KUPNÍ SMLOUVA
číslo objednatele: 21/62444191/2021
číslo zhotovitele ..... .... .. ......

,,Konvektomat Školní jídelna"

Smluvní strany
Objednatel
Název:

Dětský domov, Praktická Škola, Základní Škola a Mateřská Škola
Nymburk, příspěvková organizace

Sídlo:

Palackého třída 515, Nymburk

Zastoupená:
IČ,

Mgr. Radka Klímová., ředitelka příspěvkové organizace
62444191

DIČ,

XXXXXXXX

Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
dále jen ,,Objednatel"
a
Zhotovitel
Název: Teš, spol. s.r.o. Chotěboř
Sídlo: Zednická 558, PSČ 583 01 Chotěboř
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
6075
jednající:
Telefon:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

,

dále jen ,,Zhotovitel"

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto kupní smlouvy:
(dále jen ,,Smlouva")

I. Předmět smlouvy

1.1

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu níže specifikovanou dodávku v rámci
výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ,,Konvektomat Školní jídelna"

a to řádně, včas a v dohodnuté kvalitě a kupující se zavazuje tento předmět koupě převzít a
zaplatit za něj cenu podle ČI. 3.1 této smlouvy.

II. Popis předmětu smlouvy

2.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu konvektomat dle Specifikace předmětu
Veřejné zakázky dle přílohy č. 4 Zadávací dokumentace k plnění předmětu Veřejné
zakázky ,,Konvektomat Školní jídelna".

2.2

Prodávající se zavazuje pro plnění této smlouvy dodržet specifikaci dodávky včetně

jejích technických parametrů přesně specifikovaných v ČI. 2.1 této smlouvy.

III. Cena
3.1

Cena zboží v ČI. 2.1 a Příloze č. l Poptávky byla dohodnuta mezi smluvními stranami

na 152.255,- KČ (slovy: stopadesátdvatisícedvěstěpadesápět korun) bez DPH.

Cena je členěna takto:
Cena bez DPH:

152.255,- Kč

dph ve výši 21%:

31.973,- Kč

Celková cena včetně DPH:

184.228,- Kč

3.2

Cena uvedená v ČI. 3.1 je cena konečná, která již zahrnuje náklady spojené s dodání

zboží a dopravou. Tato cena je sjednána jako nejvýše přístupná a je shodná s nabídkovou
cenou, kterou prodávající uplatnil v nabídce vyhotovené na základě Poptávkového řízení ,,Konvektomat Školní jídelna".a která se stala vítěznou.
IV. Platební podmínky

4.1

Cenu za zboží uhradí kupující prodávajícímu bezhotovostně, převodem na bankovní

účet. Vystavená faktura bude mít splatnost 30 dní.
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4.2

Kupující nebude prodávajícímu hradit žádnou zálohu.

4.3

Cenu uhradí kupující prodávajícímu na základě prodávajícím vystavené faktury

(daňového dokladu). Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb.,
v platném znění. V případě, že nebude faktura vystavena v souladu s touto smlouvou a nebude
obsahovat náležitosti daňového dokladu dle výše uvedeného zákona, je kupující oprávněn vrátit
ji ve lhůtě splatnosti prodávajícímu k doplněni či přepracování. V takovém případě začíná běžet
nová lhůta splatnosti. Součástí faktury bude položkový soupis dodaného zboží, které musí
odpovídat parametrům stanoveným v ČI. 2.1 této smlouvy.
V. Doba a místo plnění
5.1

Smluvní strany se dohodly, že prodávající dodá kupujícímu zboží v termínu

nejpozději do šesti týdnů od podpisu smlouvy - případně dle domluvy.
5.2 Prodávající se zavazuje dodat zboží v místě plnění dle Poptávky, tj. na adresu
kupujícího.
5.3
O předání a převzetí zboží bude smluvními stranami sepsán předávací protokol (dodací
list).
5.5

Závazek prodávajícího dodat zboží je splněn okamžikem oboustranného podpisu

předávacího protokolu (dodacího listu). Tímto okamžikem také přechází nebezpečí škody
na zboží a vlastnické právo k němu z prodávajícího na kupujícího.

VI. Odpovědnost za vady

6.1

Smluvní strany se dohodly na tom, že pro vztahy vyplývající z této smlouvy platí

ustanovení příslušného § Občanského zákoníku.
6.2
Záruční doba počíná běžet ode dne předání dodávky zadavateli a po oboustranném
podpisu předávacího protokolu (dodacího listu).
6.3

Nahlášení reklamace je možné telefonicky či písemně prodávajícímu na adresu

uvedenou v záhlaví této smlouvy. Po nahlášení reklamační závady bude provedena reklamace
dle standardních záručních lhůt a zboží opraveno či vyměněno. Prodávající nese veškeré
náklady spojené s reklamací zboží a zavazuje se vady zboží odstranit v co nejkratším možném
termínu, nejpozději však do 30 dnů od obdrženi reklamace.
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VII. Dodání zboží
7.1

Prodávající se zavazuje dodat zboží na sjednané místo plnění, bez vad a kompletní.

7.2

Ve sjednané ceně zboží jsou zahrnuty i náklady na dopravu.

VIII. Náhrada Škody

8.1

Náhrada škody se řídí příslušným § Občanského zákoníku. Za okolnosti vylučující

odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí
ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto
překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto
překážku předpovídala.
8.2

Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla

v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
8.3

Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka,

s níž jsou tyto účinky spojeny.

