finanční kontrole ve smyslu §2 písm. e) a § 13
zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách
stavebních prací, zboží služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční
podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude
Zhotovitel požadovat po svých dodavatelích.
ČLÁNEK 6 - MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

6.1.

Pokud Zhotovitel bude v prodlení s předáním Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

6.2.

Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč (slovy; dva tisíce korun
českých) za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a každý den prodlení. Celková
výše smluvní pokuty podle tohoto bodu se vypočte vynásobením počtu nedodělků či vad Díla
a počtem dní, po které byl Zhotovitel v prodlení s jejich odstraňováním.

6.3.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění běžných reklamovaných vad v termínu sjednaném v této
smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy; jeden tisíc korun českých)
za každý den prodlení.

6.4.

V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu jako havárii (tj. v případě, že vada brání
v užívání byť i jen části díla), sjednávají obě strany pokutu za nenastoupení ve sjednaném
termínu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den prodlení.
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6.5.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu (běžnou i havarijní) ve sjednaném termínu.
Je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun
českých) za každou reklamovanou vadu, u níž Je v prodlení, a za každý den prodlení.

6.6.

Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana a strana povinná Je povinna uhradit tuto smluvní
pokutu nejpozději do 30 dnů od obdržení vyúčtování. Objednatel Je oprávněn smluvní pokutu
Jednostranně započíst proti pohledávkám Zhotovitele.

6.7.

Zaplacením smluvní pokuty podle předchozích bodů tohoto oddílu není dotčen nárok
Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se
smluvní pokuta vztahuje.
ČLÁNEK 7 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10
7.11

Při provádění Díla postupuje zhotovitel samostatně s vynaložením náležité odborné péče a Je
povinen dodržovat všechny příslušné obecně závazné právní předpisy i technické a Jiné
závazné normy zejm. normu ČSN 730540-2, tepelná ochrana budov, část 2. Zhotovitel se
zároveň zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného
Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
Zhotovitel provádí Dílo za běžného provozu Objednatele. Zhotovitel Je povinen postupovat při
realizace Díla tak, aby nedošlo k přerušení provozu Objednatele. Náklady s tím spojené Jsou
zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
Objednatel Je oprávněn kontrolovat provádění Díla. ZJistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí
Dílo v rozporu se svými povinnostmi. Je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem.
Jestliže Zhotovitel Díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté. Je Objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy.
Zhotovitel Je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla,
Jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, zhotovitelé nebo Jeho subdodavatelé,
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků Je Zhotovitel na požádání
Objednatele povinen doložit.
Zhotovitel Je povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré příslušné ČSN, případně Jiné normy
a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají Jeho
činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne Jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé
náklady Zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém Je
v době Jeho užití známo, že Je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, Je povinen na písemné
vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které
nemají požadovanou certifikaci. Je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo Jiných
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, Je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
Zhotovitel.
Zhotovitel Je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na občasných
poradách (kontrolních dnech stavby), které bude Objednatel organizovat podle intenzity a
důležitosti právě prováděných prací. Zhotovitel Je povinen účastnit se těchto pravidelných
porad svými odpovědnými pracovníky.
Zhotovitel Je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout
Jeho činností.
Dodavatel se zavazuje, že dodané síťové zařízení a audiovizuální technika:
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-je pořízena z autorizované prodejní sítě výrobce
- má záruku od výrobce
- splňuje podmínky výrobce, aby mohlo být dáno pod jeho servisní podporu
-jsou dodány s platnou licencí na použití softwaru výrobce
- byly dodány na trh Evropské Unie v souladu s předpisy o paralelním trhu
- byly reportovány zpět výrobci, jako prodané kupujícímu jako konečnému uživateli

ČLÁNEK 8- PŘEDÁNÍ DÍLA
8.1

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději tři pracovní dny předem
termín, kdy bude Dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří
pracovních dnů od termínu, stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty, zahájit přejímací
řízení a řádně v něm pokraěovat.

8.2

O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel (příp. Zhotovitel) zápis, ve kterém se mimo
jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje, a termín jejich odstranění. Pokud
Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

8.3

Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o
sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

8.4

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla či
jeho části, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí
nedokončená práce oproti projektu.

8.5

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech
nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

ČLÁNEK 9 - ZARUKA
9.1

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za vady Díla, na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

9.2

Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí
předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné
péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů
daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil
a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení
odborné péče nemohl zjistit.

9.3

Zhotovitel posk5d;uje za Dílo podle článku 2 - Předmět díla záruku v délce 24 měsíců. Po
tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil, a které včas reklamoval (oznámil). U
částí díla či technologií, kde výrobce stanovil záruku za jakost po dobu jinou než je výše
uvedena, platí takto výrobci částí díla či technologií poskytnutá záruka za jakost po dobu
stanovenou těmito výrobci dle záručních listů, minimálně však 24 měsíců. Doba počíná běžet
od řádného protokolárního předání díla bez vad a nedodělků Zhotovitelem Objednateli.

9.4

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem na adresu Zhotovitele uvedenou
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v článku 1 - Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
Dále v reklamaci Objednatel uvede i to, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
Objednatel je oprávněn:
a)

požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích
předmětů, svítidel, technologických celků apod.)

b)

požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

c)

požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
9.5

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžné reklamované vady nejpozději do 3
pracovních dnů a tuto odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů, pokud nebude vzájemně
dohodnut termín jiný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění havarijní reklamované
vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení) a tuto odstranit nejpozději do
3 pracovních dnů, pokud nebude vzájemně dohodnut termín jiný. Havarijní vady jsou takové,
které z objektivních důvodů nesnesou odkladu a budou za havarijní vady označeny
Objednatelem.

9.6

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady, nebo neodstraní-li Zhotovitel
reklamovanou vadu v požadovaném termínu, pokud nebude dohodnuta lhůta delší, je
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady
uhradí Objednateli Zhotovitel.

9.7

Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele
uznává.

9.8

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady a tuto odstranit, a
to i v případě, že reklamaci neuznal. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel
i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

9.9

Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady
prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

9.10

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.11

Kvalita Díla se řídí ČSN a případně jinými normami uvedenými v projektové dokumentaci pro
provedení stavby, nebo souvisejícími s charakterem prováděných prací.

9.12

Záruční doba neběží po dobu, kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které
Zhotovitel odpovídá.

ČLÁNEK 10 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY
10.1

Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby
řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
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10.2

Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na Díle nese Zhotovitel a tyto
náklady nemají vliv na sjednanou cenu Díla.

ČLÁNEK 11 - ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENI OD SMLOUVY
11.1

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy,
protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná
dohoda o celém jejich obsahu.

11.2

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k
podpisu smlouvy.

11.3

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doporučenou poštovní zásilkou oznámit
druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být
dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.

11.4

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci,
je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.

11.5

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

11.6

a)

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací a dodaného zařízení oceněný dle
způsobu, kterým je stanovena cena Díla,

b)

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a dodaného zařízení a zpracuje
„dílčí konečnou fakturu“,

c)

Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří
pracovních dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,

d)

po dílčím předání provedených prací a dodaného zboží sjednají obě strany písemnou
dohodu řešící doposud sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti
s ukončením platnosti smlouvy,

e)

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou
jinak.

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou
osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
ČLÁNEK 12 - VYŠŠÍ MOC

12.1

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy událostí, které nejsou závislé na
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. V tomto směru se jedná zejména
o živelné pohromy.

12.2

Pokud se splnění této smlouvy stane zcela nebo zčásti nemožným v důsledku vzniku události
mající původ ve vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou
stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě.

