
 

 
Knihovna města Hradce Králové 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK  
NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU  

(POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY)  
 

Knihovna města Hradce Králové tímto vyzývá v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 
134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k podání nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:  
 
 
Dodávka a montáž kompletního vybavení interiéru pobočky Knihovny města Hradce Králo-
vé podle projektové dokumentace 
 
Zadavatel:  
 
Název:     Knihovna města Hradce Králové  
Sídlo:     Wonkova 1262/1a, 500 02 Hradec Králové  
Statutární zástupce:     Mgr. Barbora Čižinská, ředitelka knihovny  
IČ:     00125491  
DIČ:     CZ 00125491  
 
Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Barbora Čižinská, ředitelka knihovny  
tel. 495 075 018, e-mail: cizinska@knihovnahk.cz  
 
 
1. Obecné pokyny  
 
Podáním nabídky přijímá dodavatel plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení. Pokud nabíd-
ka dodavatele nebude obsahovat všechny požadované informace a doklady, nebo pokud jeho na-
bídka nebude ve všech ohledech odpovídat této výzvě k podání nabídek a jejím přílohám, může to 
mít za důsledek vyřazení dodavatele ze zadávacího řízení.  
 
Na zadávací řízení na zakázku malého rozsahu se nevztahují postupy dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“).  
 
Dodavatel podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje tato výzva k po-
dání nabídek (dále též „zadávací dokumentace“). Nabídky k částem zakázky nebudou přijaty.  
 
Dodavatel ponese všechny náklady související s přípravou a podáním své nabídky a zadavatel 
nebude mít v žádném případě odpovědnost za tyto náklady, bez ohledu na provedení a výsledky 
zadávacího řízení.  
 
Dny uváděné ve lhůtách znamenají dny kalendářní, není-li stanoveno dále jinak.  
 
 
2. Předmět plnění veřejné zakázky  
 
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž kompletního vybavení interiéru pobočky 
Knihovny města Hradce Králové podle dodané projektové dokumentace. Dodávka bude navazovat 
na stavební rekonstrukci pobočky (výměnu výloh, nová sociální zařízení, úprava vnitřní dispozice). 
 



 

V ceně dodávky bude zahrnuta: dodávka, montáž, doprava na místo, komunikace se zadavatelem 
ohledně výběru typizovaných prvků a splnění veškerých dalších povinností dodavatele vyplývají-
cích z této zadávací dokumentace a návrhu smlouvy (viz příloha č. 3).  
 
Vybavení z hlediska účelu užití zahrnuje tyto položky: 

 vybavení půjčovny/oddělení pro dospělé čtenáře 

 vybavení půjčovny pro děti 

 vybavení učebny 

 vybavení sociálních zařízení 

 vybavení kancelářského zázemí 

 vybavení předzahrádky 
 
Vybavení z hlediska typu: 

 výpůjční pult 

 knihovní regály – jednostranné i oboustranné, stacionární i mobilní, ve 2 standardních 
výškách, rovné i obloukové 

 časopisecké regály 

 hrabadla 

 skříňka pro zázemí, kontejner k pracovnímu stolu 

 sedací nábytek – křesla, pohovka, židle, kancelářské židle, sedací boxy (krychle a ob-
louk) 

 stoly - skládací stoly, pracovní stoly, odkládací stoly  

 zavěšené stropní podhledy 

 světelné zdroje 

 sanita (zásobníky, dávkovače, přebalovací pult aj.) 

 zahradní nábytek 

 drobné vybavení: koše, věšáky 

 hrací prvky do dětského oddělení 
 
Podrobný výčet položek, výkresy, specifikace materiálů viz Příloha – projektová dokumentace. 
 
Další podmínky: 
Finální výběr typizovaných prvků musí být odsouhlasen zadavatelem (př. hrací prvky, křesla, židle, 
zásobníky, osvětlení …). 
Podrobné podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy – viz příloha č. 3 Výzvy. 
 
Zadavatel si vyhrazuje požadavek, aby montáž předmětu plnění (s výjimkou montáže 
závěsných stropních podhledů, světelných zdrojů a sanity) byla realizována výlučně 
dodavatelem, tj. bez účasti poddodavatele. 
 
