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Příloha č. 1 Výzvy a zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„Laboratorní nábytek a vybavení“ 

 

Smlouva o realizaci dodávky 
 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Smluvní strany: 

 

Obchodní firma:    Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. 

Sídlo:     Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO:     62243136 

DIČ:     CZ62243136 

Bankovní spojení:   Komerční banka Ústí nad Labem 

Číslo účtu:    7009-411/0100 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 664 
Zastoupená:                                                Ing. Františkem Svobodou, předsedou 

představenstva  

 a Ing. Jiřím Hájkem, MBA, místopředsedou 

představenstva 

 

Osoba oprávněná k jednání 
ve věcech technických: Bc. Robert Pretschner – ředitel technického úseku  

                                                           e-mail: robert.pretschner@unicre.cz,  

                                                           tel: 739 548 143 

Osoby pro realizaci:   Ing. Ladislav Kudrlička, výzkumný pracovník,  

e-mail: ladislav.kudrlicka@unicre.cz, 

tel: 736 506 280 

 

na straně jedné 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Obchodní firma/název  [doplní účastník] 

Identifikační číslo/rodné číslo: [doplní účastník] 

Sídlo/adresa:    [doplní účastník] 

IČO:     [doplní účastník] 

DIČ:     [doplní účastník] 

Bankovní spojení:   [doplní účastník] 

mailto:robert.pretschner@unicre.cz
mailto:ladislav.kudrlicka@unicre.cz
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Číslo účtu:    [doplní účastník] 

Zápis v obchodním rejstříku:  [doplní účastník] 

Zastoupená:     [doplní účastník] 

 

na straně druhé 
(dále jen „Dodavatel“) 

 

 

uzavírají na základě pravé a svobodné vůle tuto 

Smlouvu o realizaci dodávky 

(dále jen „Smlouva“) 

 

PREAMBULE 

Tato Smlouva je uzavřena na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„Laboratorní nábytek a vybavení“ (dále též „Veřejná zakázka“). 

Plnění veřejné zakázky je součástí realizace projektu „Centrum pokročilých chemických 

technologií realizovaných v Ústecko-chomutovské aglomeraci“, který je realizován 

v rámci „Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání“ (OP VVV) s finanční 

podporou Evropské unie a zdrojů státního rozpočtu ČR - operační program je v dikci 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Plnění veřejné zakázky bude částečně 

financováno také z vlastních zdrojů zadavatele. 

 

I. Předmět a účel Smlouvy 

1. Dodavatel se tímto zavazuje Objednateli dodat a v místě plnění instalovat Laboratorní 

nábytek a vybavení se všemi součástmi a příslušenstvím, to vše dle bližší specifikace 

vymezené v příloze č.1 této Smlouvy (dále jen „Předmět dodávky“), a umožnit mu 

nabýt vlastnické právo k Předmětu dodávky.  

2. Objednatel se zavazuje, že Předmět dodávky se všemi součástmi a příslušenstvím, 

právy a povinnostmi, převezme a zaplatí Dodavateli kupní cenu ve výši sjednané dle 

této Smlouvy, a to způsobem a za podmínek stanovených dále ve Smlouvě. 

3. Účelem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti 

s dodávkou Předmětu dodávky a poskytováním souvisejících níže specifikovaných 

služeb nezbytných pro realizaci projektu „Centrum pokročilých chemických 

technologií realizovaných v Ústecko-chomutovské aglomeraci“ (viz Preambule této 

Smlouvy). 
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II.  Podmínky dodání Předmětu dodávky  

1. Předmět dodávky bude Objednatelem využíván jako laboratorní nábytek na pracovišti  

v Ústí nad Labem – konkrétně v laboratoři č.130 a č.131. 

2. Součástí dodání Předmětu dodávky je rovněž doprava Předmětu dodávky na místo 

plnění, jeho instalace včetně všech souvisejících činností (balení, doprava, likvidace 

odpadů apod.).  

3. Součástí dodání Předmětu dodávky je rovněž dodání následující dokumentace:  

a. Záruční listy, případně potřebné certifikáty, Prohlášení o shodě a další podklady 

potřebné pro kontrolní orgány Předmětu dodávky; 

b. Příslušné certifikáty opravňující k používání Předmětu dodávky v ČR, 

tj. obvyklé atesty vydané příslušnou státní zkušebnou v některé ze zemí EU; 

Veškeré dokumenty uvedené, které Dodavatel předá Objednateli, musí být 

vyhotoveny v českém, popř. v úředním překladu do českého jazyka. 

4. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli veškerou nezbytnou součinnost pro 

splnění jeho povinností dle této Smlouvy. Dodavatel je povinen provést prohlídku 

místa dodání Předmětu dodávky, zaměření instalačního prostoru v místě dodávky a 

minimálně 15 dnů před termínem dodávky písemně sdělit Objednateli, jaká 

součinnost bude od něho vyžadována.  

5. Dodavatel se zavazuje, že Předmět dodávky bude v místě plnění řádně instalován tak, 

aby byly zachovány veškeré manipulační a obslužné cesty a odpovídající prostor pro 

práci. 

6. Objednatel je oprávněn sdělovat Dodavateli své výhrady nebo bližší pokyny 

pro dodávku Předmětu dodávky. Dodavatel se zavazuje k nim přihlížet a respektovat 

je. 

7. Dodavatel prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých 

povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají, ale které nejsou v této Smlouvě 

uvedeny výslovně.  

8. Dodavatel je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Dodavatel je 

povinen dodržovat závazné právní předpisy, směrnice a jiné předpisy. 

9. Dodavatel je povinen plnění dle této Smlouvy poskytovat výhradně vlastními silami, 

popř. prostřednictvím poddodavatelů, jejichž seznam je uveden v příloze č. 3 

Smlouvy. Dodavatel je oprávněn změnit seznam poddodavatelů uvedený v příloze č. 

3 Smlouvy pouze po předchozím souhlasu Objednatele. V případě, že Dodavatel 

v rámci řízení na zadání Veřejné zakázky prokazoval splnění části kvalifikace 

prostřednictvím některého z poddodavatelů uvedených v příloze č. 3 Smlouvy, je 
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oprávněn takového poddodavatele se souhlasem Objednatele nahradit výhradně 

poddodavatelem, který disponuje nejméně takovou kvalifikací, jakou Dodavatel 

prokazoval v řízení na zadání Veřejné zakázky prostřednictvím nahrazovaného 

poddodavatele.  

 

 

III. Prohlášení ohledně Předmětu Dodávky 

1. Dodavatel prohlašuje a odpovídá Objednateli za to, že ke dni předání Předmětu 

dodávky: 

a. Dodavatel bude ke dni předání výlučným vlastníkem Předmětu dodávky; 

b. Předmět dodávky splňuje veškeré požadavky stanovené příslušnými právními 

předpisy a zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku, zejména pak splňuje 

technické parametry stanovené v příloze č. 1 zadávací dokumentace Veřejné 

zakázky a v příloze č. 1 této Smlouvy; 

c. Předmět dodávky je nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší 

jakosti a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání 

a užívání Objednatelem, včetně všech práv duševního vlastnictví;  

d. na Předmětu dodávky neváznou žádná zatížení, zástavní práva, omezení 

převodu, předkupní práva, nebo jiná omezení ve prospěch třetích osob, nájmy, 

podnájmy, užívací nebo jiná práva třetích osob bez ohledu na to, zda jde o práva 

zapisovaná do veřejných rejstříků či nikoliv; 

e. Dodavatel má oprávnění uzavřít a splnit tuto Smlouvu, která je pro něj plně a 

bezpodmínečně závazná, a podpisem ani splněním této Smlouvy neporuší 

žádnou jinou smlouvu, kterou Dodavatel uzavřel, ani obecně závazné právní 

předpisy;  

2. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy: 

a. není účastníkem žádného soudního, rozhodčího nebo správního řízení, které by 

mohlo ovlivnit jeho schopnost řádného plnění závazků vyplývajících z této 

Smlouvy, zejména vůči Dodavateli není zahájeno insolvenční řízení ani není 

vůči Dodavateli vedena exekuce a ani si není vědom nebezpečí, že by takové 

soudní, rozhodčí nebo správní řízení mohlo být zahájeno; 

b. není v úpadku ani v hrozícím úpadku; 

c. nemá žádné dluhy nebo nedoplatky, v jejichž důsledku by mohlo dojít ke zřízení 

soudcovského zástavního práva, exekutorského zástavního práva nebo 

zástavního práva dle § 170 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, nebo k 

exekuci, jíž by mohl podléhat i Předmět dodávky; 
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3. Nepravdivost nebo neúplnost kteréhokoli z prohlášení Dodavatele uvedených v 

článku III.1. a/nebo III.2. této Smlouvy se považuje za podstatné porušení povinností 

Dodavatele podle této Smlouvy opravňující Objednatele k odstoupení od této 

Smlouvy, a to písemným oznámením o odstoupení. Objednatel prohlašuje, že 

částečné plnění pro něj nemá význam. Právo Objednatele na náhradu škody tímto není 

dotčeno. 

