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Randi Group s.r.o. 
Ceská republika -
Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem Na Poříčí 1041/12, Praha 1 Se síd lem Jankovcova 2, Praha 7 
pse 11000 PSc 17004 
Zastoupena Ludmíla Sýkorová, na základě Zastoupena Ing. Vladimírem Sloupem 

I plné moci 
Funkce 

obchodní ředitel 
Funkce ředitelem odboru hospodářské 

správy 
IC 24119610 IC 49370227 
DIC CZ24119610 Dle není plátce DPH 
Zapsaná vedeném u Městského soudu 
vOR v Praze oddil C, vložka 

180286 
Kontaktní 

Ludmila Sýkorová 
Kontaktní Zuzana Haveliková 

osobaly osobaly 
Funkce obchodní řed i tel Funkce referent odděleni správy maietku 
Tel. 777916630 Tel. 233 045 171 , 702 207 909 
E-mail ludmila.sykorova(ci)randi- E-mail zuzana. havelikova(ci)n ku .cz 

I qroup.cz 
Fax - Fax 233044251 
Bank. spoieni 824119610/5500 Bank. spojeni 30027001/0710 

Smluvní strany se dohodly na následujícim: 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka a montáž 30 ks kancelářských židli (pod le podrobného 
popisu v příloze č . 1) prodávajícím kupujícímu včetně dopravy a odstraňování záručních vad po 
dobu záruky v délce 36 měsíců. 

2. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané a smontované kancelářské židle převzít a zaplatit 
prodávajícímu kupní cenu podle článku IV. způsobem podle článku V. této smlouvy. 

II. 
Doba pln ění 

1. Termín kompletní dodávky kancelářských židli včetně jej ich montáže v místě p lněn í, tj . termín 
splnění předmětu této smlouvy je nejpozději do 4 týdnů od podpisu této smlouvy oběma 
smluvními stranami. 

2. Spl něním předmětu této smlouvy se rozumí den protokolárního předání a převzetí řádně a včas 
dodaných kancelářských židlí včetně řádného a včasného provedení montáže kancelářských židli. 

3. Prodávající se zavazuje písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby kupujícího uvedenou 
v záhlaví této smlouvy oznámit nejméně 2 pracovní dny předem přesný termín dodávky 
kancelářských židli a připravenosti k jejich montáži. Kupující potvrdí termín písemně e-mailem na 
adresu kontaktní osoby prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. 



III. 
Místo plnění 

Místem plnění pro dodání a montáž kancelářských židli jsou určené kancelářské prostory v budově na 
adrese sídla kupujícího (dále jen _budova"). Budova je zároveň i místem případného předání žídli do 
opravy a opětovného dodání židli po opravě . 

IV. 
Cena 

1. Celková kupni cena za dodávku a montáž 30 ks kancelářských židli ve výši 101 567,40 Kč vč . DPH 
podle cenové nabídky prodávajícího (tisk ze-tržiště Tendermarket) je stanovena jako nejvýše 
přípustná , zahrnující veškeré náklady s dodávkou a montáží kancelářských židli spojené včetně 
dopravy a záruky za jakost. 

2. Cenová nabídka prodávajícího (tisk z e-tržíště) tvoří přílohu č . 2 této smlouvy a je její nedílnou 
součásti . 

V. 
Platební podmínky 

1. Kupní cena za dodávku a montáž 30 ks kancelářských žídli bude uhrazena po řádném a včasném 
splnění předmětu této smlouvy na základě vystaveného daňového dokladu - faktury, jejíž přílohou 
musí být předávací protokol podepsaný kontaktnímí osobami obou smluvních stran. 

2. Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
právními předpisy a dále číslo smlouvy kupujícího (číslo smlouvy kupujícího vyznačené v jejím 
záhlaví). 

3. Splatnost kupní ceny za dodávku a montáž kancelářských židli je stanovena na 15 ka lendářních dní 
ode dne doručení faktury kupujícímu. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky 
z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře . 

4. Pokud faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této smlouvy, nebo bude-Ii obsahovat 
nesprávné údaje, nebo nebude-Ii k faktuře doložena požadovaná příloha , je kupující oprávněn 
fakturu vrátit se zdůvodněním prodávajícímu k dop lnění nebo novému vystaveni. Lhůta splatnosti 
počíná běžet v celé sjednané délce až dnem doručen í doplněné nebo nově vystavené faktury 
obsahující všechny správné údaje a náležitosti dle této smlouvy kupujícímu. 

VI. 
Sankce 

1. Pro případ prodlení se splněním předmětu této smlouvy, tj. dodávkou a montáží kancelářských židl í 
smluvní strany sjednávají slevu z kupní ceny bez DPH ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlen í. 

2. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č . 351 /2013 Sb. 

VII. 
Podmínky dodávky a montáže kancelářských židli 

1. Kupující umoznl prodávajícímu přístup na určené místo plnění v budově a dále poskytne 
prodávajícímu parkovací místo pro parkování vozidla na parkovišti před budovou . 