 
3. Doba, místo plnění zakázky  
 
3.1. Neprodleně po uzavření smlouvy je dodavatel povinen zahájit činnosti směřující k zajištění 
výroby a dodávky všeho požadovaného vybavení. Pokud jde o montáž požadovaného vybavení, 
bude tato možná poté, co budou dokončeny stavební práce třetím subjektem, jejichž dokončení je 
podmínkou pro možnost zahájení montáže ze strany dodavatele (o dokončení stavebních prací 
bude dodavatel zadavatelem neprodleně informován). Předpokládaný termín montáže předmětu 
plnění je od 7.8.2017 do 8.9.2017. Pokud dojde z důvodů na straně třetího subjektu realizujícího 
stavební práce k prodlení s předáním stavebního díla, bude termín zahájení montáže posunut o 
dobu prodlení zhotovitele stavebních prací, přičemž dodavatel je povinen v takovém případě od 
umožnění zahájení montáže tuto realizovat nejpozději do 25 pracovních dní.  
 
3.2.  Místem plnění je pobočka Knihovny města Hradce Králové – Slezské Předměstí, Gagarinova 
844, 500 02 Hradec Králové 
 



 

4. Požadavky na splnění kvalifikace  
 
4.1.     Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:  
 
Dodavatel, který podá nabídku do zadávacího řízení na tuto zakázku malého rozsahu, je povinen 
prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem vymezeným v této části zadávací 
dokumentace. Splnění stanovených kvalifikačních předpokladů je podmínkou pro hodnocení 
nabídky dodavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat dodavatele k předložení dalších informací 
a dokladů prokazujících splnění kvalifikace či k objasnění jím doložených dokladů a informací.  
 
Veškeré požadované doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v prosté kopii.  
 
Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, je povinen k výzvě zadavatele před uzavřením 
smlouvy předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V 
případě, že by vybraný dodavatel byl zadavatelem k předložení originálů nebo úředně ověřených 
kopií vyzván, a tyto nepředložil, neposkytne tak zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření 
smlouvy a k uzavření smlouvy bude vyzván dodavatel, který se umístil jako další v pořadí.  
 
4.2.     Základní způsobilost  
 
Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení 
dodavatele uvedeného v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být 
podepsáno osobou oprávněnou za dodavatele jednat.  
 
4.3.     Profesní způsobilost 
 
Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti těmito doklady:  
 
    • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud 
je v ní zapsán,  
    • doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky.  
 
 
4.4.     Technická kvalifikace   
 
Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží seznam alespoň 3 významných 
zakázek realizovaných v posledních 5 letech s uvedením jejich ceny, doby a místa plnění a 
identifikační údaje objednatele.  
 
Za významnou zakázku přitom zadavatel považuje dodávku a montáž interiéru jakékoliv budovy s 
cenou každé této zakázky minimálně ve výši 300 000 Kč bez DPH.  
 
Seznam významných zakázek musí být podepsán osobou oprávněnou za dodavatele jednat.  
      
 
5. Způsob zpracování nabídkové ceny  
 
Nabídková cena bude předložena v českých korunách a členěna - cena bez DPH, DPH a cena 
včetně DPH.  
 
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky, jak je 
popsána v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, dále musí zahrnovat přiměřený zisk a veškeré 
náklady dodavatele a musí být vztažena k předpokládané době plnění. Údaj o nabídkové ceně 
dodavatel doplní do návrhu smlouvy. Zároveň dodavatel vyplní výkaz výměr, který je součástí 
projektové dokumentace. 
 



 

Součástí nabídkové ceny bude cena dodávky, montáže a dopravy na místo. 
 
6. Obchodní a platební podmínky  
 
Právo fakturovat cenu za dílo sjednanou ve smlouvě vzniká po protokolárním předání celého díla 
bez vad a nedodělků. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 
v platném znění. Splatnost všech faktur je 14 dní od jejich doručení zadavateli.  
 
 
7. Obsah a způsob zpracování nabídky  
 
Nabídka bude předložena v písemné formě v jednom originále, v listinné podobě, v českém jazyce 
a bude obsahovat části uvedené v čl. 7 zadávací dokumentace. Všechny listy nabídky budou 
číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a budou spojeny způsobem, který zabraňuje 
nežádoucí manipulaci s nimi.  
 
