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A NA DoDÁvKy nůzru

sporŘrgNíHo MnrenlÁLu pno rnNcrlAŘsrou rrcHNlru
nŘr l

obiednavatel:
Název objednavatele:
Sídlo:
lč:
olč:
Jednající:
Bankovní spojení:
d ó l e je n,,obj e d navate l "

Dodavatel:
Název dodavatele:
Sídlo:
lč:
DlČ:
Bankovní spojení:
Jednající:
Firma je zapsána v OR
dále jen ,,dodavatel"

! nstitut postgrad uá ! n ího vzd ě! ávání ve zd ravot n ictví
Ruská 2412185,100 05 Praha ].0

00023841
cz00o23841,
MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA - ředitel
KB Praha 10, č. účtu 19535101/0100

OFF!CE-CENTRUM s.r.o.
Českobrodská 53, 19O 11 Praha 9
271,43 562
cz271,43562
GE Money Bank, a.s. č. ú. - 182435020
Tomáš Liška - jednatel
Vedeném městským soudem v Praze, sp.z. C 99565

Předmětem této smlouvy jsou dodávky spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku -

kód NlPEZ4, dodávky kancelářských potřeb - kód NlPEZ ].]., dodávky nábytku - kód NlPEZ 15

a dodávky zařízení a vybavení interiéru - kód N|PEZ ].6 uvedených v dílčích plněních na

základě objednávek spadajících pod tuto rámcovou smlouvu lD: RS000087O8, uzavřenou
s jedním ucházečem.

Dodávat předmět smlouvy na základě objednávky v elektr. tržišti - Tendermarketu nebo
e-mailem.

Dodávat objednaný předmět smlouvy do sídla objednavatele: lPVZ, Ruská 24t2l85, LOO

05 Praha ].0 nebo provozovna objednavatele: Hotel lLF, Budějovická 743/15, 14O OO

Praha 4 a na odloučené pracoviště (sídlo katedry, subkatedry apod.) Místo objednavatele
bude určeno v předmětné objednávce.

3) Po dodání předmětu smlouvy je dodavatel povinen předat dodací list (DL), kde bude
uvedeno:

1)

2)

l. sMLoUVY



datum dodávky a dodaný předmět smlouvy. Originál
zástupcem objednatele, přičemž jedna kopie bude
převezme objednatel.

l DL bude potvrzen odpovědným
ponechána dodavateli a druhou

4) Dodržovat platné režimy pro vstup a pohyb osob v objektu objednavatete.

1)

2)

UmoŽnit zástuPcŮm dodavatele přístup do objektu za účelem splnění podmínek tétosmlouvy.

Dodržet termín sptatnosti faktur dodavatete.

1) cena za předmět smlouvy je stanovena dle přílohy č. 1 - Reprezentativní koš (dále jen
Příloha Č, 1), jenŽ je Přílohou této smlouvy a je platná po dobu 6 měsíců od účinnosti tétosmlouvY, Po uPlYnutí této doby bude cena za předmět smlouvy stanovena dle aktuální
ceny na trhu tj. dle cenové nabídky nebo aktuálního katalogu dodavatele.

2) v případě, že požadovaný předmět nebude uveden v příloze č. 1, bude cena stanovena
dle cenové nabídky nebo aktuálního katalogu a bude na ní nahlíženo jako by v přítoze č. 1byla od samého začátku.

3) Cena je koncová, nepřekročitelná,
dodání na místo plnění uvedeného
apod.

zahrnuje veškeré náklady se zakázkou spojené včetně
v čl. ll odst. 2 a případné další poplatky např. RP, PHE

4) Cena je v této smlouvě a v příloze č. 1 myšlena jako cena bez DPH.5) NezbYtnou souČástí faktury dodavatele je kopie dodacího listu potvrzeného zástupcem
objednavatele.

6) Faktura bude Pořízena Ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti
odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákon a č. 235/2004 sb. o dani z přidané
hodnotY, ve znění PozdějŠÍch předpisŮ. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náleŽitosti, je objednavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě 30 dnů zpět dodavateli k doplnění,
aniŽ se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu odopětovného zaslání náležitě doplněné či opravené faktury.

7) SPlatnost faktur je stanovena v délce 30 dnů ode dne doručení na adresu objednavatele:
lnstitut Postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 24t2/85,1o0 05 praha 10.8) V PříPadě Prodlení objednavatele s úhradou od uvedené sptatnosti faktury může po ,4dnech dodavatet uplatnit nárok na Úrok z prodleníve výši o,o2%z neuhrazené částkyza
kaŽdý i jen zaPoČatý den prodlení. Platební povinnost objednanatele je splněna dnem
odeslání fakturované Částky v plné výši včetně příslušné DPH na účet dodavatele,

lll _ PoVlNNosTl oBJEDNAVATELE



/
1) Smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíců od data podpisu smlouvy smluvními stranami.
2) Maximální výše plnění je stanovena ve výši 700 000 Kč bez DPH.

3) Platnost smlouvy končí s koncem doby, na kterou smlouva byla uzavřena nebo v případě

vyčerpání stanoveného limitu, záleží na situaci, která nastane dříve.
4) Výpovědní lhůta je stanovena v délce tří měsíců od data prokazatelného převzetí

písemné výpovědi druhou stranou.

1) Odpovědnost dodavatele za vady zbožíse řídí ust. § 2099 a násl. Občanského zákoníku.
2| Na dodávaný předmět smlouvy se vztahuje záruční doba minim álné 24 měsíců.
3) Dodavatel souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí smluvního vztahu.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou originálech, z nichž dodavatel i objednavatel
obdrží po jednom výtisku.