 

 

IV. Termín a místo plnění 

1. Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli Předmět dodávky se všemi součástmi a 

příslušenstvím, včetně jeho instalace, zprovoznění, jakož i dodání veškeré 

dokumentace do 85 dnů od uzavření Smlouvy. 

2. Místem plnění předmětu Smlouvy, tj. místem dodání a instalace Předmětu dodávky, 

jakož i místem provádění servisního zásahu, je sídlo společnosti Unipetrol výzkumně 

vzdělávací centrum, a.s. na adrese Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem, 

konkrétně laboratoře č. 130 a č. 131.  

 

V. Předání a převzetí Předmětu dodávky a přechod vlastnického práva 

1. Dodavatel je povinen Objednateli předat Předmět dodávky řádně a včas, a to v souladu 

s pokyny Objednatele a touto Smlouvou, v kvalitě odpovídající specifikaci předmětu 

Dodávky dle této Smlouvy, veškerým jejím přílohám a účelu, pro který je dodávka 

poskytována. 

2. Konkrétní den předání Předmětu dodávky stanovuje Dodavatel s tím, že vyzve 

Objednatele písemně, telefonicky, faxem či elektronickou poštou nejméně 15 dnů 

přede dnem předání Předmětu dodávky k tomuto předání. Nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak, bude dnem předání Předmětu dodávky den pracovní. 

3. Dodavatel je povinen předat Předmět dodávky Objednateli spolu se vším 

příslušenstvím, všemi doklady a dokumenty vztahujícími se k Předmětu dodávky.   

4. Součástí průběhu předání a převzetí Předmětu dodávky je provedení Předmětu 

dodávky. Do okamžiku předání a převzetí Předmětu dodávky tedy musí Dodavatel 

splnit všechny své povinnosti stanovené mu Smlouvou v souvislosti s dodáním 

Předmětu dodávky. 

5. O předání a převzetí Předmětu dodávky bude smluvními stranami pořízen písemný 

předávací protokol, který bude obsahovat mimo jiné výslovné potvrzení Objednatele, 

že Předmět dodávky přebírá. 
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6. Okamžikem převzetí Předmětu dodávky přechází na Objednatele vlastnické právo 

k Předmětu dodávky, jakož i jakýmkoliv hmotným i nehmotným výstupům přímo 

s Předmětem dodávky souvisejícím. 

7. V případě, že Předmět dodávky nebo související služby (instalace) budou vykazovat 

vady či nedodělky (neprovedené služby související s dodávkou), je Objednatel 

oprávněn převzetí Předmětu dodávky odmítnout. 

8. Nebezpečí škody na Předmětu dodávky přechází na Kupujícího dnem převzetí 

Předmětu dodávky Kupujícím bez vad. 

 

VI. Smluvní cena plnění 

1. Celková cena Předmětu dodávky činí [doplní účastník] Kč bez DPH, resp. [doplní 

účastník] Kč s DPH. 

2. Podrobný rozpis kalkulace ceny Předmětu dodávky je uveden v oceněném seznamu 

položek, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. 

3. Celková cena Předmětu dodávky bez DPH je závazná po celou dobu plnění Smlouvy 

a pro všechna plnění do dodávky Předmětu dodávky v souladu se Smlouvou zahrnutá. 

Nabídková cena Předmětu dodávky bez DPH pokrývá všechny smluvní závazky a 

všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému splnění příslušných povinností podle 

Smlouvy (včetně poskytnutí souvisejících služeb). Cenu Předmětu dodávky s DPH lze 

navýšit pouze v souvislosti se změnou právních předpisů týkajících se výše DPH, a to 

nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.  

 

VII. Platební podmínky 

1. Objednatel nebude Dodavateli poskytovat žádné zálohové platby. 

2. Dodavateli vznikne nárok na zaplacení celkové ceny Předmětu dodávky dle čl. VI. 

odst. 1 této Smlouvy v okamžiku, kdy je Předmět dodávky Objednateli předán. 

3. Celková cena Předmětu dodávky je splatná na základě faktury vystavené Dodavatelem 

po okamžiku vzniku nároku na zaplacení celkové ceny Předmětu dodávky.  

4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných 

právních předpisů České republiky, musí být vystavena v korunách českých (Kč) a 

musí být splatná v době třiceti (30) dní. Dále musí obsahovat: 

 evidenční číslo Smlouvy; 

 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit; 

 název Veřejné zakázky; 
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5. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, ve kterém Objednatel potvrdil, 

že přebírá Předmět dodávky.  

6. Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit 

ji Dodavateli k přepracování či doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti 

a nová lhůta splatnosti dle této Smlouvy začne běžet dnem doručení opravené faktury 

Objednateli. 

VIII. Odpovědnost za vady 

1. Dodavatel se zavazuje k tomu, že Předmět dodávky bude mít I. jakost, tj. celkový 

souhrn vlastností Předmětu dodávky bude dávat schopnost uspokojit stanovené 

potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost provozu, bezporuchovost, udržovatelnost, 

hospodárnost, zajištění ochrany životního prostředí atd. Tyto vlastnosti budou 

odpovídat platné právní úpravě v ČR, českým technickým normám přebírajícím 

Evropské normy. Dodavatel ujišťuje Objednatele, že Předmět dodávky je bez 

jakýchkoli vad. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel poskytuje záruku za jakost Předmětu 

dodávky, tj. Dodavatel přejímá závazek a zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu 

bude Předmět dodávky způsobilý k užívání dle svého účelu, a že si zachová smluvené 

vlastnosti a jakost v souladu se Smlouvou a jejími přílohami. Dále Dodavatel zaručuje, 

že Předmět dodávky bude mít vlastnosti stanovené v technických normách (ČSN) a 

předpisech, které se na provedení Předmětu dodávky vztahují. 

3. Předmět dodávky má vady, tj. odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech, 

oproti podmínkám stanoveným touto Smlouvou, technickými normami a obecně 

závaznými předpisy, jestliže provedení dodaného Předmětu dodávky neodpovídá 

požadavkům uvedeným ve Smlouvě nebo jiné dokumentaci, vztahující se k jejímu 

provedení. Dodavatel odpovídá za vady, jež má Předmět dodávky v době předání, i za 

vady, které se vyskytnou v záruční době. V záruční době Dodavatel neodpovídá za 

vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předaných předpisů o provozu a 

údržbě ze strany Objednatele.  

4. Smluvní strany sjednávají, že Předmět dodávky je vadný také v případě, kdy se ukáže 

nepravdivost nebo neúplnost prohlášení Dodavatele dle čl. III. této Smlouvy  

5. Dodavatel poskytuje na Předmět dodávky záruku v trvání 24 měsíců (není-li v příloze 

č. 1 Smlouvy uvedena záruční doba delší), a to včetně všech souvisejících činností. 

Všechny tyto činnosti jsou po dobu plynutí záruční doby poskytovány Dodavatelem 

bezplatně (dále jen „záruční činnost“). Záruční doba počíná běžet dnem okamžikem 

předání a převzetí Předmětu dodávky bez vad.   