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla strukturována následujícím způsobem:  
    • identifikační údaje dodavatele,  
    • dokumenty prokazující splnění kvalifikace: 

 čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace -  příloha č. 1 Výzvy,  
 výpis z obchodního rejstříku,  
 oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky,  
 seznam významných zakázek,  

    • výkaz výměr vyplněný a podepsaný ze strany dodavatele - příloha č. 4 Výzvy 
    • návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele  - návrh 
smlouvy viz Příloha č. 3 (přílohu č. 1 i přílohu č. 2 smlouvy přikládá až zadavatel před podpisem 
smlouvy s vybraným dodavatelem), 
    • další doklady požadované zadavatelem a specifikované v zadávací dokumentaci.  
 
Upozornění:  
Návrh smlouvy, příp. další dokumenty, nevylučuje-li to povaha věci, musí být podepsané osobou 
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.   
 
 
8. Hodnotící kritéria  
 
Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena bez DPH.  
Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která bude obsahovat nejnižší cenu 
předložené nabídky za předpokladu splnění všech požadavků stanovených zadavatelem.  
 
Zadavatel bude postupovat při posuzování a hodnocení nabídek tak, že nejprve provede 
hodnocení nabídek a pouze u vybraného dodavatele dle výsledků hodnocení provede posouzení 
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.  
 
9. Lhůta pro podání nabídky, způsob a místo pro podávání nabídek  
 
Lhůta pro podání nabídky končí dne 29. května 2017 v 10:00 hod.   
 
Nabídky se podávají osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených 
„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Název veřejné zakázky“ – NEOTVÍRAT“, opatřených na uzavření 
razítkem, případně podpisem dodavatele, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li 
právnickou osobou.  
 
Nabídky budou přijímány osobně v sekretariátu Knihovny města Hradce Králové v pracovní dny – 
po, st, čt, pá od 9.00 hod do 15.00 hod, v úterý od 12.00 do 15.00 hod  až do konce lhůty pro 
podání nabídek, a to na adrese:  
 



 

Knihovna města Hradce Králové  
Wonkova 1262/1a  
502 00 Hradec Králové  
 
Pro určení, kdy byla nabídka zadavateli doručena, je rozhodující otisk razítka a podpis pracovníka 
zadavatele. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky 
adresátem.  
 
 
10. Další podmínky a informace k zadávacímu řízení  
 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu plnění veřejné zakázky.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené dodavateli v nabídkách.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit nebo doplnit, podmínky tohoto zadávacího řízení na  
dodavatele zakázky malého rozsahu. Změna bude oznámena stejným způsobem jako tato Výzva.    
 
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem a nevracet podané 
nabídky.  
 
Zadavatel zveřejnění Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle své interní směrnice na webu 
knihovny v sekci Veřejné zakázky a zašle e-mailem oznámení jednotlivým dodavatelům.   
 
Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.  
 
Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné 
zakázce.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z další účasti na veřejné zakázce nabídky, které nejsou 
zpracovány dle podmínek Výzvy a smlouvu uzavřít s v pořadí následujícím dodavatelem.  
 
Tato Výzva vč. všech příloh je zároveň zadávací dokumentací.  
 
V případě zájmu o veřejnou zakázku Vás žádáme o poskytnutí Vaší nabídky, která bude splňovat 
výše uvedené podmínky.  
 
 
11.  Přílohy zadávací dokumentace  
 
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace  
Příloha č. 2 – Projektová dokumentace (samostatný soubor) 
Příloha č. 3 – Smlouva o dílo 
Příloha č. 4 – Výkaz výměr 
 
 
Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je k dispozici ke stažení na webu Knihovny 
města Hradce Králové  http://www.knihovnahk.cz/o-knihovne/verejne-zakazky. 
 
 
V Hradci Králové dne 11. května 2017  
 
 
Mgr. Barbora Čižinská  
ředitelka knihovny  

http://www.knihovnahk.cz/o-knihovne/verejne-zakazky


 

 
Příloha č. 1 Výzvy: Čestné prohlášení dodavatele 
Poznámka: jen pro informaci, k vyplnění použijte prosím samostatný soubor ve formátu doc. 