IX. Sankční ustanovení

9.1

V případě nedodržení termínu dodání zboží po podepsání smlouvy oběma smluvními

stranami ze strany prodávajícího, má kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny zboží za každý kalendářní den prodlení.
9.2

V případě, že vznikne kupujícímu z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu

vůči prodávajícímu, je kupující oprávněn započíst tuto částku proti faktuře vystavené
prodávajícím.
9.3

Uplatněním smluvních sankcí na základě této smlouvy se nevylučuje ani neomezuje

povinnost smluvních stran nahradit druhé straně Škodu, vzniklou porušením povinností
ze závazkového vztahu.
9.4

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kupujícího s úhradou ceny díla je

kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý
den prodlení.
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X. Změny smlouvy, odstoupení

10.1

Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Toto ujednání se týká zejména podnětu k omezení
rozsahu plnění této smlouvy nebo k jeho rozšíření nad rámec této smlouvy.
10.2

Kupující má právo od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména pak

v případech, kdy na prodávajícího byl vyhlášen konkurz nebo zahájeno nucené vyrovnání.
10.3

V případě oprávněného odstoujŠení kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy jsou

smluvní strany povinny uhradit si navzájem účelně a prokazatelně vynaložené náklady spojené
s plněním této smlouvy a případnou náhradu škody. Nikoli však náklady prodávajícího spojené
s vyhotovením původní /vítězné/ nabídky.

XI. Závěrečná ustanovení
11.1

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro prodávajícího a jeden pro

kupujícího.
11.2

V případě, že kterýkoliv článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo

z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony
a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně
přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v také části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
11.3 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právními vztahy z ní vyplývající
a vznikající platným právním řádem ČR.
11.4
11.5

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text

odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

11.6.

Povinnost zveřejnění smlouvy v registru dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb.

nese Kupující.

Stránka 5 z 6

Přílohy:
l) technická specifikace - položkový rozpočet

V Nymburce dne 27. 09. 2021

V Nymburce dne 27. 09. 2021

Prodávající:

Kupující:

Jednatelé společnosti

ředitelka organizace

loprávněná osoba za prodávajícíhol

loprávněná osoba za kupujícíhol
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Dětský domov, Praktická škola, Základní škola
a Mateřská škola Nymburk,
příspěvková organizace
Výkaz/výměr
K poptávce na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku dle ust. § 13 zákona Č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon)

,,Konvektomat Školní jídelna"

Cena M/J
135649

Cena celkem KČ
135649

10616

10616

Služby:
1
3000
" Realizace a montáž konvektomatu
4.
Zaškolení obsluhy
l
490
5.
Doprava
l
2500
Technická specifikace
Tři základní provozní režimy:
0 Manuální provoz
0 Provoz s přednastavenými provozními režimy
· Provoz podle vlastních programů
Přednastavené provozní režimy:
· Maso, drůbež, ryby, pečivo, přílohy
· Noční úpravy, vaření + pečení
0 Režim udržování a regenerace potravin
Základní provozní režimy
· Pára 30°C - 130°C
· Horký vzduch 30°C - 300°C
· Kombinace horký vzduch a pára 30°C - 300°C
Funkce přístro,je:
0 Dotykový intuitivní panel bez mechanických prvků (v českém jazyce)
0 Regulace rychlostí ventilátoru - minimálně 6 rychlostí
0 Vícebodová teplotní sonda
· Možnost programování minimálně 350 programy s 20 kroky

3000

l.

2.

množství
Elektrický konvektomat 6 x Ill GN
Rozměry: Š. do 1.000 l hl. do 820 l v.
do 800 mm
Příkon: max 11kW l 400 V
Příslušenství:
· Podestavba
· Filtrace vody

l

1

3.

490
2500

0 Orientace vsuvů na šíři

0 HACCP - mezipaměť' a výstup přes USB, aktualizace zdarma

Automatický systém čištění s možností nastavení bez dohledu (např. v noci), automatické
mytí konvektomatu a odvápňování
· Nízkoteplotní vaření
" Vyvíječ páry bojlerový
Automatická změna otáčení ventilátoru
0 Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří
· Možnost naplánovat odložený start

Dětský domov, Praktická škola, Základní škola
a Mateřská škola Nymburk,
příspěvková organizace
0 Bezpečnostní parní systém
· Vlastní diagnostický systém
Vybavení přístroje:
0 Hlavní vypínač
· Trojité dveřní sklo
· Odkapová dveřní vanička
· Sonda teploty jádra
0 Bezpečnostní termostat přehřátí komory
0 Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením
d vnější materiál z nemagnetické nerezové oceli
· Vsuvy ve tvaru U s vybráním pro usnadnění vkládání GN
Bezesvárové zaoblené rohy varné komory
Vnitřní halogenové osvětlení
0 Tepelná izolace přístroje provedena dle technických předpisů pro nebezpečné látky dle
platných směrnic a ustanovení
Servis:
0 Zdarma aktualizace programů a softwaru konvektomatu
0 Zajištění servisu do 24 hodin od nahlášení poruchy
· Pozáruční odborný servis
· Dostupnost a garance náhradních dílů v ČR
· Bezpečnostní listy, návod obsluhy, prohlášení o shodě CE dodat se strojem
0 Záruka na zařízení minimálně 2 roky
Celkem bez DPH - 152 255,- KČ

Celková cena díla

Podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče:

Titul, jméno, příjmení:

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 27. 09. 2021

Celkem včetně DPH - 184 228,- KČ