6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemůže Objednatel Předmět dodávky pro 

vady řádně užívat. V případě opravy přístroje v záruční době se tedy záruční doba 

prodlužuje i o dobu trvání opravy, tj. o dobu od ohlášení závady do jejího odstranění. 
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Bude-li záruční oprava trvat déle než 3 měsíce, nebo celková doba oprav Předmětu 

dodávky v jednom roce bude delší než 3 měsíce, může Objednatel požadovat 

po Dodavateli dodání nového zařízení, jeho části nebo výměnu vadného celku. 

7. Oznámení vady bude Objednatelem uplatněno faxem, emailem, prostřednictvím datové 

schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé 

vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.  

8. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na Předmětu dodávky vada, která brání užívání 

k běžnému účelu, je Dodavatel povinen zahájit práce na odstranění takové vady 

neprodleně po písemném oznámení Objednatele dle článku VIII.7 Smlouvy. 

Nedohodnou-li se smluvní stany jinak, je Dodavatel povinen vadu bránící užívání 

k běžnému účelu Dodávky odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

oznámení o vadě. 

9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na Předmětu dodávky vada nebránící jejímu 

užívání k běžnému účelu, je Dodavatel povinen zahájit práce na odstranění takové vady 

do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení Objednatele dle článku 

VIII.8 Smlouvy. Vadu Dodávky nebránící jejímu užívání k běžnému účelu je 

Dodavatel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení 

oznámení o vadě. 

10. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v případě zjištění vady musí tuto vadu 

Dodavateli oznámit do šedesáti (60) dnů ode dne jejího zjištění. Smluvní strany se 

dohodly, že veškeré následky, které zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spojuje 

s nevčasným oznámením vad, mohou nastat až po uplynutí sjednané lhůty 

pro oznámení vad. 

11. Objednatel umožní Dodavateli přístup pro odstranění vady, vč. napojení na média. 

V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady je Dodavatel povinen ji nahradit 

Objednateli v plné výši, a to do tří dnů od jejího uplatnění Objednatelem.  

12. Provedenou opravu vady Dodavatel Objednateli protokolárně předá. Na provedenou 

opravu, v rámci smluvní záruční doby, poskytuje Dodavatel záruku v trvání 24 měsíců 

od jejího odstranění a data předání.  
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IX. Pojištění 

1. Dodavatel je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti na krytí škody na majetku 

v souvislosti s prováděním dodávky Předmětu dodávky, a to alespoň do řádného 

předání a převzetí Předmětu dodávky Objednatelem, s pojistným plněním ve výši 

nejméně 1.000.000,- Kč a s podílem spoluúčasti Dodavatele maximálně ve výši 10 % 

z hodnoty pojistné události. Nesplnění této povinnosti se považuje za závažné porušení 

Smlouvy. 

2. Dodavatel je na žádost Objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, 

případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené Objednatelem. 

 

X. Smluvní pokuty 

1. V případě, že Dodavatel nepředá Objednateli Předmět dodávky včas, zavazuje se 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Předmětu dodávky za každý 

započatý den prodlení s předáním Předmětu dodávky.  

2. V případě prodlení Dodavatele s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v záruční 

době v dohodnutém termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 

za každou vadu a za každý den příslušného prodlení. 

3. V případě, že za porušení předpisů Dodavatelem bude Objednateli uložena pokuta 

vnějšími správními nebo kontrolními orgány, je Dodavatel povinen tuto pokutu 

Objednateli uhradit. Takový případ se též považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

4. Uplatněním nároku, nebo zaplacením smluvní pokuty, není dotčeno právo Objednatele 

na náhradu prokázané škody, kterou Dodavatel způsobil Objednateli nesplněním svých 

povinností, ke kterým se Dodavatel zavázal v této Smlouvě, nebo ke kterým je povinen 

ze zákona, v plné výši. Náhradu škody je Dodavatel povinen uhradit způsobem a ve 

lhůtě, která mu bude sdělena Objednatelem v písemném oznámení. 

5. Smluvní pokuty a náhrady škod budou účtovány samostatnými platebními doklady. 

Dodavatel je povinen uhradit smluvní pokutu nebo nahradit vzniklou škodu do 30 dnů 

po obdržení platebního dokladu vystaveného Objednatelem. 

 

XI. Mlčenlivost 

1. Dodavatel i Objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech 

tvořících obchodní tajemství druhé smluvní strany, jakož i o jiných údajích týkajících 

se druhé smluvní strany, o kterých získali povědomí v souvislosti s plněním této 

Smlouvy, a dále také o jiných údajích, které druhá smluvní strana označí jako důvěrné. 

Dodavatel ani Objednatel nesmí tyto údaje, bez souhlasu druhé smluvní strany, sdělit 
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či zpřístupnit jiným osobám, nebo je využít pro sebe, nebo pro jiné osoby (včetně 

rodinných příslušníků a osob blízkých). To neplatí o údajích obecně známých. 

2. Povinnost mlčenlivosti se týká skutečností, které nejsou v příslušných obchodních 

kruzích běžně dostupné, především: 

• skutečností obchodní povahy, zejména informací o vnitřních a hospodářských 

poměrech a smluvních partnerech druhé smluvní strany, informace o službách 

poskytovaných nebo využívaných druhou smluvní stranou, informace o obchodní 

činnosti a obchodních metodách druhé smluvní strany, 

• skutečností výrobní povahy, 

• skutečností technické povahy.     

3. Jestliže, v rozporu s podmínkami této Smlouvy, dojde k porušení povinnosti k 

zachování obchodního tajemství a mlčenlivosti, jde o podstatné porušení této Smlouvy 

a smluvní strana, která tuto povinnost porušila, uhradí ve prospěch druhé smluvní 

strany smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo druhé smluvní 

strany na náhradu škody vzniklou v souvislosti s uvedeným porušením povinností. 

4. Výše uvedeným není dotčeno právo Objednatele uveřejnit Smlouvu v celém rozsahu 

včetně všech příloh na profilu Objednatele.  

 

XII. Trvání smlouvy 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

2. Od této Smlouvy lze odstoupit ze zákonných důvodů a dále z důvodů stanovených 

touto Smlouvou.    

3. Objednatel má mj. právo odstoupit od Smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na 

základě Smlouvy měly vzniknout, budou Řídícím orgánem Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za 

nezpůsobilé, např. při zjištění následujících skutečností: 

       • na zpracování nabídky Dodavatele v řízení se podílel zaměstnanec Objednatele či 

člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu 

podílela na přípravě nebo zadání předmětného řízení; 

       • nabídka Dodavatele v řízení byla zpracována ve sdružení Dodavatele a osoby, která 

je zaměstnancem Objednatele či členem realizačního týmu projektu či osobou, která 

se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného 

řízení; 
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       • subdodavatelem pro plnění této Smlouvy je zaměstnanec Objednatele, člen 

realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela 

na přípravě nebo zadání předmětného řízení. 

4. Prodlení Dodavatele s předáním Předmětu dodávky delší 30ti dnů se považuje za 

podstatné porušení povinností Dodavatele podle této Smlouvy opravňující 

Objednatele k odstoupení od této Smlouvy, a to písemným oznámením o odstoupení. 

5. Zánikem Objednatele, nebo Dodavatele s právním nástupcem tato Smlouva nezaniká, 

ale přechází na jeho právního nástupce. 

6. V případě odstoupení od Smlouvy nezanikají nároky Objednatele z vad Předmětu 

dodávky, z odpovědnosti za škodu ani právo na úhradu smluvních pokut. 

 

XIII. Vyšší moc 

1. Smluvní strana není v prodlení se splněním své povinnosti, prokáže-li, že ji v plnění 

takové povinnosti dočasně nebo trvale zabránila okolnost vyšší moci, jako mimořádná 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, vzniklá nezávisle na její vůli. To neplatí 

pro překážku vzniklou z poměrů smluvní strany, která se této skutečnosti dovolává, 

ani pro překážku vzniklou až v době, kdy byla tato smluvní strana se splněním 

povinnosti již v prodlení.  