 
 

Zakázka malého rozsahu: „Dodávka a montáž kompletního vybavení interiéru pobočky 
Knihovny města Hradce Králové podle projektové dokumentace“ 

Dodavatel 

Název:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo/místo podnikání:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Adresa pro doručování:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ / DIČ:  
 [DOPLNÍ DODAVATEL]/  [DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

Oprávněná osoba (jméno a příjmení, funkce): [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 
 
Dodavatel níže uvedeným podpisem prohlašuje, že splňuje základní způsobilost pro plnění veřejné 
zakázky, neboť: 

 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebo obdobný 

trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouze-

ním se nepřihlíží, 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splat-

ný daňový nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani, 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojist-

ném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojist-

ném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku za-

městnanosti, 

e) není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla 

nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci 

podle právního řádu země sídla dodavatele. 

 

Dodavatel rovněž jako právnická osoba prohlašuje, že podmínku uvedenou shora pod 

písm. a) splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.  

 
 
 
 
V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

 
       
 
 

____________________________ 
           Razítko a podpis oprávněné  
                      osoby dodavatele 

 



 

Příloha č. 3 Výzvy 
Poznámka: jen pro informaci, k vyplnění použijte prosím samostatný soubor ve formátu doc 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník 

 
Smluvní strany: 
 
Knihovna města Hradce Králové 
se sídlem:  Wonkova 1262/1a, 50002 Hradec Králové 
IČO:   00125491 
DIČ:   CZ00125491 
Zastoupena:  Mgr. Barborou Čižinskou, ředitelkou  

(dále jen „objednatel“) 
a 

 
[DOPLNÍ DODAVATEL] 
se sídlem:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 
IČO:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
DIČ:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
zastoupený: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] v [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ 
DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL] 
(dále též jen „zhotovitel“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 
 
Preambule 
 

1. Tuto smlouvu uzavřely smluvní strany na základě konané veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem: Dodávka a montáž kompletního vybavení interiéru pobočky Knihovny města Hradce Krá-
lové dle projektové dokumentace.  
 

2. V otázkách výkladu má tato smlouva přednost před zadávací dokumentací a zadávací dokumentace 
před nabídkou zhotovitele.  
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má zákonem vyžadovanou odbornou způsobilost pro splnění předmětu té-
to smlouvy, kterou doložil v nabídce do veřejné zakázky a že tuto bude mít po celou dobu plnění té-
to smlouvy.  
 

 
 

čl. 1  
Předmět smlouvy 

 
1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo 

spočívající ve vybavení (dodávce a montáži) interiéru nově zrekonstruované pobočky Knihovny 



 

města Hradce Králové v rozsahu specifikovaném v projektové dokumentaci (Příloha č. 1 smlouvy) a 

objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Cenu (jak je definována v čl. 5 této smlouvy). 

 

2. Dodávka a montáž vybavení z hlediska účelu užití zahrnuje tyto položky: 

 vybavení půjčovny/oddělení pro dospělé čtenáře 

 vybavení půjčovny pro děti 

 vybavení učebny 

 vybavení sociálních zařízení 

 vybavení kancelářského zázemí 

 vybavení předzahrádky 
 

3. Dodávka a montáž vybavení z hlediska typu zahrnuje zejména: 

 výpůjční pult 

 knihovní regály – jednostranné i oboustranné, stacionární i mobilní, ve 2 standardních výškách, 
rovné i obloukové 

 časopisecké regály 

 hrabadla 

 skříňka pro zázemí, kontejner k pracovnímu stolu 

 sedací nábytek – křesla, pohovka, židle, kancelářské židle, sedací boxy (krychle a oblouk) 

 stoly - skládací stoly, pracovní stoly, odkládací stoly  

 zavěšené stropní podhledy 

 světelné zdroje 

 sanita (zásobníky, dávkovače, přebalovací pult aj.) 

 zahradní nábytek 

 drobné vybavení: koše, věšáky 

 hrací prvky do dětského oddělení 
 
Detailní specifikace Díla je obsažena v příloze č. 1 Smlouvy – projektová dokumentace („Dílo“). 