17

.§

ÍS

1
1

S

11
s
U1 1 1H
i i iii
1 1 li
li
'

1

1
i

S

i

8

8

||
I 1

8

5

1

5Í

1

1
i

%

§

í

i

i'

8

3

8

8 8

^

8
8'

8

s

-

1

i

i 1

1

ii

i

1

i
ss'

i

1 ;

i

i^

1

i

i

i ;

i

ii

1

R

-

-

í

II

i

lilii

s'
i2

R-

I
!1
1
1
!
!■í = !í
1
1 1 11
i š
1
i i, i!
H
J í fi ! li
t i1 s
111i 1 i
M ll.l lilji 1 !1..> 11
iii im flilll { iiilii nlÍÍ!Íilll
1

r

t

i-

n
-

i

1

O

O

1 1

1

1 11

8

i

l

1
1
1
í

I

-

-

!f

■š

i

w 1 ; i i
1
f
f
i! 1 11
iiii
il
!i !i
11
1= ii
1
i|§ 8 1
í!i. !í! S 1
IPl i 1 :■
i 1
;iii li IÍ!l.
í ;lf] iií
K

.§.§
1 1
i| i
^

■

i

3

1

n

Ii

3

a i
ii s
8 i a i iil
li|
¥

i

í

8

-

8

8

í

K

-

}

i
I
i

1

i
i

C
»

ji
ll

1

1

p3

^

0. 2 3

íl

,í s

.5

S

Rozměry š x h x v (mm) 1750 x 700 x 740
Výška (mm) 740
Šířka (mm) 1750
Hloubka (mm) 700, barva bílá popř. světlá.díly sestavy jsou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tl.
18 a 25 mm
hrany deskových prvků jsou olepeny plastovou ABS hranou, lepení je speciálním polyuretanovým
lepidlem s neomezenou životností
BR309 (učebna pro 16 stud)
Kancelářská židle
Výškově nastavitelné křeslo s područkami.
Nosný kříž a područky z kovu-chrom.
Potahový materiál mesh, sedák látka.
Plynový píst, houpací mechanismus s aretací, barva opěráku a sedáku černá.
Větší hustota molitanu na sedací ploše, celý popis těch. parametry

15

1.1.2.1.2.72

Židle pro pedagoga

16

1.1.2.1.2.72

skříň s dolní uzamyk. polovinou

17

1.1.2.1.2.72

osvětlení tabule

Určení: domácnost, málo vytížená kancelář
Nosnost: 120 kg
půda, dno a potíce jsou vyrobeny z dřevotřísky o síle 22 mm, dveře, boky a třídící niky z dřevotřísky
o síle 16 mm, záda ze sololaku 3mm
přední strana půdy - ABS hrana 2 mm, ostatní díly - ABS hrana 0,5 mm
police přestavitelné co 32 mm
skříňové prvky a regály Jsou opatřeny rektifikací (15 mm)
skříně s křídlovými dveřmi jsou uzamykatelné zámkem se dvěma klíči,barva bílá popř.světlá
Asymetrická zářivková svítidla pro osvětlení školních tabulí a regálů se zbožím.

BR309 (učebna pro 16 stud)

BR309 (učebna pro 16 stud)

Úsporná, interiérová, zářivková svítidla pro osvětlování vertikálních (svislých) ploch.

ozvučení (set 2 akt, repro) + držák
odpadkový koš

álný jednací stůl pro 10 osob

21

1.1.2.1.2.73
podlahová krytina + položení

pohovka 2-místná textilní
25

1,1.2.1.2.74

konferenční stolek 80x120 c

BR309 (učebna pro 16 stud)
pár aktivních dvoupásmových monitorů, 4-palcové polypropylenem potažené basové reproduktory
pro důrazné a přesné basy
1-palcové „ferrofluid-cooled" hedvábné kuželové tweetery pro jasné výšky
Optlmage IV výškový zvukovod pro vynikající zobrazení a detaily
20 W zesilovač na kanál
RCA vstupy pro připojení herních systémů, DJ zařízení, mixpultů apod.
Přední panel s 1/8“ stereo vstupem pro připojení notebooku nebo stolního počítače, MP3
přehrávače nebo jiného zdroje zvuku
Přední panel s 1/8" sluchátkovým výstupem
Ovládání hlasitosti na předním panelu
Akusticky inertní MDF skříň s bass reflex designem pro hluboký a bohatý zvuk
držáky repro pro montáž na zeď - držáky s dostatečnou únosností pro montáž na zeď, nosnost min.
25kg, rozteč 135-280mm
barva června, drátěný odpadkový koš na papíry,objem 12 I.
Délka: 280 cm
Šířka: 140 cm
Výška: 73 cm,barva světlá,Dýhovaný povrch je trvanlivý, odolný v :i skvrnám a snadno se udržuje
čistý.
barva sedáku: šedá
barva opěradla: šedá
barva konstrukce: chrom
materiál sedáku: textil
materiál opěradla: textil
materiál konstrukce: ocel
nosnost: 100 kg
rozměry sedáku š x h: 55 x 50 cm
výška sedáku: 49 cm
výška opěradla: 31 cm
stohovatelnost: ano, max. 10 ks
zátěžový koberec tmavě šedý 250 cm x 610 c
Bílá popisovači tabule, nemagnetická - 1800x1200 mm ,pro popisování za sucha stiratelnými
popisovači
povrch je odolný proti poškrábání a snadno se udržuje
hliníkový rám zaručuje pevnou konstrukci a zároveň nízkou hmotnost
praktická odkládací líšta a montážní materiál je obsažen v balení,nástěnná
Rozměry výrobku
Šířka: 180 cm
Hloubka: 88 cm
Výška: 66 cm
Hloubka sedáku: 54 cm
Výška sedáku: 43 cm, barva sedá
Deska stolu: dřevotříska. Dřevovláknitá deska, ABS plast, vytištěné a reliéfní akrylové barvivo.
Průhledný akrylový lak, rozměr 90x55, bílá popř. světlá barva

BR309 (učebna pro 16 stud)
BR309 (učebna pro 16 stud)

8R316 (semín. místnost ÚF)

BR316 (semin. místnost ÚF)
BR320 (konzultační
stnost)

BR320 (konzultační místnost)

BR320 (konzultační místnost)
BR320 (konzultační místnost)

věšáková stěna

křesílko textilní

Nástěnný věšákový panel, barva bílá, popř. světlá Věšák obsahuje 5 háčků.
Šířka: 80 cm
Hloubka: 70 cm
Výška: 77 cm
Šířka sedáku: 55 cm
Hloubka sedáku: 55 cm
Výška sedáku: 45 cm
Rám: masivní dřevo, dřevotříska, Dřevovláknitá deska. Polyuretanová pěna 25 kg/m3.. Polyesterová
výplň
Čalounění sedáku: Polyuretanová pěna 35 kg/m3., Polyesterová výplň
Noha: Masivní buk. Průhledný akrylový lak
Celkové složení: 100% bavlna,barva šedá
barva sedáku: šedá
barva opěradla; šedá
barva konstrukce: chrom
materiál sedáku; textil
materiál opěradla: textil
materiál konstrukce: ocel
nosnost: 100 kg
rozměry sedáku š x h: 55 x 50 cm
výška sedáku: 49 cm
výška opěradla: 31 cm
stohovatelnost: ano, max. 10 ks
půda, dno a police jsou vyrobeny z dřevotřísky o síle 22 mm, dveře, boky a třídící niky z dřevotřísky
o síle 16 mm, záda ze sololaku 3mm
přední strana půdy - ABS hrana 2 mm, ostatní díly - ABS hrana 0,5 mm
police přestavitelné co 32 mm
skříňové prvky a regály jsou opatřeny rektifikací (15 mm)
skříně s křídlovými dveřmi jsou uzamykatelné zámkem se dvěma klíči,barva bílá popř.světlá

kancelářská židle

241,50

1391,50 BR320 (konzultační místnost)

BR320 (konzultační místnost)

BR320 (konzultační místnost)

8R320 (konzultační místnost)
BR021 (studovna LPS)
BR021 (studovna LPS)
BR021 (studovna LPS)
BR021 (studovna LPS)

kancelářská židle k PC, synchronní mechanika, výškově stavitelné područky, anatomicky tvarovaný
sedák, min. nosnost 120 kg, šířka sedáku 50 cm, výška sedáku 45-55 cm, výška opěráku 53cm,
opěrák oboustranně čalouněný síťovinou, univerzální kolečka, záruka 3 roky

skříň vysoká 2dveř.

policová, dvoudveřová, 80 x 40 xl90; třešeň; záruka 5 let

čalouněné, tmavá barva žíha^
světlý dekor, výška 50 cm, 60-65 x 110-120

38

1.1.2.1.2.50

39

1.1.2.1.2.51

40

1.1.2.1.2.52

stůl jídelní 800x1200

cateringový stůl (rozkl.)