2. Vyšší moc znamená nepředvídatelné výjimečné situace, stávky, výluky nebo jiná 

narušení průmyslu, činy veřejného nepřítele, války, ať již vyhlášené nebo nikoli, 

blokády, vzpoury, demonstrace, epidemie, sesuvy půdy, zemětřesení, bouře, úder 

blesku, záplavy, živelné pohromy, občanské nepokoje, exploze a jakékoli jiné 

nepředvídatelné události, které smluvní strany nemohou ovlivnit a které jsou i přes 

veškerou péči nepřekonatelné. 

3. Smluvní strana, jejíž práva a povinnosti ze Smlouvy jsou ovlivněna vyšší mocí, musí 

přijmout veškerá možná opatření potřebná k tomu, aby s minimálním zpožděním 

odstranila svoji neschopnost plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

4. Způsobila-li smluvní strana škodu porušením povinnosti ze Smlouvy, zprostí se 

povinnosti škodu nahradit, prokáže-li, že jí ve splnění zabránila dočasně nebo trvale 

vyšší moc, jako mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, vzniklá 

nezávisle na její vůli. To neplatí pro překážku vzniklou z poměrů smluvní strany, která 

se této skutečnosti dovolává, ani pro překážku vzniklou až v době, kdy byla tato 

smluvní strana se splněním povinnosti již v prodlení.  

5. Pokud se kterákoli ze smluvních stran domnívá, že nastaly okolnosti vyšší moci, které 

mohou ovlivnit plnění jejích povinností, je povinna informovat neprodleně druhou 

stranu a uvést podrobnosti o povaze, pravděpodobné době trvání a pravděpodobném 

účinku těchto okolností. Pokud Objednatel nevydá jiný písemný pokyn, je Dodavatel 
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povinen pokračovat v plnění svých povinností v souladu se Smlouvou, pokud to od něj 

lze s přihlédnutím ke všem okolnostem dané situace spravedlivě požadovat, a musí 

hledat veškeré v úvahu připadající alternativní prostředky pro plnění povinností, 

kterým události vyšší moci nebrání. Dodavatel nesmí použít alternativní prostředky, 

pokud mu k tomu nedá Objednatel pokyn. 

6. V případě, že překážka vyšší moci, v důsledku které není možné dodat Předmět 

dodávky, bude trvat po dobu delší 2 měsíců, jsou smluvní strany oprávněny dohodnout 

se na přípustné úpravě Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 

nedojde k dohodě, mají obě strany právo od této Smlouvy odstoupit. Účinky 

odstoupení nastanou dnem doručení oznámení. 

 

XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Dodavatel bere na vědomí, že poskytovatel podpory v rámci operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn provádět kontrolu plnění cílů projektu 

„Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústecko-

chomutovské aglomeraci“, včetně kontroly čerpání a využívání podpory a účelnosti 

vynaložených nákladů projektu v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí podpory. 

Dodavatel dále bere na vědomí, že poskytovatel podpory je oprávněn provádět 

finanční kontrolu dle § 39 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen poskytnout veškerou 

součinnost při provádění kontroly ze strany poskytovatele podpory a podřídit se 

veškerým pokynům poskytovatele nebo Objednatele v souvislosti s touto kontrolou, 

zejména je povinen zajistit přístup na svá pracoviště, k osobám podílejícím se na 

realizaci Smlouvy i ke všem dokumentům, počítačovým záznamům a zařízením, které 

přísluší k plnění Smlouvy či s ním mají souvislost. Dodavatel je povinen uchovávat 

veškeré dokumenty, počítačové záznamy a jiné informace související s plněním 

Smlouvy po dobu stanovenou právním řádem České republiky a přímo použitelnými 

předpisy Evropské unie, minimálně však po dobu realizace projektu a následně ještě 

pět (5) let po ukončení projektu, jehož ukončení je plánováno nejpozději 

k 31. prosinci 2022. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby povinnosti dle tohoto 

článku Smlouvy byl ve stejném rozsahu povinen plnit i případný subdodavatel 

Dodavatele.      

2. Dodavatel je při dodání a instalaci Předmětu dodávky povinen dodržovat veškeré 

právní předpisy související s bezpečností a ochraně zdraví při práci. Dodavatel je dále 

povinen dodržovat veškeré právní normy, místní předpisy a pravidla vztahující se k 

pracovišti, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně 
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prostorů místa dodání a instalace Předmětu dodávky. Dodavatel je povinen při dodání 

a instalaci Předmětu dodávky dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, 

zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci.  

3. Dodavatel je povinen korespondenci, kterou bude Objednateli zasílat, označit číslem 

Smlouvy Objednatele a názvem Veřejné zakázky. Neoznačenou korespondenci má 

Objednatel právo vrátit Dodavateli. Případné prodlení s tím spojené jde k tíži 

Dodavatele. 

4. Tato Smlouva může být měněna a rušena pouze písemnou formou, a to na základě 

dohody obou smluvních stran. Za písemnou formu se nepovažuje forma elektronická. 

5. Tato smlouva je sepsána v české a anglické verzi, vždy ve čtyřech vyhotoveních 

s platností originálu; každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních z každé 

jazykové verze. V případě rozporu české a anglické verze smlouvy má přednost verze 

česká. 

6. Právní vztahy z této Smlouvy vzniklé se v částech jí neupravených řídí zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě dalšími 

dotčenými právními předpisy. 

7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Specifikace Předmětu dodávky 

Příloha č. 2 - Oceněný seznam položek – doplní účastník 

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů – doplní účastník 

 

Za Dodavatele:     Za Objednatele: 

 

V …………… dne ……………   V Litvínově dne …………… 

 

 

………………………………   ……………………………… 

jméno, příjmení, tituly - doplní účastník  Ing. František Svoboda 

funkce - doplní účastník    předseda představenstva                                                                         

 

 

 

                                                                                ………………………………… 

                                              Ing. Jiří Hájek, MBA 

                                                                                  místopředseda představenstva    



 

Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní 

nábytek a vybavení“ 

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky  

 

 

Technická specifikace 

 

Nábytek (kromě židlí) musí být v barevné kombinaci bílá/šedá. 

 

Seznam položek: LAB. 130 

Položka Název Popis Šířka Hloubka Výška Počet kusů 

2 

Stůl laboratorní obou-

stranný 

včetně vestaveb a 

médií; povrch umělý 

kámen 3000 1500 900 1 

3 Stůl pracovní s mřížkou  

kancelářský; povrch 

lamino 2500 750 750 2 

4 Stůl váhový   900 630 750 1 

5 

Stůl pracovní  s vestav-

bou B povrch - umělý kámen 2000 750 900 2 

6 Kontejner  zásuvkový A čtyři zásuvky 600 480 620 2 

7 Kontejner  zásuvkový B tři zásuvky 600 480 620 2 

8 Skříň s nástavcem   900 600 2400 1 

9 Skříňka nástěnná   900 320 480 4 

10 Židle kancelářská         2 

11 

Židle laboratorní zvýše-

ná         2 

12 montáž a doprava           
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Seznam položek: LAB. 131 

Položka Název Popis Šřka Hloubka Výška Počet kusů 

2 

Stůl laboratorní obou-

stranný 

včetně vestaveb a 

médií; povrch umělý 

kámen 3000 1500 900 1 

3 Stůl pracovní s mřížkou A 

kancelářský; povrch 

lamino 1950 750 750 1 

4 Stůl pracovní s mřížkou B 

kancelářský; povrch 

lamino 1800 750 750 3 

5 Stůl váhový   900 630 750 1 

7 

Stůl pracovní se skříňkami 

na soklu 

povrch - umělý ká-

men 3000 750 900 1 

8 Skříň vestavěná do stávající niky 2250 450 3500 1 

9 Kontejner  zásuvkový A čtyři zásuvky 600 480 620 4 

10 Kontejner  zásuvkový B tři zásuvky 600 480 620 4 

11 Skříň s nástavcem   900 600 2400 1 

12 Knihovna s dvířky 

dvířka o výšce 734 

mm, 7 polic 900 420 2400 1 

14 Židle kancelářská         4 

15 Židle laboratorní zvýšená         2 

16 montáž a doprava           

 

Všechny shora uvedené rozměry jsou v milimetrech. 
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1. Minimální technické požadavky LAB. 130: 

 

Popis konstrukce stolů pracovních (položka č. 2, 3, 5)     

      

Ocelová lakovaná konstrukce profil 40x40 mm      

    

Provedení šroubovaná nebo svařovaná, podnož typ "H", zadní rozpěra (prostor pro umístění kontejne-

rů)          

Pevnost a stabilita 4x rektifikační nožičky       

   

Zatížení  min 150Kg          

Povrch lakovaný dle RAL          

           

Pracovní deska LAMINO (položka č. 3)       

    

Pracovní deska je z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm. Pro stoly (položka č. 2, 3) 

jsou desky opatřeny 2x hliníkovými větracími mřížkami      

     

Deska musí být po obvodě olepena hranou ABS tl. 2mm s rádiusem na hranách R2  

         

"Deska musí splňovat základní požadavky ČSN EN 312-3 a mít platný certifikát hygienické nezávad-

nosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách 

"           

Dekory laminovaných dřevotřískových desek - korpusy, čela zásuvek, dvířka, police, sloupky barva 

šedá, zadavatel uvádí jako příklad (Krono 112 nebo Egger 708) a připouští podobnou barevnou vari-

antu.            