  
4. Součástí Díla je:  

 obstarání materiálu na výrobu nábytku a ostatního vybavení 

 zajištění veškerého náčiní a strojů na výrobu nábytku 

 výroba nábytku a ostatního vybavení 

 doprava vyrobených dílů vybavení na místo plnění 

 montáž dílů nábytku a ostatního vybavení na místě 

 umístění vybavení v místě plnění dle požadavků objednatele 

 odklizení odpadu souvisejícího s Dílem, 

to vše dle projektové dokumentace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a výkazu výměr uvedeného 
v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí oprávnění objednatele odsouhlasit finální 
výběr typizovaných prvků (např. hrací prvky, křesla, židle, zásobníky, osvětlení apod.).  

¨ 
 

čl. 2  
Povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo osobně. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k pro-

vedení Díla podle této smlouvy. Veškeré dodané vybavení musí být nové 

 



 

2. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění Díla. 

 

3. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání 

objednatele prokázat objednateli skutečný stav prováděného Díla. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat montáž předmětu plnění (s výjimkou zavěšených stropních pod-

hledů a světelných zdrojů) samostatně, tj. bez účasti poddodavatele.  

 

5. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o tom, že vybavení (jeho část), 

které je předmětem Díla, je řádně dodáno a je připraveno k montáži. 

 

čl. 3  
Povinnosti objednatele 

 
1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli Cenu podle této smlouvy, bude-li Dílo řádně a včas splně-

no. 

 

2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této 

smlouvy. 

čl. 4  
Kontrola provádění Díla 

 
Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného 
stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy. V případě zjištění vad či pochybností při 
provádění Díla, je Zhotovitel povinen respektovat požadavky objednatele na nápravu zjištěného stavu 
ve lhůtě požadované objednatelem, která bude přiměřená povaze zjištěné vady.  
 
 
 

čl. 5  
Cena a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto smlouvou Cenu v 

celkové výši  

 

Celková cena v Kč bez DPH [DOPLNÍ DODAVATEL] 

DPH z celkové ceny v Kč [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Celková cena v Kč vč. DPH [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 (dále jen „Cena“). 
2. Cena za dílo uvedená v předchozím odstavci tohoto článku je pevnou cenou za Dílo a zahrnuje veš-

keré náklady zhotovitele na plnění předmětu této smlouvy. Jakékoliv vícenáklady nejsou přípustné 

a objednatel nepřipouští možnost navýšení sjednané Ceny.  Smluvní strany si ujednávají, že cena za 

věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení Díla je zahrnuta v Ceně a Cena se nebude po dobu 

trvání této smlouvy měnit a na její výši nemá ani nebude mít žádný vliv výše vynaložených nákladů 

souvisejících s provedením Díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhoto-

vitel na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen. 

 



 

3. Cena za Dílo bude objednatelem uhrazena po předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednate-

lem. 

 

4. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu na Dílo. 

 

5. Cena za provedení díla bude objednatelem uhrazena na základě zhotovitelem vystavené faktury. 

Faktura bude zhotovitelem vystavena po předání a převzetí díla. Nedílnou součástí faktury je ob-

jednatelem schválený soupis prací skutečně provedeného Díla. 

 

6. Splatnost faktury je 30 dnů od prokazatelného doručení faktury objednateli. 

 

7. Cena bude uhrazena objednatelem bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uve-

dený na faktuře. 

 

 

čl. 6  
Termín plnění 

 
1. Neprodleně po uzavření smlouvy je zhotovitel povinen zahájit činnosti směřující k zajištění výroby a 

dodávky všeho požadovaného vybavení.  

 

2. Pokud jde o montáž požadovaného vybavení, bude tato možná poté, co budou dokončeny stavební 

práce třetím subjektem, jejichž dokončení je podmínkou pro možnost zahájení montáže Díla ze 

strany zhotovitele (o dokončení stavebních prací bude zhotovitel objednatelem neprodleně infor-

mován). Předpokládaný termín montáže předmětu plnění je od 7.8.2017 do 8.9.2017. Pokud dojde 

z důvodů na straně třetího subjektu realizujícího stavební práce k prodlení s předáním stavebního 

díla, bude uvedený předpokládaný termín zahájení montáže Díla posunut o dobu prodlení zhotovi-

tele stavebních prací, přičemž zhotovitel je povinen v takovém případě od umožnění zahájení mon-

táže tuto realizovat nejpozději do 25 pracovních dní.  