I

konferenční židle s kovovou konstrukcí, čalouněný opěrák s prodyšnou síťovinou, pevné područky
součástí křesla, čalouněný sedák - materiál 100% polyester, gramáž: 285g/m2+/-2%, odolnost
vůči prodření; 100 OOP cyklů, odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006 BS 7176:1995
celodřevěný {tvrdé dřevo - buk/dub}, nešroubovaný, přírodní lazura mat; 800*1200 (DŮLEŽITÉ - AŤ
JE "DO SÉRIE” SE ŽIDLEMI A KERIDONYII!!), 4 létá záruka
celodřevěný (tvrdé dřevo - buk/dub), nešroubovaný, přírodní lazura r it; 800*400 (DŮLEŽITÉ - AŤ JE
"DO SÉRIE" SE ŽIDLEMI A STOLYMH), 4 létá záruka
obdélníkový skládací s ocelovou konstrukcí a plastovou deskou (tloušťka 45 - 50 r
183x76 cm,
____________________________ _________

celodřevěná (tvrdé dřevo - buk/dub), nešroubovaná, přírodní lazura mat; sedadlo 40x40, sedadlová
výška 46 cm, celková výška 88 cm; váha 5-5,5 kg; 4 létá záruka
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1.1.2.1.2.62

1.1.2.1.2.63

1.1.2.1.2.61

1.1.2.1.2.60

1.1.2.1.2.60

1.1.2.1.2.60

1.1.2.1.2.60

1.1.2.1.2.55

PC stůl pro dva

Dřevěná úzká skříň s kovovou výstuhou, s 5 - 6 policemi, kovová výstuha povrchově upravena
aráškovou vypalovací barvou RAL, korpusy z materiálu LTD s ABS hranou v bukovém odstínu.
Výška: 180 az 185 cm
Šířka: 45 až 50 cm
Hloubka 43 až 45 cm
Barva vystuže; oranžová (RAL 2004)
Dřevěná úzká skříň s dvířky, kovovou výstuhou a 5 - 6 policemi, kovová výstuha povrchové
upravena práškovou vypalovací barvou RAL, korpusy z materiálu LTD s ABS hranou v bukovém
odstínu.
Výška: 180-185 cm
Šířka 45-50 cm
Hloubka; 43 - 45 cm
Barva výstuže: žlutá (RAL1018)
Dřevěná vysoká skříň čtyřdvéřová uzamykatelná s kovovou výstuhou a 5 - 6 policemi, kovová
výstuha je povrchově upravena práškovou vypalovací barvou RAL, korpusy a dvířka z materiálu LTD
s ABS hranou v bukovém odstínu.
Výška; 180-185 cm
Šířka: 90-100 cm
Hloubka: 43 - 45 cm
Barva výstuže: žlutá (RAL1018)
PC stůl s pevnou pracovní plochou vyrobenou z desky MDF se zavětrováním, rám stolu svařen z
jeklového profilu, povrchově upraven práškovou vypalovací barvou RAL, nohy stolu opatřeny
rektifikačnímu šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, tunel pro kabeláž, police pro umístění PC
po stranách.
Výška: 75-77cm
Šířka: 180 cm
Hloubka: 66*70 cm
Barva kovových částí: červená (RAL3000), dřevěné části dekor buk.
PC stůl s pevnou pracovní plochou vyrobenou z desky MDF se zavětrováním, rám stolu svařen z
jeklového profilu, povrchově upraven práškovou vypalovací barvou RAL, nohy stolu opatřeny
rektifikačnímu šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, tunel pro kabeláž, police pro umístění PC
po stranách.
Výška: 75-77cm
Šířka; 180 cm
Hloubka; 66-70 cm
Barva kovových částí: modrá (RAL5015), dřevěné části dekor buk.
PC stůl s pevnou pracovní plochou vyrobenou z desky MDF se zavětrováním, rám stolu svařen z
jeklového profilu, povrchově upraven práškovou vypalovací barvou RAL, nohy stolu opatřeny
rektifikačnímu šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, tunel pro kabeláž, police pro umístění PC
po stranách.
Výška: 75*77cm
Šířka; 180 cm
Hloubka; 66-70 cm
Barva kovových částí: oranžová (RAL2004), dřevěné části dekor buk.
PC stůl s pevnou pracovní plochou vyrobenou z desky MDF se zavětrováním, rám stolu svařen z
jeklového profilu, povrchově upraven práškovou vypalovací barvou RAL, nohy stolu opatřeny
rektifikačnímu šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, tunel pro kabeláž, police pro umístění PC
po stranách.
Výška: 75-77cm
Šířka: 180 cm
Hloubka; 66-70 cm
Barva kovových částí: žlutá (RAL1018), dřevěné části dekor buk.

Židle + dřevené područky

Jednací židle, kovová kostra - šedá, čalouněný sedák a opěrák v barvě Suedine 34, područky dřevěné
v barvě buku, stohovatelná, černé plastové záslepky na nohou, nosnost 120 kg.
Rozměry a provedení:
výška: 83 cm
šířka: 53 cm
hloubka: 49 cm
hmotnost: 8 kg
doporučená nosnost: 120 kg
Max. výška sedáku: 43 cm
Typ područky: Pevná
Šířka sedáku: 47 cm
Hloubka sedáku: 46 cm
Výška sedáku; 43 cm

Skříň otevřená úzká

Skříň úzká

Skříň vysoká uzavřená

PC stůl pro dva

PC stůl pro dva

PC stůl pro dva

2

3246,43

6492,86

2683,00

2

5366,00

1126,86

6492,86
Počítačové učebny
B3a,b + LE1

1

4018,41

4018,41

3321,00

1

3321,00

697,41

4018,41
Počítačové učebny
B3a,b + L£l

1

6183,10

6183,10

5110,00

1

5110,00

1073,10

6183,10
Počítačové učebny
B3a,b + L6l

8

6646,53

53172,24

5493,00

8

43944,00

9228,24

53172,24

Počítačové učebny
B3a,b + LE1

6

6646,53

39879,18

5493,00

6

32958,00

6921,18

39879,18

Počítačové učebny
B3a,b + LEI

2

6646,53

13293,06

5493,00

2

10986,00

2307,06

13293,06

Počítačové učebny
B3a,b + LEI

7

6646,53

46525,71

5493,00

7

38451,00

8074,71

46525,71

Počítačové učebny
B3a,b + LEI

4

1545,17

6180,68

1277,00

4

5108,00

1072,68

6180,68

Seminární místnost
ÚlB232
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1.1.2.1.2.58