       

           

Pracovní deska UMĚLÝ KÁMEN (položka č. 2,5)      

     

Povrch pracovní desky je z leštěného konglomerovaného kamene o tloušťce 20 mm. Pro oboustranný 

laboratorní stůl opatřena výřezy pro dřez a vpusti.      

     

Certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikální zkouškách.  

         

Deska musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát 

hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách.   

        

           

"Stůl pracovní s mřížkou (položka č. 3) 

Stolovou konstrukci je nutné odsadit od stěny z důvodu umístění radiátorů (cca 130 mm) 
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Pracovní desky je nutné doplnit o doměry (položka č. 3 - 1800x120 mm, 1810x120 mm, položka č. 2 - 

1665x120 mm)"           

           

"Kontejner třízásuvkový (položka č. 7) 

 - korpus a čela zásuvek z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda zafrézovaná v 

drážce tlouštka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus olepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoble-

ní R1 mm, čela zásuvek hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Korpus lepený za pomoci spo-

jovacích lamel bez šroubových spojů. Bočnice zásuvek kovové, hladké, lakované, integrované kulič-

kové plnovýsuvy s plynulým tlumením., s nosností min. 30 kg a dlouhou životností 10 let a více, za-

davatel uvádí jako příklad („StronBox“) připouští podobné řešení ve stejné kvalitě nebo lepší, úchytky 

na zásuvkách kontejneru kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace, 2x úchytka na půdě 

pro manipulaci s kontejnerem, kovová, typ ""U"" rozteč 96 mm, obdobné jako úchytky. Čtyři plastová 

kolečka, gumová výstelka měkčená pryž, průměr 50mm, z toho dvě přední s brzdou." 

           

"Kontejner čtyřzásuvkový (položka č. 6)  

- korpus a čela zásuvek z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda zafrézovaná v 

drážce tlouštka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus olepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoble-

ní R1 mm, čela zásuvek hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Korpus lepený za pomoci spo-

jovacích lamel bez šroubových spojů. Bočnice zásuvek kovové, hladké, lakované, integrované kulič-

kové plnovýsuvy s plynulým tlumením., s nosností min. 30 kg a dlouhou životností 10 let a více, za-

davatel uvádí jako příklad („StronBox“) připouští podobné řešení ve stejné kvalitě nebo lepší, úchytky 

na zásuvkách kontejneru kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace, 2x úchytka na půdě 

pro manipulaci s kontejnerem, kovová, typ ""U"" rozteč 96 mm, obdobné jako úchytky. Čtyři plastová 

kolečka, gumová výstelka měkčená pryž, průměr 50mm, z toho dvě přední s brzdou." 

           

"Stůl laboratorní oboustranný se servisní nástavbou (položka č. 2) 

Spodní skříňky na soklu - (1x dřezová š. 600 mm, 2x dvoudvířková š. 900 mm, 2x zásuvková - 4 zá-

suvky š. 600 mm, 2x kombinovaná - 1x zásuvka, 2x dvířka š. 900 mm). Korpus, čela zásuvek, dvířka a 

police z laminátových dřevotřískových desek tloušťky 18mm. Korpus olepen hranou ABS o síle 1 

mm, poloměr zaoblení R1 mm, čela zásuvek, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr 

zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 32 mm, ko-

vové bezpečnostní podpěry polic s trnem. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových 

spojů. Záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF tlouštka 3 mm. Plastové rektifikační 

nožičky v. 100 mm. Bočnice zásuvek kovové, hladké, lakované, integrované kuličkové plnovýsuvy s 

plynulým tlumením., s nosností min. 30 kg a dlouhou životností 10 let a více, zadavatel uvádí jako 

příklad („StronBox“) připouští podobné řešení ve stejné kvalitě nebo lepší, úchytky na zásuvkách kon-

tejneru kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Závěsy dvířek kovové s rektifikací a 

integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, 

horizontální instalace. Každá skříňka dvířková obsahuje 2 police, skříňka kombinovaná 1 polici.  
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Pracovní deska - povrch je z leštěného konglomerovaného kamene o tloušťce 20 mm. Deska je osaze-

na 1x dřez kameninový s chemicky odolnou glazurou s vnitřním rozměrem nejméně 600x350x230 

mm, 1x směšovací páková baterie s chemicky odolným povrchem, 2x polypropylenová vpusť. Deska 

musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygie-

nické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách. 

 

Dřez kameninový  

- je z vnitřní strany pokryta bílou glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazy (kromě kyse-

liny fluorovodíkové a silným alkáliím při vysokých teplotách). Rozměr výlevky je min. 

600x350x230mm, součástí výlevky je sifon z chemicky odolného plastu a zátka. 

 

Vpusť  

- propylenová odpadová vanička pro zabudování do pracovní desky. Součástí odpadní vaničky musí 

být sifon z chemicky odolného plastu a sítko. Vyrobeno z chemicky odolného polypropylenu PP-H 

 

Servisní nástavba  

- materiál laminované dřevotřískové desky tloušťky 18mm, hrany ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 

mm (alternativně lakovaný plech tl. 1 mm), 3x médiový sloupek cca 200x200x680 mm, 2x spojovací 

pevná police šířky 200 mm umístěná mezi sloupky (alternativně lakovaný plech tl. 1 mm nebo vyso-

kotlaký laminát), 1x vrchní police šířky 300 mm překrývající všechny sloupky. Sloupky osazeny 8x 

zásuvka s krytkou 230V/16A, IP44, 2x kohout na studenou vodu s chemicky odolnou povrchovou 

úpravou, 2x kohout na vzduch, 2x kohout na zemní plyn s chemicky odolnou povrchovou úpravou."

           

"Stůl váhový (položka č. 4)  

- ocelová samonosná konstrukce (profil 40x40mm), popřípadě konstrukce z dvojitých laminovaných 

dřevotřískových desek tloušťky 18mm. Ocelová konstrukce svařovaná lakovaná. Hrany korpusu opat-

řeny hranou z materiálu ABS o síle 2mm, hrany a rohy zaobleny radiusem R2mm. Leštěná žulová 

deska se sraženými hranami - 500x500/50 musí být umístěna na pryžových kuželech, popřípadě celo-

odpružená pracovní deska z umělého kamene umístěná na absorbčních blocích. Konstrukce stolu opat-

řena čtyřmi výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. 

Poznámka: konstrukci je nutné odsadit od stěny z důvodu umístění radiátorů (cca 130 mm)" 

          

"Skříň labaratorní dvoudveřová s nástavcem (položka č. 8)  

- korpus, dvířka a police z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda zafrézovaná v 

drážce tlouštka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus olepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoble-

ní R1 mm, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny 

předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic 

s trnem. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Záda zafrézovaná v dráž-

ce, jednostranně lakovaná HDF tlouštka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Závěsy dví-

řek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, 

typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Skříň obsahuje 4 stavitelné police. 
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Nástavec skříňový  

- korpus, dvířka a police z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda zafrézovaná v 

drážce tlouštka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus olepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoble-

ní R1 mm, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny 

předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic 

s trnem. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Záda zafrézovaná v dráž-

ce, jednostranně lakovaná HDF tlouštka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Závěsy dví-

řek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, 

typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Nástavec obsahuje 1 stavitelnou polici. 