 
čl. 7 

Pojištění 
 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to min. do výše 0,5 mil. Kč. Na žádost objednatele 

je povinen tuto skutečnost prokázat předložením uzavřené pojistné smlouvy.  

 
čl. 8  

Vlastnické právo 
 

2. Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel. 

 

3. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným 

okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla. 

 
 



 

čl. 9 
Předání a převzetí díla 

 
1. Po kompletním dokončení Díla vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí Díla v místě plnění. 

 

2. Objednatel převezme provedené Dílo v místě plnění do 3 dnů od doručení písemného oznámení 

zhotovitele o dokončení Díla.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a v této 

smlouvě. 

 

4. O předání provedeného Díla zhotovitelem a převzetí provedeného Díla objednatelem sepíší smluvní 

strany této Smlouvy předávací protokol. Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje jaké-

koliv, i drobné vady.  Pokud by však objednatel i přes jejich existenci Dílo převzal, uvede 

s předávacím protokolu jejich specifikaci a lhůtu pro jejich odstranění ze strany zhotovitele.  

 

5. V případě, že Dílo při jeho předání bude vykazovat vady či nedodělky, zavazuje se zhotovitel tyto 

bezplatně odstranit v co nejkratší době, nejpozději však ve lhůtě 2 kalendářních dnů, nebude-li 

uvedeno v předávacím protokolu jinak.  

 

6. Současně s Dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, 

které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením. 

 

Čl. 10 
Odpovědnost za vady Díla, záruka 

 
1. V souladu s ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, poskytuje zhotovitel zá-

ruku za jakost dodaného vybavení v trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem řád-

ného převzetí Díla ze strany objednatele.  

 

2. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady nejpozději do 14 dnů od doručení reklamace, 

nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.  

 
 

čl. 11 
Smluvní pokuty 

 
1. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou v čl. 2. bodu 4., čl. 7 bodu 1. této smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.  

 

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením montáže Díla, tj. pokud zhotovitel neprovede tuto 

montáž ve lhůtě nejpozději do 24 kalendářních dnů ode, kdy mu bude zahájení montáže umožněno, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.  

 

3. Uhrazení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody v plném rozsahu.  

 



 

čl. 12  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami na jedné listině. 

 

3. Tato smlouva se řídí právem České republiky. 

 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

originále. 

 

5. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to 

vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy za-

vazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě 

nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vy-

nutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení. 

 

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 

byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož 

připojují své podpisy. 

Přílohy: 
č. 1 -  Projektová dokumentace 
č. 2 – Výkaz výměr 
 
V  dne    V [DOPLNÍ DODAVATEL]dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
 
………………………..            ………………………………. 
         objednatel                                                                                 [DOPLNÍ DODAVATEL] 

zhotovitel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 4   Výzvy - Výkaz výměr  
Poznámka: jen pro informaci, k vyplnění použijte prosím samostatný soubor ve formátu xls 
 

č. položky popis položky (ŠxHxV cm) MJ 
Mno
žství J. cena 

cena bez 
DPH DPH 

DPH 
vyp. 

cena 
celkem  

INT SK01 REGÁL - MODUL 1x - 91,6x28x195 ks 34 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT SK01a REGÁL - MODUL 1x - 91,6x28x165,3 ks 16 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT SK02 REGÁL - MODUL 1x - 91,6x38,8x195 ks 2 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT SK03 