světlý

1.1.2.1.2.58

Konferenční stolek, dekor akát
světlý

Základ skříně tvoří korpus (policová skříň), který je vyroben z šedé famínotřískové desky LTD o síle
18 mm doplněný zady ze sololaku. Obkladové panely, které jsou vyrobeny z LTD o síle 38 mm,
přičemž horní obklad - půda - je opatřen dekorativní 30 akrylátovou ABS hranou, v dekoru akát
světlý. Skříně jsou instalovány na rektifikační nohy
Rozměry a provedení:
Výška: 196,5 cm
Šířka: 79,8 cm
Hloubka: 40,4 cm bez dveří
Materiál: LTD sily 18 mm
Hrany: 3D akrylátová (horní panel), ABS 2mm, ABS 0,5 mm
Konferenční stolek 900x500x500 mm, dezén Akát světlý
• stolová deska se vyrábí z DCP 38 mm a je po obvodu opatřena dvoubarevnou
akrylovou 3D hranou
• podnož je vyrobena z DCP 38 mm s hranou ABS 2 mm
• rub je z DCP 18 mm s hranou 0.5 mm z viditelné strany
• prvek ie instalován na dekoračních rektifikačních nožkách 0 = 55 mm
Konferenční stolek WELS, mobilní, 700x700x500 mm, dezén Akát světlý
• stolová deska se vyrábí z DCP 38 mm a je po obvodu opatřena dvoubarevnou
akrylovou 3D hranou
• podnož je vyrobena z DCP 38 mm s hranou ABS 2 mm
• rub je z DCP 18 mm s hranou 0,5 mm z viditelné strany
• prvek je instalován na dekoračních rektifikačních nožkách D = 55 mm

Skříň, dekor akát světlý

Kombinovaná skříň, dezén dveří akát světlý, v nábytkové řadě Wels se skříňové sestavy vytváří
pomocí policových skříní, které jsou kompletovány dekoračními obkladovými deskami boků a půd (o
síle 38 mm) a dveřmi, policové skříně se vyrábí z DCP 18 mm v šedé barvě, záda jsou ze sololaku,
skříně jsou instalovány na rektifikační nohy.
Kancelářská skříně se dvěma menšími dřevěnými dveřmi a dvěma nahoře většími prosklenými
dveřmi s hliníkovým rámem s obkladovými deskami v dekoru akát světlý, v dezénu dřeva nebo
dveře. Skříně je osazená horními krycími 38 mm vysokými deskami s dvoubarevnou akrylovou 3D
hranou, včetně madel ve dveřích,
Rozměry a provedení;
Hmotnost Netto: 99,6 kg
Barva konstrukce: Šedá
Barva dveří: Akát světlý
Výška: 1965 mm
Šířka: 798 mm
Hloubka: 425 mm
Počet polic: 4 ks
Typ dveří: křídlové

1,1.2,1.2.57

Kancelářská skříň, dekor akát světlý

Konferenční stolek, dekor akát
52

53

54

1.1.2.1.2.59
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1.1.2.1.2.64

Židle k PC
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1.1.2.1.2.56

Věšák
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1.1.2.1.2.56

Věšák
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1.1.2.1.2.56

Věšák

Kancelářská čalouněná židle k PC má mechaniku kloub. S mechanikou kloub lze nastavit opěrák ve
vodorovném i svislém směru a nastavit úhel opěráku. Barva čalounění Suedine 9.
Rozměry
Hmotnost: 12 kg
Celková výška: 99 -109 cm
Výška sedáku: 44 - 54 cm
Rozměr sedáku: 48 x 45 cm
Nosnost; 110 kg
Věšák s 15-ti háčky, kovová část povrchově upravena práškovou vypalovací barvou R AL. Délka 120 130 cm
Barva kovové části: červená (RAL3000)
Věšák s 15-ti háčky, kovová část povrchově upravena práškovou vypalovací barvou RAL. Délka 120130 cm
Barva kovové části: modrá (RAL5015)
Věšák s 15-ti háčky, kovová část povrchově upravena práškovou vypalovací barvou RAL. Délka 120 130 cm
Barva kovové části: žlutá (RAL1018)
Předsíňový panel v barvě dub sonoma
• Moderní, funkční a nekomplikovaná podoba
• Vysoce lesklý povrch
• Snadné čištění
• Vhodný pro bundy a kabáty
• Háčky možno zaklapnout

2

9273,44

18546,88

7664,00

2

15328,00

3218,88

18546,88

Seminární místnost
ÚlB232

1

3400,10

3400,10

2810,00

2810,00

1

590,10

3400,10
Seminární místnost
ÚlB232

1

3400,10

3400,10

2810,00

2810,00

1

590,10

3400,10
Seminární místnost
Úl B232

1

9273,44

9273,44

7664,00

1

7664,00

1609,44

9273,44

Seminární místnost
Úl B232

2

1236,62

2473,24

1022,00

2

2044,00

429,24

2473,24

Laboratoř robotiky ROBO (212)
1

1391,50

1391,50

1150,00

1

1150,00

241,50

1391,50 Počítačové učebny
B3a,b + LE1

1

1391,50

1391,50

1150,00

1

1150,00

241,50

1391,50 Počítačové učebny
B3a,b + L£l

1

1391,50

1391,50

1150,00

1

1150,00

241,50

1391,50 Počítačové učebny
B3a,b + LEI

2

3091,55

6183,10

2555,00

2

5110,00

1073,10

6183,10

Seminární místnost
ÚlB232

59

1.1.2.1.2.56

Věšák

Rozměry (š x v x h)
• 14x125x2 cm
12364,99

12364,99

10219,00

1

10219,00

2145,99

12364,99

1.1.2.1.2.80

Skříň

kovová skříň pro ukládání chemikálií, dvoukřídlé dveře s větracími otvory, uzamykatelná, rozměry
cca 195 X 95 X 50 cm, police vybaveny záchytnými vanami s roštem (4 police)

1
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12364,99

12364,99

10219,00

1

10219,00

2145,99

12364,99

1.1.2.1.2.81

Skříň malá

kovová skříň pro ukládání chemikálií, dvoukřídlé dveře s větracími otvory, uzamykatelná, rozměry
cca 118 X 95 X 50 cm, police vybaveny záchytnými vanami s roštem (2 police)

1

61

Žebřík pojízdný ptošinovy

• 9 stupňu
• materiál schodů vodovzdorná překližka
• materiál: ocel lakovaná práškovou barvou (komaxit)
• plošina se zábradlím ze 3 stran
• 2 pevná kola 200 mm, 2 otočná kola s brzdou 100 mm
• aretačni páka
• rozměr stupně 610 x 200 mm
• výška pracovní plošiny 2030 mm
• rozměr horní plošiny 650 x 480 mm
• rozměr žebříku 2200 x 1250 x 3150 mm
• žebřík je dodáván v rozebraném stavu včetně spojovacího materiálu a návodu, jednoduchá
montáž
Žebřík pojízdný plošinový je robustního provedení pro trvalé použití ve skladech, dílnách, výrobních
prostorách. Zvedací zařízení slouží ke spuštění koleček a pohodlnému převozu žebříku na místo,
poté zvedací pákou kolečka zvednete a žebřík je připraven k bezpečnému použití, otočná kolečka
jsou zvednuta a tím je žebřík zajištěn proti posuvu.