Nástavec je ke skříni přišroubovaný kovovým šroubovým spojem! 

 

V případě samostatně volně stojící skříně musí být skříň kotvena do zdi proti překlopení!" 

          

"Stůl pracovní s vestavbou B (položka č. 5) 

Spodní skříňky na soklu - (2x jednodvířková, 1x kombinovaná - 1x zásuvka, 2x dvířka). Korpus, čela 

zásuvek, dvířka a police z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm. Korpus olepen hra-

nou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, čela zásuvek, dvířka a přední hrana polic hranou 

ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení 

polic rozteč 32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem. Korpus lepený za pomoci spojova-

cích lamel bez šroubových spojů. Záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF tlouštka 3 

mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Bočnice zásuvek kovové, hladké, lakované, integrované 

kuličkové plnovýsuvy s plynulým tlumením., s nosností min. 30 kg a dlouhou životností 10 let a více, 

zadavatel uvádí jako příklad („StronBox“) připouští podobné řešení ve stejné kvalitě nebo lepší,  

úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Závěsy 

dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, 

typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Každá skříňka dvířková obsahuje 2 police, skříňka 

kombinovaná 1 polici. 

 

Pracovní deska  

- povrch je z leštěného konglomerovaného kamene o tloušťce 20 mm. Deska musí splňovat požadavky 

zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifi-

kát o mechanicko - fyzikálních zkouškách. 

" 

 

           

2. Minimální technické požadavky LAB. 131: 

Popis konstrukce stolů pracovních (položka č. 2, 3, 4, 7)    
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Ocelová lakovaná konstrukce profil 40x40 mm     

    

Provedení šroubovaná nebo svařovaná, podnož typ "H", zadní rozpěra (prostor pro umís-

tění kontejnerů)         

Pevnost a stabilita 4x rektifikační nožičky      

   

Zatížení  min 150Kg         

Povrch lakovaný dle RAL         

          

Pracovní deska LAMINO (položka č. 3, 4)      

    

Pracovní deska je z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm. Pro stoly (po-

ložka č. 2, 3) jsou desky opatřeny 2x hliníkovými větracími mřížkami   

       

Deska musí být po obvodě olepena hranou ABS tl. 2mm s rádiusem na hranách R2 

         

"Deska musí splňovat základní požadavky ČSN EN 312-3 a mít platný certifikát hygie-

nické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách 

"          

Dekory laminovaných dřevotřískových desek - korpusy, čela zásuvek, dvířka, police, 

sloupky barva šedá zadavatel uvádí jako příklad (Krono 112 nebo Egger 708) a připouští 

podobnou barevnou variantu.        

  

Pracovní deska UMĚLÝ KÁMEN (položka č. 2,7)     

     

Povrch pracovní desky je z leštěného konglomerovaného kamene o tloušťce 20 mm. Pro 

oboustranný laboratorní stůl opatřena výřezy pro dřez a vpusti.   

       

Certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikální zkouškách. 
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Deska musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný 

certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách.

             

"Stůl laboratorní oboustranný se servisní nástavbou (položka č. 2) 

Spodní skříňky na soklu - (1x dřezová š. 600 mm, 2x dvoudvířková š. 900 mm, 2x zásuv-

ková - 4 zásuvky š. 600 mm, 2x kombinovaná - 1x zásuvka, 2x dvířka š. 900 mm). Kor-

pus, čela zásuvek, dvířka a police z laminátových dřevotřískových desek tloušťky 18mm. 

Korpus olepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, čela zásuvek, dvířka a 

přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány 

pro možnost výškového nastavení polic rozteč 32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic 

s trnem. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Záda zafré-

zovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF tlouštka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky 

v. 100 mm. Bočnice zásuvek kovové, hladké, lakované, integrované kuličkové plnový-

suvy s plynulým tlumením., s nosností min. 30 kg a dlouhou životností 10 let a více, zadava-

tel uvádí jako příklad („StronBox“) připouští podobné řešení ve stejné kvalitě nebo lepší, úchytky 

na zásuvkách kontejneru kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Závěsy 

dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na 

dvířkách kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Každá skříňka dvířko-

vá obsahuje 2 police, skříňka kombinovaná 1 polici.  

 

Pracovní deska 

 - povrch je z leštěného konglomerovaného kamene o tloušťce 20 mm. Deska je osazena 

1x dřez kameninový s chemicky odolnou glazurou s vnitřním rozměrem nejméně 

600x350x230 mm, 1x směšovací páková baterie s chemicky odolným povrchem, 2x poly-

propylenová vpusť. Deska musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 

14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikál-

ních zkouškách. 

 

Dřez kameninový  

- je z vnitřní strany pokryta bílou glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazy 

(kromě kyseliny fluorovodíkové a silným alkáliím při vysokých teplotách). Rozměr vý-

levky je min. 600x350x230mm, součástí výlevky je sifon z chemicky odolného plastu a 

zátka. 
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Vpusť 

 - propylenová odpadová vanička pro zabudování do pracovní desky. Součástí odpadní 

vaničky musí být sifon z chemicky odolného plastu a sítko. Vyrobeno z chemicky odolné-

ho polypropylenu PP-H 

 

Servisní nástavba  

- materiál laminované dřevotřískové desky tloušťky 18mm, hrany ABS 2 mm, poloměr 

zaoblení R2 mm (alternativně lakovaný plech tl. 1 mm), 3x médiový sloupek cca 

200x200x680 mm, 2x spojovací pevná police šířky 200 mm umístěná mezi sloupky (al-

ternativně lakovaný plech tl. 1 mm nebo vysokotlaký laminát), 1x vrchní police šířky 300 

mm překrývající všechny sloupky. Sloupky osazeny 8x zásuvka s krytkou 230V/16A, 

IP44, 2x kohout na studenou vodu s chemicky odolnou povrchovou úpravou, 2x kohout na 

vzduch, 2x kohout na zemní plyn s chemicky odolnou povrchovou úpravou." 

 

"Stůl pracovní s mřížkou (položka č. 3, 4) 

Stolovou konstrukci je nutné odsadit od stěny z důvodu umístění radiátorů (cca 130 mm) 

Pracovní desky je nutné doplnit o doměry (položka č. 3 - 1800x120 mm, 1810x120 mm, 

položka č. 2 - 1665x120 mm)"         

 

"Stůl váhový (položka č. 5)  

- ocelová samonosná konstrukce (profil 40x40mm), popřípadě konstrukce z dvojitých la-

minovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm. Ocelová konstrukce svařovaná lako-

vaná. Hrany korpusu opatřeny hranou z materiálu ABS o síle 2mm, hrany a rohy zaobleny 

radiusem R2mm. Leštěná žulová deska se sraženými hranami - 500x500/50 musí být 

umístěna na pryžových kuželech, popřípadě celoodpružená pracovní deska z umělého ka-

mene umístěná na absorbčních blocích. Konstrukce stolu opatřena čtyřmi výškově stavi-

telnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. 

Poznámka: konstrukci je nutné odsadit od stěny z důvodu umístění radiátorů (cca 130 

mm)"           

"Kontejner třízásuvkový (položka č. 10)  

- korpus a čela zásuvek z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda za-

frézovaná v drážce tlouštka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus olepen hranou ABS o síle 
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1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, čela zásuvek hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 

mm. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Bočnice zásuvek 

kovové, hladké, lakované, integrované kuličkové plnovýsuvy s plynulým tlumením., s 

nosností min. 30 kg a dlouhou životností 10 let a více, zadavatel uvádí jako příklad („Stron-

Box“) připouští podobné řešení ve stejné kvalitě nebo lepší, úchytky na zásuvkách kontejneru 

kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace, 2x úchytka na půdě pro manipu-

laci s kontejnerem, kovová, typ ""U"" rozteč 96 mm, obdobné jako úchytky. Čtyři plasto-

vá kolečka, gumová výstelka měkčená pryž, průměr 50mm, z toho dvě přední s brzdou. 