Případné změny, či dodatky k této smlouvě jsou možné jen na základě písemného
dodatku podepsaném oběma smluvními stranami.

Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu smluvními stranami.

Datum podpisu smlouvy: - 5 _05_ 
?016

za objednavatele
MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA

ředitel

1)

2)

3)

Tomáš Liška - jednatel
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Příloha č, 1 - Reprezentativní koš

Poznámky:
Uvedená celková předpokládaná hodnota Vz bude totožná s cenou uvedenou při podání nábidky
cenyjsou uvedeny bez DPH

cenyjsou konečné včetně dopravy na místo plnění VZ a veškenlch dalších poplatků
Uvedené cenyjsou závazné 6 měsícú od podepsáni smlouvy
Tato příIoha bude nedí|nou součástí smlouvy
Záruční doba na zboží bude dva roky
Uvedený vÝČet zboŽí v r€prezentativním koši .ie informativní, dílčí objednávky se budou vztahovat i na Zboži uvedené v aktuálním katalo8u

PoíadÚlÉ t*lo Poprg
c€nó ra 1l§ b{8 DP8 púÉ.
dl€ uc?{l§ného rf,rE j§| u

dcnó pokč}y v úrínřlo

x stůl kancelářskÝ, deska pravoúhlá 1 200mmx800 mm, kovové podnoží 4058,00 Kč

2 stůl kancelář5ký, d€ska píavoúhlá 1 400mmx800 mm, kovové podnoží 4 316,00 Kč

itúl konferenční deska pravoúhlá 1 000mmx2000 mm, kovové podnoží 8 675,00 Kč

4 itúl konfer€nčnL deska kulatá ó 900 mm, centrální podnož 4455,00 Kč

5 ;kříň policová s křldlouífii dveřmi 800mmx470mmx1,780 mm(š,hl,v} 5 087,00 Kč

6 ikříň policová s křidlovými dveřmi 800mmx470mmx10063 mm{š.hl.v) 3 941,00 xč

7 ikříň policová s křídlovimi dveřmi 800mmx470mmx735 mmíš.h|.v) 3 094,00 Kč

ikříň policová otevřéná 800mmx470mmxu80 mm{š,ht,vj 3 448,00 Kč

9 ;kříň policová otevřená 800mmx470mmx10063 mm{š,hl,v) 2 420.00 Kč

10 ikříň policová s křídloyimi dveřmi 800mmx470mmx735 mm(š.hl,v) 2 120,00 Kč

x (onteiner se 4 šUplikv 4 883,00 Kč

72 ýěšáková sténa 600mmx1,200mm, 3 véšákV 1 563,00 Kč

13 2 998,00 Kč

t4 Židle kancelářská otočná, siškově stavitelná s područkami 5 318,00 Kč

15 zidle jednací 1 916.00 Kč

16 zidle konferenčni 3 427,00 Kč

1B Xeřograí]cký papírA4/80 g (cena za 1 bal. = 500 listů} 80,00 Kť

1,9 xerografický papír A3/80 g (cena za 1 bal, = 500 listd) 155,00 Ki

20
'oštovni obálky c5 229x162 mm, s okénkem Vpravo, samolep'cí, s kryci páskou (cena za 10o
ts) 120,00 Ki

22 )oštovní obálky 84 353x250 mm, samolepici § krycí páskou {cena za 100 ks) 141.00 Ki

27

)bchodnítašky 85 250x176 mm, s křížouým dnem, samolepící,5 krycí páskou (cena za 100
a} 646,00 Ki

23 }rieinální toner HP osx 4 698,00 Ki

24 3riHinálnítoner HP 49x 5 335,00 Kč

3ri8inálni toner HP 53x 5 220,00 (i

26

Rychlovarná konvice - nerQ, objem min. 1,7 l, vodoznak, vyjímatelný a omwatelný filtr,
uskladnění síťového kabelu v podstavci, topné dno 5e žakrytou topnou §pirálou, středov}i

360'konektor 615,00 Kč

21

§kanovacístrcj - v€likost řezu 4x50 mm, stupeň utaiení 3, kapacita 12 listů A4,/70 g, šířka
ýstupu 230 mm 4 546,00 Kč
Mikrovlnná trouba, min. Výkon 700 W, objem min, 17 l, funkce rozmrazovánL průměr
Otočného talíře min, 24,5 cm x 781,00 Ki

29

:hladnička vnitřniobjem min. 80 l, energetická třída min. A+, skl€něné police, zaměnitelné
)tevíráni objem mrazničky min. 9 l, označ€ní mra?ícího prostoru **** 6 415,00 Ki

30 .ampička stolní materiál kov/plast, zdroj světla E27 - 60 W, max. rozměr 800 mm 939,00 Ki

itolnív€ntllátor, Volitelná horizootální rotace v úhlu 90's možno§tí Wpnutl nastavitelný
ihel sklonu, přední a zadní kovová ochranná mřížka, protiskluzové nožky, ochrana proti
Jřehřát' délka přívodního kabelU min. 1,50 m 767,00 Ki

32 !ástěnné hodiny průměr min. 30 cm, napájení 1xAA 326,00 xi

!l49ol.m{E

podpis oprávněné osoby jednat 2a spoi6čnost (razítko)

3

a

:eftov{ pnedpo&lánáÉá hodnotá lít