• nosnost 500 kg
• délka 1200 mm
• šířka 800 mm
• výška madla 970 mm
• ložiska jehlová
• průměr kola 200 mm
• barva modrá
Muttifunkční přepravní vozíky umožňující stavbu variant dle přání zákazníka pouhým zasunutím
požadované nádstavby a zajištění šroubem. Speciální uložení bočnic zajišťuje vždy výbornou
pevnost a stabilitu vozíků. Ložná plocha je svařena z ocelových trubek a profilů, díky čemuž je
zaručena stabilita. Kovové části jsou nakomaxitovány práškovým lakem. Ložná plocha je vyrobena z
laminované dřevotřisky se vzorem světlý buk. Výplně z ocelového pletiva jsou z drátu o průměru 4
mm a s oky velikosti 50 x 50 mm. Kola jsou vybavena poklicí, která brání namotávání nití a provázků
a také zanášení ložiska různými nečistotami, čímž se prodlužuje životnost kola. Kola jsou plná, čímž
je zaručen velice tichý chod. Kola jsou o průměru 200 mm a 2 jsou pevná a 2 otočná podle vlastní
osy.
Tyto vozíky díky robustní konstrukci ložné plochy a kvalitním kolům vyhoví i náročným provozům,
kde je potřeba manipulovat s nákladem vysoké hmotnosti. Kola lze doplnit na vyžádání dvojčinnou
brzdou proti pojezdu í proti otáčení kolem svislé osy.
• výška regálu 210 cm
• rozměry police 60 x 120 cm
• počet polic : 8
• police nastavitelné v krocích po 3,5 cm
• zatížení na polici -175 kg
• zatížení regálu - 875 kg
• kovové díly opatřeny vypalovací práškovou barvou
• barva; bílá
Omyvatelné běžnými čistícimi prostředky. S velmi jednoduchým systémem montáže, kdy se nosníky
zasunou do stojinek a poklepem dorazí díly do kónusu. Tímto je zaručena vysoká stabilita regálu, ale
i rychlost montáže - žádné šroubkyl Využití regálu: sklepy, půdy, sklady, prodejny, dílny, servisy,
archívy atd,.
barva sedáku: šedá
barva opěradla: šedá
barva konstrukce: chrom
materiál sedáku: textil
materiál opěradla: textil
materiál konstrukce; ocel
nosnost: 100 kg
rozměry sedáku š x h: 55 x 50 cm
výška sedáku: 49 cm
výška opěradla: 31 cm
stohovatelnost; ano, max. 10 ks
1 197 895 Kč
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
O splnění základní způsobilosti

Veřejná zakázka: „ Dodávka nábytku pro Slezskou univerzitu v Opavě‘

Dodavatel:
se sídlem:
IČ:

QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.
Pasecká 2374, 760 01 Zlín
47917601

Já níže podepsaný
čestně prohlašuji, že:
Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani.
Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.

Ve ZHně, dne 23.7.2018

ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNÍ 1
TELEFON: +420 244 006 111* FAX: +420 244 006 260 * E-MAIL: rejstrik@rejtr.justice.cz

P71176225

Číslo Žádosti: P71176225
Žádost doručena: 12.06.2018 09:53:43

P71176225

Zpracováno: 12.06.2018 09:53:43
Počet záznamů: 0

Na žádost se vydává:

VYPIŠ Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTU
PRÁVNICKÝCH OSOB
Identifikace subjektu:
Identifikační číslo osoby:
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní foraia:

47917601
QUERCUS NÁBYTEK,s.r.o.
Pasecká 2374, Zlín, 760 01
Společnost s ničením omezeným

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby
Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.
Konec sestavy

PHpadin: nepřesjíé údaje diued sdcdť ua shora uvedenou a<jresu, ahr mohío hýl okunúučprovedeno přešefřem. Tenío dokument neslouží k
exisienee vra vnické osob v.

/ irokacin 'áu í
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Rejstřík trestů právnických osob
Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů právnických osob skládající se z 1 listů
vznikl pod pořadovým číslem MMZL 074304/2018 převedením výpisu z
elektronické podoby do podoby listinné podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a zákona č. 420/2011 Sb., o
změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, a že se s obsahem výpisu v elektronické
podobě doslovně shoduje.
Ověřující osoba: GONGOLOVÁ MILUŠE

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Zlína
Poř. č. vidimace 1103/E2/18
tento úplný/á cásteoBý/é
spis

kopie obsahující 2 stran

listina, z niž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje

neobsahuje

viditelný zajišťovací prvek,

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořizen/a a tato listina je prvopisem

ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNÍ 1
TELEFON: +420 244 006 111 * FAX: +420 244 006 260 * E-mail: re)strik@rejtr,justice.cz

0258143703

Číslo žádosti: 258143703
Žádost doručena: 12.06.2018 09:51:41
Zpracováno: 12.06.2018 09:51:41
Počet záznamů v ČR: 0 (nula)
Počet příloh: 0 (nula)

0258143703

Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB
Osobní údaje:
Jméno:
Příjmení:
Rodné příjmení:
Datum narození / rodné Číslo:
Pohlaví:
Místo / okres narození:
Stát narození:
Státní občanství:

JAN
TICHÝ
TICHÝ
30.11.1970/7011304135
MUŽ
ZLÍN / ZLÍN
ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby
Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.
Konec sestavy

Piipatfnť nepřesné údaje ihned sdeile na shora nvedenon adresa, ahv mohlo hvi oínnutiié posvedenopřeseUerd. Tento dokinnení neslonzi k
pmkazovdni iotožnostiJyzické osoby.
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Rejstřík trestů
Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů skládající se z 1 listů vznikl pod
pořadovým číslem MMZL 074301/2018 převedením výpisu z elektronické
podoby do podoby listinné podle §lla zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku
trestů, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.
Ověřující osoba: GONGOLOVÁ MILUŠE

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Zlína
Poř. č. vidimace 1102/E2/18
tento úplný/á ěástečný/á
epis

kopie obsahující 2 stran

listina, z niž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje

neobsahuje

viditelný zajišťovaci prvek,

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z niž byl/a pořízen/a a tato listina je prvopisem

obsahujícím 2 stran,
V Zlíně dne 19.07.2018
Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla:
PhDr. Anna Štrobliková

Finanční úřad pro Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 86 ZLÍN
Územní pracoviště ve Zlíně
třída Tomáše Bati 21
761 86 ZLÍN
Čj.:
1403758/18/3301-51524-712049
Vyřizuje:
Sedláčková Dagmar
Oddělení vyměřovací IV
Telefon:
577 617 320
č. dveří:

Elektronicky podepsáno
06. 06. 2018
Marie Čechová
rada
(v zastoupení)
433

Shora uvedený správce daně na základě žádosti o vydání potvrzení
podle § 66 odst. 1 a § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů o neexistenci daňových nedoplatků výše
uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 31.05.2018
pod č.j. 1398301/18/3301-51524-712049,
potvrzuje ke dni 31.05.2018
neexistenci daňových nedoplatků
vůči orgánům Finanční správy České republiky.

Ing. Ilona Štěpáníková
vedoucí oddělení
/
u
Marie Čechová
rada v.z.

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Zlína
Poř. č. vidimace 1101/E2/18
tento úplný/á částečnýVá
epts kopie obsahující 1 stran
listina, z niž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje neebsatwje

viditelry.5apšiQJací^ek,

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a
opioom nebo kopii pořízenou

obsahujicim 1 stran
V Zlíně dne 19.07.2018
Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla
PhDr. Anna Štrobliková

^

OKRESNÍ SPRÁVA SOaÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZLÍN
třída Tomáše Bati 3792,762 61 Zlín

QUERCUS NÁBYTEK,s.r.o.
Pasecká 2374
760 01 Zlín

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka (č.j)

Vyřizuje linka

47014/033126/18/210/Č)

Čapková/577041315

Ve Zlíně dne
20.6.2018

Potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému

Potvrzujeme, že právnická osoba:
QUERCUS NÁBYTEK,s.r.o., IČ 47917601
variabilní symbol zaměstnavatele: 7755108599
nemá ke dni 20.6.2018 nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému.
Toto potvrzení se vydává na vlastní žádost právnické osoby pro účast ve veřejné soutěži.
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Podle ověřovací knihy Magistrátu města Zlina
Poř. č. vidimace 1100/E2/18
tento úplný/á éástečný/á
epis

kopie obsahující 1 stran

listina, z niž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje

neobsahuje

viditelný zajišfovací prvek,

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořizen/a a tato listina je prvopísem

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 10494

Datum vzniku a zápisu: 9. září 1993
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