"          

"Kontejner čtyřzásuvkový (položka č. 9)  

- korpus a čela zásuvek z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda za-

frézovaná v drážce tlouštka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus olepen hranou ABS o síle 

1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, čela zásuvek hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 

mm. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Bočnice zásuvek 

kovové, hladké, lakované, integrované kuličkové plnovýsuvy s plynulým tlumením., s 

nosností min. 30 kg a dlouhou životností (10 let a více, např. StronBox), úchytky na zá-

suvkách kontejneru kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace, 2x úchytka 

na půdě pro manipulaci s kontejnerem, kovová, typ ""U"" rozteč 96 mm, obdobné jako 

úchytky. Čtyři plastová kolečka, gumová výstelka měkčená pryž, průměr 50mm, z toho 

dvě přední s brzdou. 

            

"Skříň laboratorní dvoudveřová s nástavcem (položka č. 11) 

 - korpus, dvířka a police z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda za-

frézovaná v drážce tlouštka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus olepen hranou ABS o síle 

1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr 

zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 

32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem. Korpus lepený za pomoci spojova-

cích lamel bez šroubových spojů. Záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF 

tlouštka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Závěsy dvířek kovové s rektifi-

kací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, typ ""U"" 

rozteč 160 mm, horizontální instalace. Skříň obsahuje 4 stavitelné police. 

Nástavec skříňový 

 - korpus, dvířka a police z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda za-

frézovaná v drážce tlouštka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus olepen hranou ABS o síle 
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1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr 

zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 

32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem. Korpus lepený za pomoci spojova-

cích lamel bez šroubových spojů. Záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF 

tlouštka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Závěsy dvířek kovové s rektifi-

kací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, typ ""U"" 

rozteč 160 mm, horizontální instalace. Nástavec obsahuje 1 stavitelnou polici. 

Nástavec je ke skříni přišroubovaný kovovým šroubovým spojem! 

 

V případě samostatně volně stojící skříně musí být skříň kotvena do zdi proti překlopení!"

          

"Stůl pracovní se skříňkami na soklu (položka č. 7) 

Spodní skříňky na soklu - (2x jednodvířková, 1x zásuvkový modul- 4 zásuvky, 1x kombi-

novaná - 1x zásuvka, 2x dvířka). Korpus, čela zásuvek, dvířka a police z laminovaných 

dřevotřískových desek tloušťky 18mm. Korpus olepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr 

zaoblení R1 mm, čela zásuvek, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr 

zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 

32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem. Korpus lepený za pomoci spojova-

cích lamel bez šroubových spojů. Záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF 

tlouštka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Bočnice zásuvek kovové, hladké, 

lakované, integrované kuličkové plnovýsuvy s plynulým tlumením., s nosností min. 30 kg 

a dlouhou životností 10 let a více, zadavatel uvádí jako příklad („StronBox“) připouští podobné 

řešení ve stejné kvalitě nebo lepší, úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, typ ""U"" roz-

teč 160 mm, horizontální instalace. Závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným 

tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, ho-

rizontální instalace. Každá skříňka dvířková obsahuje 2 police, skříňka kombinovaná 1 

polici. 

Poznámka: doplnit boční doměry mezi zádama skříněk a stěnou (na levé straně bude nut-

ný výřez z důvodů horozontálního vedení el. lišty 

Pracovní deska - povrch je z leštěného konglomerovaného kamene o tloušťce 20 mm. 

Deska musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný 

certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách."

          

"Knihovna s dvířky a nikou (položka č. 12)  
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 - korpus, dvířka a police z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda za-

frézovaná v drážce tlouštka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus olepen hranou ABS o síle 

1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr 

zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 

32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem. Korpus lepený za pomoci spojova-

cích lamel bez šroubových spojů. Záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF 

tlouštka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Dvířka jsou umístěna ve spodní 

části knihovny do výšky 750 mm. Závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlu-

mením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, hori-

zontální instalace. Skříň obsahuje 6 stavitelných polic a 1 pevnou polici ve výšce 750 mm 

(tvoří půdu spodní dvířkové části knihovny). 

Poznámka: knihovna položka č. 12 nemůže být z důvodů rozvodů topení přistavěna až ke 

zdi, bude nutné přizpůsobit kotvení ke zdi a doplnit boční doměry (2200x80 mm/2x) 

V případě samostatně volně stojící skříně musí být skříň kotvena do zdi proti překlopení!"

          

Skříň vestavěná (položka č. 8) 

 - Rozměry niky jsou 2190x3600x480 mm. Vestavba bude vertikálně členěna do tří stejně 

širokých sloupců tak, aby bylo možno police vyměňovat nebo přesouvat. Také horizontál-

ně bude člena symetricky řadou devíti polic do deseti stejně vysokých dílů. V horní části 

bude 12 nízkých dvířek a v dolní části 6 dvířek vysokých. Police musí být možno výškově 

nastavovat v rámci všech skříněk tak, aby každou menší skříňku v horní části šlo výškově 

rozdělit na dva nebo tři stejné díly (jednou nebo dvěma policemi). Analogicky musí být 

možno výškově nastavovat i police ve větších skříňkách ve spodní části vestavby. Uvede-

né rozměry jsou orientační a niku si bude muset dodavatel zaměřit. Použitý materiál - la-

mino, kování a úchytky musí být stejné jako u ostatního nábytku.   

       

Příklady řešení: 

(fotografie představují pouze ilustrativní příklad a dodavatel není povinen dodat vyobrazený nábytek) 
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Židle kancelářská (položka č. 10) 

Opěrák se síťovinou a výškově nastavitelnou bederní výztuhou pro 

pohodlné a zdravé sezení. 

Synchronní mechanismus s možností plynulé proměny úhlu sedáku a 

opěráku, nastavení síly protiváhy podle tělesné hmotnosti uživatele. 

Nastavení posuvu sedáku (vpřed a vzad a do výšky) umožňuje využití židle pro různé postavy. Proší-

vané čalounění – na sedáku použita studená pěna s vysokou životností (např. moulded foam) 

Nastavení výšky opěráku s mechanickým uzamykáním 

Výškově a vodorovně nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou  

Kolečka židle pro měkké podlahy 

Nosnost: min. 130 kg 

Záruka 5 let  
Doba sezení: 5-8 hodin denně 

Testováno dle evropské normy EN 1335 

Rozměry (tolerance ± 3 cm):  

šířka opěráku: 46,0 cm;  

výška opěráku: 55,5 cm;  

šířka sedadla: 50,0 cm;  

hloubka sedadla: 45,0 cm;  

nastavení výšky sedu: 46,0 - 54,0 cm 

 

 

Židle laboratorní zvýšená (položka č. 11) 

 

Otočná, výškově stavitelná s plynovým pístem a na kolečkách pro měkký povrch.  

Opěra pro nohy. 

Bez područek. 

Konstrukce kovová, sedák a opěrka potaženy koženkou. 

Odolnost potahu proti otěru a popraskání minimálně po dobu záruční doby. 

Určeno pro práci ve stoje. 

Rozměry (tolerance ± 3 cm): 620 x 400 x 1100 mm 
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Obrázky židlí jsou pouze ilustrativní a představují příklady řešení, zadavatel připouští dodávku ja-

kýchkoliv jiných židlí, které naplňují zadavatelem stanovené technické parametry. 