2. Kupující umožní prodávajícímu užívání sociálního zařízen i. 
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3. Prodávající je povínen při plnění předmětu této smlouvy dodržovat příslušné české technické normy 
(ČSN, ČSN EN, ČSN ISO) stanovené touto smlouvou za závazné a obecně závazné právní 
předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, požární ochraně , 
ekologické předpisy a rovněž bezpečnostní, protipožární a případně další vnitřní předpisy 
kupujícího, se kterými bude kupujícím seznámen. 

4. Prodávající je povinen ve všech prostorách (tzn. v určeném místě plnění a na přístupových trasách 
v budově) a na prostranství (tzn. v bezprostředním okolí budovy a na parkovišti před budovou) 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při plnění předmětu této smlouvy. 

5. Prodávající je povinen řídit se při montáži kancelářských židlí příkazy kupujícího s tím , že na 
případnou nevhodnou povahu příkazu je prodávající povinen kupujícího upozornit. 

Vlit. 
Přechod vtastnického práva a nebezpečí škody 

1. Vlastnické právo ke smontovaným kancelářským židlím nabývá kupující podepsáním předávacího 
protokolu přebírající kontaktní osobou kupujícího. 

2. Nebezpečí škody na smontovaných kancelářských židlích přechází z prodávajícího na kupujícího 
podepsáním předávacího protokolu přebírající kontaktní osobou kupujícího. 

IX. 
Záruka za jakost 

1. Prodávající poskytuje na předmět plnění této smlouvy, tj. kompletní dodávku a montáž 
kancelářských židlí záruku za jakost po dobu 36 měsíců od uskutečnění dodávky a montáže 
kancelářských židli. Záruční doba počíná běžet ode dne podepsání předávacího protokolu 
kontaktními osobami obou smluvních stran. 

2. Kupující je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady 
prodávajícímu na adresu Svatoplukova 1222/24, 703 00 Ostrava 
ludmila.sykorova@randi-group.cz, tel. 777 916 630, Ludmila Sýkorová. 

3. V reklamaci musí být vady popsány nebo musi být uvedeno, jak se projevují. 

oznámit vady 
Vítkovice, 

4. Reklamované vady na dodaných kancelářských židlích a/nebo montáži kancelářských židlí se 
prodávající zavazuje odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu po obdrženi reklamace, 
nejpozději do 15 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. 

5. Bude-Ii to z povahy vady a zároveň z estetického hlediska možné, reklamace bude vyřízena 
odstraněním vady opravou, jinak bude vadná kancelářská židle prodávajícím vyměněna za stejnou, 
novou, nepoužitou kancelářskou židli bez vad. Nebude-Ii ani tento způsob odstranění vady možný, 
poskytne prodávající kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Pro případ sporu O příčině nebo 
důvodu vady je rozhodující znalecký posudek soudního znalce z oboru nábytek, na kterém se obě 
smluvní stany předem dohodnou. 

6. Záruční doba se prodlužuje generálně, tj . na kompletní dodávku kancelářských židlí o dobu 
vyřizování reklamace. 

7. Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodbornou manipulací kupujícím či třetí osobou . 

8. V případě, že prodávající nebude schopen či ochoten odstranit reklamované vady a to ani 
v přiměřené dodatečné lhůtě poskytnuté kupujícím, je kupující oprávněn nechat odstranit vady jinou 
odborně způsobilou osobou na náklady prodávajícího, aniž by tím došlo k narušení záruky za 
jakost. 
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X. 
Odpovědnost za škody 

1. Prodávající je odpovědný za vzníklou škodu, kterou způsobíl kupujícímu nebo třetí osobě 

porušením zákonné povínností, smluvní povínností nebo porušením zásad dobrých mravů. 

2. Prodávající se zavazuje, bude-Ií to možné a účelné , k náhradě škody uvedením do předešlého 
stavu. Možnost a účelnost náhrady škody uvedením do předešlého stavu posoudí kupující a bez 
zbytečného odkladu rozhodne o náhradě škody buďto uvedením do předešlého stavu, příčemž 
současně stanoví způsob uvedení do předešlého stavu nebo o peněžní náhradě škody. 

3. Jestliže kupující jako poškozená strana musel vynaložít náklady v důsledku porušení zákonných 
nebo smluvních povínností prodávajícího nebo v důsledku porušení zásad dobrých mravů 
prodávajícím (na odstranění čí zmírnění takto vzníklých následků), zahrnují se tyto náklady do 
škody a prodávajícímu jako povínné smluvní straně vzníká povínnost í k jejích náhradě . 

XI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupít od smlouvy v těchto případech : 

• Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povínností ze 
strany prodávajícího, kterým je prodlení prodávajícího se splněním předmětu této smlouvy 
překračující 14 dni. 