C 10494 vedená u Krajského soudu v Brně
QUERCUS NÁBYTEK,s.r.o.
Zlín, Pasecká 2374, PSČ 76001
479 17 601
Společnost s ručením omezeným
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Truhlářství, podlahářství

Statutární orgán:
Jednatel:

Způsob jednání:
Společníci:
Společník:

Podíl:

Ing. JAN TICHÝ, dat. nar. 30. listopadu 1970
Prlovská 2690, 760 01 Zlín
Den vzniku funkce; 9. září 1993
Za společnost jedná jednatel.
Ing. JAN TICHÝ, dat. nar. 30. listopadu 1970
Prlovská 2690, 760 01 Zlín
Vklad: 1 000 000,- Kč
Splaceno: 1 000 000,- Kč
Obchodní podíl: 100 %
Druh podílu: Základní
Kmenový list: není

Základní kapitál:

1 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík

pořadovým
číslem
MMZL
listina, která vznikla
převedením výstupu z informačního systému
veřejné správy z elektronické podoby do podoby
listinné, skládájíci se z 1 listů, se doslovně
shoduje s obsahem výstupu z infocmačoU;^
systému veřejné správy v elektronicke^'p^otee.g^
Zlíně dne 19.07.2018
.
Ověřující osoba: ŠTROBLÍKOVÁ;^N^
Podpis
Ověřuji

pod

090473/2018, že tato

Údaje platné ke dni; 19. července 2018 03:38

1/1

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Zlina
Poř. č. vidimace 3613/B5/18
tento úplný/á ěásteěný/á
epis

kopie obsahující 1 stran

listina, z niž je vidimovaná listina pořizena, obsahuje

neobsahuje

viditelný zajištbvací prvek,

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z niž byl/a pořizen/a a tato listina je prvopísem
evěřerrou vWiwevansu-listmsu
eptsem nebekepitfsrizeoou-ze spisu
listinou.-trfefáje výstupem-z-auterizevaBé tsenverze Pokumeniů
obsahujícím 1 stran.
VZlinědne 20.07.2018
Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla;
Miluše Gongolová

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 19.07.2018 08:08:53

QUERCUS NÁBYTEK,s.r.o.
Pasecká 2374, 760 01, Zlín
ientifilÍQční číslo osoby: 47917601

tutárm orgán nebo Jeho členové:
Jan Tichý (1)

Q a příjmení:

13.04.1994

^j>ík funkce:

Živnostenské oprávnění č.}
Předmět podnikání:

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí

Druh živnosti:

Koncesovaná

Vznik oprávnění:

13.04.1994

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:
Jan Tichý (1)

Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávněni ě.2
Truhlářství,podlahářství

Předmět podnikání:
Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

08.09.2003

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:
Jan Tichý (1)

Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávněni ě.2
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

09.09.1993

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení:

Jan Tichý (1)

Provozovny k předmětu podnikání číslo
2. Truhlářství, podlahářství
Adresa:
Pasecká 2374, 760 01, Zlín
Identifikační číslo provozovny: 1000540821
Zahájení provozování dne: 08.09.2003

3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

1-

ZVW 2.8 WEB 0041/032

Obor činnosti: Velkoobchod o maloobchod
Adresa;
Pasecká 2374, 760 01, Zlín
Identifikační' číslo provozovny: 1000540821
Zahájení provozování dne: 01.07.2008
Obor činnosti: Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Adresa:
Pasecká 2374, 760 01, Zlín
Identifikační číslo provozovny; 1000540821
Zahájení provozování dne: 01.07.2008
Seznam zúčastněných osob
Jméno a příjmení;

Jan Tichý (1)

Datum narození:

30.11.1970

Občanství;

Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Zlína

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.

živnostenský rejstřík
číslem
MMZL
která vznikla
převedením výstupu z informačního systému
veřejné správy z elektronické podoby do podoby
listinné, skládájící se z 2 listů, se doslovně
shoduje s obsahem výstupu z informačního
systému veřejné správy v elektronické-podtJbě.
Zlíně dne 19.07. 2018
> \
Ověřující osoba: ŠTROBLÍKQ\/4:'>^NNA
Podpis
o'
Ověřuji

pod

pořadovým

090478/2018, že tato listina,
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Podle ověřovací knihy Magistrátu města Zlína
Poř, č. vidimace 3614/B5/18
tento úptaý/á částečný/á opis

kopie obsahující 2 stran

listina, z niž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje

neobsahuje

viditelný zajišťovací prvek,

souhlas! doslovně s předloženou listinou, z niž byl/a pořízen/a a tato listina je prvopisem
ověřenou vidimavaneu-fetinau
opisemnebokepHpořáenGu-zeefHSU
fetwou; která je^ýstupem-z autofizevaněkonveríe-ěokumentů
obsahujícím 3 stran,
V Zlíně dne 20.07.2018
Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla:
Miluše Gongolová ověř. 1,-2.str.

čestné prohlášení dodavatele o provedení dodávek a služeb:
Přehled vybraných významných zakázek realizovaných firmou
QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o. :
Dodávka a zhotovení nábytku děkanátu Fakulty technologické UTB ve Zlíně
Celková cena zakázky; 1,423.554,- vč. DPH
Objednatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Místo: Zlín
Doba plnění: 04-05/2018
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Totková
Dodávka vnitřního vybavení provozního a obytného objektu VD Lučina
Celková cena zakázky: 948.154,- vč. DPH
Objednatel: Povodí VÍtavy, státní podnik
Místo: VD Lučina, Halže
Doba plnění: 02-04/2018
Kontaktní osoba: Ing. Zbyněk Folk
Dodávka vybavení pro Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné
Celková cena zakázky: 2,777.307,- vč. DPH
Objednatel: Obec Petrovice u Karviné
Místo: Petrovice u Karviné
Doba plnění: 04/2018
Kontaktní osoba: Ing. Halina Dvořáková
Dodávka nábytku do domova mládeže Tomáše Bati 609 v Třebíči
Celková cena zakázky: 1,137.615,- vč. DPH
Objednatel; Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč
Místo: Třebíč
Doba plnění: 08/2017
Kontaktní osoba: Ing. Iva Kršňáková
Dodávka a montáž nábytku do Centra Excelence ve Valticích
Celková cena zakázky: 854.305,- vč. DPH
Objednatel; Střední vinařská škola Valtice, p.o.
Místo: Valtice
Doba plnění: 07/2017
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Machovcová
Dodávka nábytku a vybavení pro objekt Domova pro seniory Skalka v Chebu
Celková cena zakázky: 1,495.526,- vč. DPH
Objednatel: Domov pro seniory „Skalka“ v Chebu, p.o.
Místo: Cheb
Doba plnění; 05/2017
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Samuelově
Dodávka a montáž interiérového vybavení ZŠ Lysolaje v Praze
Celková cena zakázky; 2,495.364,- vč. DPH
Objednatel: BRYVECASTA, s.r.o.
Místo: Praha
Doba plnění; 04/2017
Kontaktní osoba: Bc. Zdeněk Joukl