 

3. Součásti dodávky jsou následující položky:  

Součástí předmětu plnění je: 

• Záruka 24 měsíců (není-li shora uvedena vyšší) 

• provedení instalace 

• doprava do místa instalace v sídle kupujícího, platby spojené s dovozem předmětu, cla, daně, 

dovozní a vývozní přirážky a veškeré další poplatky spojené s dodávkou předmětu, technickou 

dokumentaci, prohlášení o shodě 

 

4. Popis místa instalace 

 

Nábytek bude instalován v chemické laboratoři č. 130; 131. Výkres dispozičního uspořádání je sou-

částí této přílohy. 
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Krycí list nabídky  

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem 
 

„LABORATORNÍ NÁBYTEK A VYBAVENÍ“  
 
 
jméno / obchodní firma:  (doplní účastník) 
 
místo podnikání / sídlo:  (doplní účastník) 
 
IČ:     (doplní účastník) 
 
DIČ:     (doplní účastník) 
 
bankovní spojení:   (doplní účastník) 
 
číslo účtu:    (doplní účastník) 
 
předmět činnosti / podnikání:  (doplní účastník) 
 
název registru,  
v němž je uchazeč zapsán:  (doplní účastník) 
 
spisová značka:   (doplní účastník) 
 
název soudu nebo jiného orgánu, 
u kterého je registr veden:   (doplní účastník) 
 
osoba oprávněná  
jednat za uchazeče:   (doplní účastník) 
 
kontaktní osoba:   (doplní účastník) 
 
kontaktní adresa1:   (doplní účastník) 
 
telefon kontaktní osoby:  (doplní účastník) 
 
fax kontaktní osoby:   (doplní účastník) 
 
e-mail kontaktní osoby:   (doplní účastník) 
 
 

                                                           
1 účastník uvede kontaktní adresu pouze, liší-li se od „místa podnikání/ sídla“ (tato poznámka se následně 

odstraní) 
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V (doplní účastník) dne (doplní účastník) 

 

---------------------------------------------------------- 

(jméno, příjmení, funkce oprávněné osoby – doplní účastník)  

 

 

---------------------------------------------------------- 

(podpis oprávněné osoby – doplní účastník)   

 

Příloha tohoto krycího listu: Plná moc   

(účastník výše uvedený řádek zachová v případě prohlášení osoby jednající na základě plné 

moci) 
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Čestné prohlášení 

Společnost [doplní účastník], IČO: [doplní účastník], se sídlem [doplní účastník]1 jako účastník v řízení 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „LABORATORNÍ NÁBYTEK A VYBAVENÍ“ zadávanou 

zadavatelem Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s., se sídlem Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí 

nad Labem, IČO: 622 43 136, 

tímto čestně prohlašuje, že 

splňuje základní způsobilost analogicky podle § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona, a sice že: 

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

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ ani obdobný trestný čin podle právního 

řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; 

b) nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek; 

c) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 

na veřejné zdravotní pojištění; 

d) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena 

nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné situaci podle právního řádu 

země sídla dodavatele. 

Pro případ, že je účastník právnickou osobou, prohlašuje dále, že podmínku podle písm. a) výše splňuje 

vedle účastníka taktéž každý člen jeho statutárního orgánu. Pro případ, že členem statutárního orgánu 

účastníka je právnická osoba, prohlašuje účastník dále, že podmínku podle písm. a) výše splňuje také 

(i) tato právnická osoba, (ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a (iii) osoba zastupující 

tuto právnickou osobu v statutárním orgánu účastníka. 

Pro případ, že účastníkem je pobočka závodu české právnické osoby, prohlašuje účastník, že podmínku 

podle písm. a) výše splňují všechny osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu. 

                                                           
1 Pokud vzorové znění identifikace účastníka neodpovídá jeho právní formě, účastník upraví a doplní identifikační 
údaje tak, aby jeho právní formě odpovídaly. Tato poznámka bude následně vymazána 
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Pro případ, že účastníkem je pobočka závodu zahraniční právnické osoby, prohlašuje účastník, že 

podmínku podle písm. a) výše splňuje tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.  

 

V [doplní účastník] dne [doplní účastník] 

 

 

________________________________ 

[název účastníka - doplní účastník] 

[jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka- doplní účastník] 

[funkce nebo oprávnění - doplní účastník] 
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Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům  
 

Seznam významných dodávek 
ve smyslu čl. 5.4.1. výzvy a zadávací dokumentace  

 
Společnost [doplní účastník], IČO: [doplní účastník], se sídlem [doplní účastník]1 jako účastník v  řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
s názvem „LABORATORNÍ NÁBYTEK A VYBAVENÍ“ zadávanou zadavatelem Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s., se sídlem 
Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 622 43 136, tímto prohlašuje, že v posledních 3 letech před zahájením tohoto řízení (tzn. 
datem uveřejnění výzvy) realizoval alespoň jednu zakázku spočívající v dodávce laboratorního nábytku v hodnotě min. 500 tis. Kč bez DPH, 
kterými jsou: 

 

název, IČ a sídlo 
objednatele 

kontaktní osoba 
objednatele s 

uvedením jejího 
telefonu nebo e-mailu 

název / označení 
významné dodávky 

popis předmětu 
dodávky 

doba realizace 
Hodnota 

dodávky v Kč 
bez DPH 

[doplní účastník] [doplní účastník] [doplní účastník] [doplní účastník] [doplní účastník] [doplní účastník] 

 
V [doplní účastník] dne [doplní účastník] 

 

 

________________________________ 

[název účastníka - doplní účastník] 

[jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka- doplní účastník] 

[funkce nebo oprávnění - doplní účastník] 

 
                                                           
1 Pokud vzorové znění identifikace účastníka neodpovídá jeho právní formě, účastník upraví a doplní identifikační údaje tak, aby jeho právní formě odpovídaly. Tato 

poznámka bude následně vymazána. 



Položka Název Popis Počet kusů Cena bez DPH/ks Cena bez DPH celkem

2 Stůl laboratorní oboustranný včetně vestaveb a médií; povrch umělý kámen 1 doplní účastník #HODNOTA!

3 Stůl pracovní s mřížkou kancelářský; povrch lamino 2 doplní účastník #HODNOTA!

4 Stůl váhový 1 doplní účastník #HODNOTA!

5 Stůl pracovní  s vestavbou B povrch - umělý kámen 2
doplní účastník #HODNOTA!

6 Kontejner  zásuvkový A čtyři zásuvky 2 doplní účastník #HODNOTA!

7 Kontejner  zásuvkový B tři zásuvky 2 doplní účastník #HODNOTA!

8 Skříň s nástavcem 1 doplní účastník #HODNOTA!

9 Skříňka nástěnná 4 doplní účastník #HODNOTA!

10 Židle kancelářská 2 doplní účastník #HODNOTA!

11 Židle laboratorní zvýšená 2 doplní účastník #HODNOTA!

12 montáž a doprava Ostatní náklady spojené s dodávkou* 1 doplní účastník #HODNOTA!

Položka Název Popis Počet kusů Cena bez DPH/ks Cena bez DPH celkem

2 Stůl laboratorní oboustranný včetně vestaveb a médií; povrch umělý kámen 1 doplní účastník #HODNOTA!

3 Stůl pracovní s mřížkou A kancelářský; povrch lamino 1 doplní účastník #HODNOTA!

4 Stůl pracovní s mřížkou B kancelářský; povrch lamino 3 doplní účastník #HODNOTA!

5 Stůl váhový 1 doplní účastník #HODNOTA!

7
Stůl pracovní se skříňkami na 

soklu
povrch - umělý kámen 1

doplní účastník #HODNOTA!

8 Skříň vestavěná do stávající niky 1 doplní účastník #HODNOTA!

9 Kontejner  zásuvkový A čtyři zásuvky 4 doplní účastník #HODNOTA!

10 Kontejner  zásuvkový B tři zásuvky 4 doplní účastník #HODNOTA!

11 Skříň s nástavcem 1 doplní účastník #HODNOTA!

12 Knihovna s dvířky dvířka o výšce 734 mm, 7 polic 1 doplní účastník #HODNOTA!

14 Židle kancelářská 4 doplní účastník #HODNOTA!

15 Židle laboratorní zvýšená 2 doplní účastník #HODNOTA!

16 montáž a doprava Ostatní náklady spojené s dodávkou* 1 doplní účastník #HODNOTA!

Seznam položek: LAB. 130

Seznam položek: LAB. 131



Cena celkem bez DPH

DPH

Cena celkem vč. DPH

#HODNOTA!

21%

#HODNOTA!

* Tuto položku účastník nacení pouze v případě, že nemá již související náklady započteny v rámci ceny jednotlivých 

položek. V takovém případě doplní do sloupce "Cena bez DPH/ks" nulu. Položka zahrnuje veškeré ostatní náklady 

související s předmětem dodávky.
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