REGÁL - MODUL 1x - 91,6x56x163,8 
kompaktní box pojízdný 
(výška pro dětské oddělení) ks 5 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT SK04 REGÁL OBLOUK - 84,4x28x195 ks 16 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT SK05 HRABADLO - 50x50x50 ks 8 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT SK06 SKŘÍŇKA ZAVĚŠENÁ - 91,6x28x61,2 ks 2 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT SK07 SKŘÍŇKA PRO ZÁZEMÍ - 91,6x61,8x201,5 ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT SK08 
KONTEJNER POD PRACOVNÍ STŮL - 
40x60x59,8 ks 2 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT ST01 STŮL PRACOVNÍ - 88x60x72,5 ks 4 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT ST02 STŮL PRACOVNÍ SKLÁDACÍ - 140x70x72,5 ks 6 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT ST03 STŮL ODKLÁDACÍ - 50x50x72,5 ks 3 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT S01 SEDACÍ BOX - KRYCHLE 50x50x47 ks 10 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT S02 SEDACÍ BOX - OBLOUK (86,4)x50x47 ks 10 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT S03 ŽIDLE VEŘEJNOST 49x42x79 ks 16 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT S04 KŘESLO VEŘEJNOST 76x76x101 ks 3 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT S05 POHOVKA VEŘEJNOST 150x68x71 ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT S06 KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE 54x50x97 ks 2 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT ON01 VĚŠÁK PRO VEŘEJNOST 63x63x186 ks 3 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT ON02 STŮL EXTERIÉR 90x90x74 ks 2 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT ON03 KŘESLO EXTERIÉR 58,3x59,4x88 ks 8 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT ON04 VĚŠÁKOVÁ STĚNA S BOTNÍKEM 80x30x140 ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT ON05 INTERAKTIVNÍ PRVEK 12,5x0,3x129 ks 3 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT Z01 VÝPŮJČNÍ PULT 540x100x95 ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT PR01 Zásobník hygienických sáčků 10x2x14 ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT PR02 Zásobník na toaletní papír 28x14,5x32,5 ks 2 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT PR03 Zásobník na papírové ručníky 28x14,5x402 ks 3 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT PR04 Dávkovač pěnového mýdla 11,5x11,5x25 ks 3 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT PR05 Zrcadlo lepené sklopné 60x3x40 ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT PR06 Koš kovový nášlapný 25x25x40 ks 5 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT PR07 Přebalovací pult závěsný sklopný 58x16x75,8 ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT PR08 
Odpadkový koš s víkem hranatý plastový bílý 9 
l ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

CENA CELKEM  INTERIÉROVÉ PRVKY 0,00 Kč   0,00 Kč 0,00 Kč 

INT F1 

Závěsné hliníkové oválné svítidlo 2x80W/EVG. 
Opálový difuzer. Rozměr 1530x200x120mm. 
Povrchová úprava dle požadavku architekta. 
Standard dle knihy svítidel. ks 8 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 



 

INT F2 

Závěsné hliníkové oválné svítidlo. Multifunkč-
ní předřadník  2x35/49W/EVG. Opálový di-
fuzer. Rozměr 1530x200x120mm. Povrchová 
úprava dle požadavku architekta. Standard dle 
knihy svítidel. ks 12 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT B1 

Závěsné stmívatelné hliníkové LED svítidlo. 
LED 56W/4000K/DALI, 9000lm, CRI>80. Opá-
lový difuzní kryt. Povrchová úprava dle poža-
davku architekta. Vnější rozměr 
1100x1100x120mm, vnitřní rozměr 
980x980mm. Standard dle knihy svítidel.  ks 4 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

INT D1 

Závěsné stmívatelné hliníkové kruhové svítidlo 
DIR LED 57W/4000K/DALI,  7220lm, CRI> 80. 
Povrchová úprava dle požadavku architekta. 
Průměr 650mm. Standard dle knihy svítidel. ks 2 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

instala-
ce/doprav
a   ks 26 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

CENA CELKEM  SVĚTLA 0,00 Kč   0,00 Kč 0,00 Kč 

zavěšený 
pod-
hled/doprav

a+ instala-
ce C 2 

volně zavěšený minerální akustický podhled, 
čtverec modul 1200x1200, tl. desky 40 mm, 
systémové zavěšení stavitelného závěsu, 
pevného závěsu, nebo stavitelného přímého 
závěsu, panely odolávají trvalé relativní vlh-
kosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika 
vydouvání, deformace nebo oddělování 
jednotlivých vrstev, povrch hladký, barva bílá ks 56 0,00 Kč 0,00 Kč 0,21 0,00 0,00 

CENA CELKEM  ZAVĚŠENÝ PODHLED 0,00 Kč   0,00 Kč 0,00 Kč 

CENA CELKEM  0,00 Kč   0,00 Kč 0,00 Kč 

 