Dodávka nábytku a prvků vybavení interiéru pro Fakultu ekonomickou ZČU Plzeň
Celková cena zakázky: 8,162.852,67 vč. DPH
Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni
Místo: Plzeň
Doba plnění: 07-08/2016
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Linda
Dodávka vybavení interiéru Environmentálního centra v Železné Rudě
Celková cena zakázky: 2,824.397,- vč. DPH
Objednatel: Město Železná Ruda
Místo: Železná Ruda
Doba plnění: 12/2015
Kontaktní osoba: Ing. Milan Kříž
Dodávka interiérového vybavení Multífunkčního centra Březová
Celková cena zakázky: 4,385.036,- vč. DPH
Objednatel: Město Březová
Místo: Březová u Sokolova
Doba plnění: 09/2015
Kontaktní osoba: Bc. Jakub Fajt
Dodávka nábytku a vybavení objektu domova pro osoby se zdravotním postižením
v Opavě - organizace Marianum
Celková cena zakázky: 1,465.764,- vč. DPH
Objednatel: Moravskoslezský kraj
Místo: Opava
Doba plnění: 7/2015
Kontaktní osoba: Ing. Monika Lange
Dodávka vnitřního vybavení (nábytku a spotřebičů) pro Olomoucký kra]
„ CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F - zřízení odlehčovací služby a denního
stacionáře - vnitřní vybavení"
Celková cena zakázky: 1,260.745,70 vč. DPH
Objednatel: Olomoucký kraj
Místo: Prostějov
Doba plnění: 7/2015
Kontaktní osoba: Ing. Jana Nováková
Dodávka vnitřního vybavení prostor depozitářů muzea Města Žatec
Celková cena zakázky: 3,421.018,48 vč. DPH
Objednatel: BRYVECASTA, s.r.o.
Místo: Žatec
Doba plnění: 08/2015
Kontaktní osoba: Bc. Zdeněk Joukl
Výše uvedené realizace byly provedeny řádně, včas a v požadované kvalitě.
Potvrzuji správnost uvedených údajů.
Ve Zlíně, dne: 23.7.2018

za QUERCUS NÁBYTEK,s.r.o.
QUERCUS NÁB^
Pasecká 2374,
Tel.: 577

pičí.c

Ing. Jan Tichý - jědnatěf

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T.G. Masaryka 555
760 01 Zlín

OSVĚDČENI OBJEDNATELE O RÁDNÉM PROVEDENI DODAVKY INTERIÉRU

Jako objednatel dodávky nábytku a interiérového vybavení vydáváme toto osvědčení o řádném
provedení dodávky interiéru pro společnost QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o., Pasecká 2374, 760 01
Zlín.

Osvědčujeme, že jmenovaný dodavatel řádně a odborně provedl výrobu, dodávku, rozmístění,
montáž a instalaci nábytku vč. souvisejícího interiérového vybavení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Fakulty technologické, která vykazovala následující parametry;

Název veřejné zakázky: „ Zhotovení nábytku děkanátu Fakulty technologické“

Doba provedení: 04-05/2018

Celková cena dodávky- (stoly, skříně, sedací nábytek, parapety, kryty garnyží):

1,185.746,- Kč bez DPH // 1,423.554,- Kč včetně DPH

Místo realizace: Zlín

Ve Zlíně, dne:

3 {), ()5_ 2Qlá

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Zlína
Poř. č. vidimace 1099/E2/18
tento úplný/á částečný/á
spis

kopie obsahující 1 stran

listina, z niž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje

neobsahuje

viditelný zajišťovací prvek,

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořizen/a a tato listina je prvopisem

Obec Petrovice u Karviné

Petrovice u Karviné 251
735 72 Petrovice u Karviné

OSVĚDČENI OBJEDNATELE O RÁDNÉM PROVEDENÍ DODÁVKY INTERIÉRU

Jako objednatel dodávky nábytku a interiérového vybavení vydáváme toto osvědčení o řádném
provedení dodávky interiéru pro společnost QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o., Pasecká 2374, 760 01
Zlín.
Osvědčujeme, že jmenovaný dodavatel řádně a odborně provedl výrobu, dodávku, rozmístění,
montáž a instalaci nábytku vč. souvisejícího interiérového vybavení Kulturního centra v Petrovicích u
Karviné, která vykazovala následující parametry:
Název veřejné zakázky: „ Dodávka vybavení pro Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné

Doba provedení: 4/2018

Celková cena dodávky:
2,295.295,- Kč bez DPH // 2,777.307,- Kč vč. DPH

(skříňový a stolový nábytek, sedací nábytek, gastro vybavení, hygienické doplňky)

Místo realizace: Petrovice u Karviné

V Petrovicích u Karviné, dne: 3'f.ó.

IBEC

735 72 l^rovice u Karviné
owres Karviná
11

za Obec Petrovice u Karviné

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Zlína
Poř. č. vidimace 1098/E2/18
tento úplný/á eástečný/á
opis

kopie obsahující 1 stran

listina, z niž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje

neobsahuje

viditelný zajišťovací prvek,

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je prvopisem
stinou
opisem-nebo kopii pořízenou ze spis
obsahujícím 1 stran.
V Zlíně dne 19.07.2018
Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci firoredla:
PhDr. Anna Štrobliková
/g\
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ZÁPADOČESKÁ
UNIVERZITA
V PLZNI

OSVĚDČENI OBJEDNATELE O RÁDNÉM PROVEDENI DODAVKY INTERIÉRU

Jako objednatel dodávky nábytku a interiérového vybavení vydáváme toto osvědčení o řádném
provedení dodávky interiéru pro společnost QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o., Pasecká 2374, 760 01
Zlín.
Osvědčujeme, že jmenovaný dodavatel řádně a odborně provedl výrobu, dodávku, rozmístění,
montáž a instalaci nábytku vč. souvisejícího interiérového vybavení Fakulty ekonomické ZČU v Plzni,
která vykazovala následující parametry:
Název veřejné zakázky: „ Nábytek pro ZČU 002 - 2016

Doba provedení: 08/2016
Celková cena výroby, dodávky a montáže kompletního interiérového vybavení:
(stolový nábytek, skříňový nábytek, sedací nábytek, ostatní vybavení - nástěnky, tabule,
vitríny, akustika, žaluzie, zákryty a parapety)
6,746.159,23- Kč bez DPH // 8,162.852,67 Kč vč. DPH

Místo realizace: Plzeň

V Plzni, dne 18.1.2017

Ing. Tomáš Linda
Provoz a služby - oddělení investic
Západočeská univerzita v Plzni

Provoz a služby - Oddělení investic
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

IC: 49777513
DIČ; CZ 49777513

Telefon/fax: (+420) 37763 1315
E-mail; tlinda@rek.zcu.cz

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Zlina
Poř. č. vidimace 1097/E2/18
tento úplný/á šásteěný/á
epts

kopie obsahující 1 stran

listina, z niž je vidimovaná listina pořizena, obsahuje

neobsahuje

viditelný zajišťovací prvek,

čestné prohlášení dle § 104 odst. 2 zákona

Prohlašuji místopřísežně, že ve smyslu § 104 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku pod označením „Dodávka nábytku
pro Slezskou univerzitu v Opavě“, je Ing. Jan Tichý jediným vlastníkem firmy
QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.
Výše uvedené dokládáme ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku.

Ve Zlíně, dne: 23.7.2018
QUERCUS NÁBYTEK, s.
Pasecká 2374, 760/
Tel.: 577

DIČ; Cé

Ing. Jan Tichý, jednatel

čestné prohlášení o identifikačních údajích všech osob, které jsou skutečnými
majiteli vybraného dodavatele v rámci veřejné zakázky s označením „ Dodávka
nábytku pro Slezskou univerzitu v Opavě“
Název vybraného dodavatele: QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.
IČO:

47917601

Sídlo:

Pasecká 2374, 760 01 Zlín

Jakožto zástupce vybraného dodavatele vybraného v rámci zadávacího řízení s označením „ Dodávka
nábytku pro Slezskou univerzitu v Opavě“ čestně prohlašuji, že níže uvedené osoby jsou skutečnými
majiteli vybraného dodavatele. Jejich identifikační údaje jsou následující:

Všechna jména a
příjmení

Rodné číslo, a
nebylo-li přiděleno
datum narození

Místo
narození

Pohlaví

Trvalý nebo jiný
pobyt

Státní
občanství

Ing. Jan Tichý

701130/4135

Zlín

muž

Priovská

ČR

2690,

760 01 Zlín

Přílohy, z nichž vyplývá, že výše uvedené osoby jsou skutečnými majiteli vybraného dodavatele:
1. Výpis z obchodního rejstříku
2. Zakladatelská listina