• Prodávající je oprávněn odstoupít od smlouvy v případě podstatného porušení povínnosti 
ze strany kupujícího, kterým je prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za dodávku a 
montáž kancelářských židli překračující 14 dní po marném uplynutí dodatečné lhů ty 
k nápravě poskytnuté kupujícímu prodávajícím v písemné upomínce (urgenci) doručené 
kupujícímu . 

2. Odstoupenim od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupít od 
smlouvy druhé smluvní straně. 

XII. 
Prohlášení prodávajícího 

1. Prodávající prohlašuje, že je schopen a oprávněn dodávat a montovat kancelářské židle podle této 
smlouvy, a to v režímu náhradního plnění podle zákona Č. 43512004 Sb. , o zaměstnaností, ve znění 
pozdějších předpisů . 

2. Prodávající prohlašuje, že je rovněž schopen a oprávněn vyfakturovat kancelářské židle dodané a 
smontované výhradně v režimu náhradního plnění . V souvislosti s tím se prodávající zavazuje, že 
jím vystavená faktura na dodávku a montáž kancelářských židli bude obsahovat výslovně , že se 
jedná o náhradní plnění ve smyslu zákona Č. 43512004 Sb., o zaměstnanosti , ve znění pozdějších 
předpisů. 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českými obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem . 

2. Prodávající prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy na internetových 
stránkách kupujícího a na elektronickém tržišti . 
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3. Tato smlouva může být menena pouze formou písemných číslovaných dodatků této smlouvy 
podepsaných oběma smluvnímí stranami. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopísech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

V Praze dne j. Jf. tolr 

.... . . . ................................. ........ ... . 

L 
kupující 

Ing. Vladimír Sloup 
<ji el odboru hospodářské správy 

republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
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Randi Group HO. @ 
I(:,l!j !'J610, Dle: (Z 1-4 J 19610 

• Praha NJp.l!I(11641 ;111Iol00 Prahal 
• Omava SV~lopl uko" d ln) "21., iOj OOOslrdva -VítktlVi<e 

· ·· · ········/~··p~~d~~~ii"~""' · ······ .. 
Ludmila Sýkorová 

obchodní ředitelka , na základě plné moci 
Randi Group s.r.o. 



~P 
Uustnčnl obrázek 

Produktový l ist 

Po • 

• M.th~nlka T-s~neh rO:l nntavenlm tuhosti 
dl. Yihy utl",ate.,;jI s blokilcl mechaniky VI 
zvoleni pozici. 

• Homontfllnl posllV stdi\ku 
- Výtkově stilviteln.i bederni opěrka. 
• Op6rjk Je No'en černym polyamldovjm r.mlm 

;jl černou prodytnou s lrovlnou. 
• Sedollk talouněný litka 2. Boo~1 nebo Rol .. 
• Vjikovi stavitelné područky P6e s PU lop&m. 
• KtI.t terný NYLO~. 
• KOletu 0SO mm. 
- Vy!kovi stavit.lny ptynový pisL 
• Nosnost 130 kg. 
• Zárub 36 mě,lců. 
- Cenil VČ.IM monW •• dopravy 

YOIIK jtF , IEKTOII. 
twlOTNOST 10 kS 112 k$ 
$A.I(A SCD.ÁX\J 51 Cl'II ..... ""'" 

Do Il'ik 

Výikovi stavitelné 
područky P68 

T 
Kolečka 050 mm 

tl 
KRl terný 
NYLON" 

BONDAI 

~~~~~:X" . 
EEr.=._ ..... 

Cena n~kupnl 
bez DPHl1ks 

2798,- Kč 
bez DPH 

l 



TENDERMARKET 

lnfodeska Zakilzky Průzkumy trhu Novinky Registry Elektronická komunikace 

T00411SV/O0018219: Dodavka kancelařsllych židl i 

Detail nabídky 

Útedni nhev dodavatele 

Cel kov. nabídkov.! cena 

Cenové krttér1um - Nabidkovll cena 

Nabidkova cena. 

Ulpz-! ·"rmj.·ar napia .. " ,,,-'o (IOltuIT"~" , 

SiaMe .. ' or:lcn·, n ;;~Hak: 

Randi Group S.f o. 

101 567,40 Ke s DPH (86 332 .29 Ke s DPH po zvýhodněni ) 

101 567,40 Ke s DPH Ke 

Op ... . tlt deLloI' 

Inlodeska 1 Skoleni I Kontakty I Helpdesk ! Proyozni nd I Časte dot<Jl:Y I N.!povida I VidElonbody I Oemo-verze lRegis tr zadavatelů 

:<:012 _ 2015 Tc-ndGr S"fSIGn-.s 

Stránka Č . 1 z 1 

welden Odhlhit ' J 

https://www.tendermarket.cz!zadavatellzakazkalzadavac iRizeni/oteviraniNabidek/detai ... 30.6.2015 