Ve Zlíně, dne 23.7.2018
QUERCUS NÁBYTEK,
Pasecká 2374, 76^ 01
Tel.: 577
DIČ: C247917601
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NOTÁŘSKÝ

125/2014

134/2014

ZÁPIS

sepsaný jménem JUDr. Libuše Kučerové, notářky se sídlem ve Zlíně, dne desátého června
roku dva tisíce čtrnáct (10.6.2014), v notářské kanceláři ve Zlíně, Sadová 6, její zástupkyní
ustanovenou podle § 24 notářského řádu JUDr. Helenou Jurákovou, notářskou kandidátkou.
Dostavil se účastník, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu
právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, jehož osobní totožnost byla prokázána
platným úředním průkazem:-------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jan Tichý, nar. 30.11.1970, bydliště Zlín, Prlovská 2690, PSČ 76001.----------------------Přítomný účastník prohlašuje, že je jediným společníkem v obchodní společnosti:-------------QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o., se sídlem Zlín. Pasecká 2374, PSČ 76001, IČ 47917601,

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10494.—
Existence obchodní společnosti QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o. byla prokázána výpisem z
vložky č. 10494 oddílu C obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, který byl
pořízen dne 3.6.2014 s údaji platnými ke dni 3.6.2014.--------------------------------------------------Prohlášení přítomného účastníka o tom, že je jediným společníkem obchodní společnosti —
QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o., jsem ověřila shora uvedeným výpisem z obchodního rejstříku

ze dne 3.6.2014 s údaji platnými ke dni 3.6.2014.--------------------------------------------------------/.

Za prvé: Jediný společník společnosti s ručením omezeným QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.
v souladu s platným zněním živnostenského zákona a v souladu s evidencí oprávnění

k provozování živností vedenou živnostenským úřadem schvaluje zakladatelskou listinu
v části týkající se předmětu podnikání takto:----------------------------------------------------------------Předmět podnikání a činnosti:-----------------------------------------------------------------------------------------Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.---------Truhlářství, podlahářství.------------------------------------------------------------------------------------------------Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-Ii určeny k přepravě zvířat
nebo věcí. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za druhé: Jediný společník společnosti s ručením omezeným QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.
rozhoduje o změně způsobu jednání za společnost takto: Za společnost jedná jednatel. —
Za třetí: Jediný společník společnosti s ručením omezeným QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.
konstatuje, že nová adresa jednatele a společníka je: Zlín, Prlovská 2690, PSČ 76001. Tak

to bude upravena v obchodním rejstříku.--------------------------------------------------------------------Za čtvrté: Jediný společník společnosti s ručením omezeným QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.
ve smyslu §777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích rozhoduje, že společnost se podnzuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.------------------------------------------------------

Jediný společník společnosti s ručením omezeným QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o. dále v této
souvislosti schvaluje zakladatelskou listinu společnosti takto;-----------------------------------------Zakladatelská listina
společnosti s ručením omezeným
QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.

strana druhá:
Za prvé : Firma a sídlo společnosti:-------------------------------------------------------------------------------Firma společnosti: QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.----- ---------------------------------------------------Sídlo společnosti: Zlín, Pasecká 2374, PSČ 76001, IČ 47917601.---------------------------------Za druhé : Předmět podnikání a činnosti:-----------------------------------------------------------------------

Předmětem podnikání společnosti je:-------------------------------------------------------------------------Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. --------------Truhlářství, podlahářství, ----------------------------------------------------------------------------------------Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo
věcí.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za třetí: Společník:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jediným společníkem je:-----------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jan Tichý, nar. 30.11.1970, bydliště Zlín, Prlovská 2690, PSČ 76001.----------------------Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to
podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Společník může
vlastnit pouze jeden podíl. Podíl společníka není představován kmenovým listem.-------------Za čtvrté : Podíl, vklad a základní kapitál:

Podíl jediného společníka ve společnosti činí 100%.-----------------------------------------------------Základní kapitál společnosti tvoří vklad společníka ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion
korun českých). Vklad společníka byl v plné výši splacen.---------------------------------- -----------Za páté : Orgány společnosti:-----------------------------------------------------------------------------------------

Společnost ustavuje následující orgány:---------------------------------------------------------------------a) valná hromada--------------------------------------------------------------------------------------------------b) jednatel společnosti--------------------------------------------------------------------------------------------Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Působnost valné hromady vykonává
jediný společník.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jediný společník rozhoduje o otázkách, které příslušné právní předpisy (zejména zákon o
obchodních korporacích) nebo tato zakladatelská listina svěřují do působnosti valné hromady.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jediný společník rozhoduje rovněž o:------------------------------------------------------------------------a) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a posky
tování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,--------------------------------------b) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,----------------------------------------------------------c) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, kjejímuž zcizení se
vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona,-----------------------------------------------—-----d) udělování pokynů jednateli a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti
(včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy: valná hro
mada může zejména zakázat jednateli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -

Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jednatele, ne
bo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu. Jednatel je povinen předkládat
návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný spo
lečník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.--------------Podíl jediného společníka je vždy převoditelný bez jakéhokoliv omezení.-------------------------Statutárním orgánem společnosti je jeden (1) jednatel. Za společnost jedná a podepisu
je jednatel. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti ve všech věcech, které nepatří do
působnosti valné hromady, a dále:-----------------------------------------------------------------------------a) řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,-------------------------------------------------------

strana třetí:
b) poskytnutí informací o věcech společnosti na žádost společníka.-------------------------------Jednatelé netvoří kolektivní orgán.-----------------------------------------------------------------------------Dozorčí rada se nezřizuje.---------------------------------------------------------------------------------------Za šesté : Jednání za společnost:------------------------------------------------------------------------------------

Za společnost jedná jednatel.-----------------------------------------------------------------------------------Za sedmé : Účetní období:-----------------------------------------------------------------------------------------------

Účetní období jsou totožná s roky kalendářními.----------------------------------------------------------Za osmé : Zánik účasti společníka ve společnosti:--------------------------------------------------------

Účast společníka ve společnosti zaniká v souladu s příslušnými právními předpisy.------------Za deváté : Zrušení a zánik společnosti:--------------------------------------------------------------------------

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.----------------------------------------------Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění
na právního nástupce.--------------------------------------------------------------------------------------------Společnost se zrušuje z důvodů, stanovených příslušnými právními předpisy.-------------------Za desáté: Společnost je založena na dobu neurčitou.--------------------------------------------------Za jedenácté: Právní poměry společnosti se řídí platnými právními předpisy, zejména záko

nem o obchodních korporacích jako celkem, pokud touto zakladatelskou listinou nejsou
upraveny jinak.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.
Vyjádření zástupkyně notářky o předpokladech pro sepsání notářského zápisu

Ve smyslu § 70 aJOa notářského řádu činí zástupkyně notářky toto vyjádření:------------------Předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny. Právní jednání, které je
obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a splňuje náležitosti a
podmínky stanovené zákonem pro zápis do obchodního rejstříku. ---------------------------------O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a poté jím byl bez výhrad schvá
len a podepsán.---------------------------------------------------------- ----------------- -j—7^---------------/
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JUDr. Helena Juráková
'7 , zástupkyně JUDr. Libuše Kučerové
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notářky se sídlem ve Zlíně
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Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vydaný dne desátého června roku dva tisíce
čtrnáct (10.6.2014) se doslovně shoduje s originálem notářského zápisu NZ 125/2014 ze dne
desátého června roku dva tisíce čtrnáct (10.6.2014).----------------------------------------------------Ve Zlíně dne desájfebWéeřypá roku dva tisíce čtrnáct (10.6Z014).
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JUDr. Helena Juráková
zástupkyně JUDr. Libuše Kučerové
notářky se sídlem ve Zlíně

