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KUPNÍ

SMLOUVA

Číslo smlouvy kupuji'ci'ho:

Či'slo smlouvy prodávajícího:

Článek 1

Smluvní strany
Kupující:

Obec Zbraslav
se si'dlem: Komenského 105, 664 84 Zastávka u Brna

zastoupený:

Ing. Janou valovou, starostkou obce

IČO:

0028910

D'Č:

CZ00090450

(dále jen kupující)

a
Prodávající:
HRASPO spol. s r.o
se sídlem:

zastoupený:

Tuřanka 1148/107, Brno 627 00
lng. Michalem Hrabálkem

zapsán v Obchodni'm rejstříku u KS Brno pod spis. zn. C25554

lčo:
DIČ:

25323610
CZ25323610

(dále jen prodávající)

Smluvni' strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídi' § 2079 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ``) a za účelem realizace nákupu
zboži' definovaného v této kupni' smlouvě navazujíci` na výběr nejvhodnějši' nabídky v rámci

veřejné zakázky s názvem ,,Modernizace gastrotechnologie školní jídelny" uzavi'rají níže

uvedeného dne, měsi'ce a roku tuto

Kupní smlouvu (dále jen ,,smlouva``),
kterou se prodávaji'ci' za úplatu zavazuje odevzdat kupujíci'mu věc a převést na něj vlastnické
právo k prodávané věci a kupuji'ci' se zavazuje zaplatit prodávaji'címu kupni' cenu.
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Článek 2

Předmět plnění
2.1.

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajíci'ho odevzdat kupujíci'mu v mi'stě
plnění gastrotechnologii určenou na modernizaci školní jídelny v základní škole,

Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci, splňující vlastnosti, materiál a
funkčnost všech součástí dodávky, rozměry, jak je sjednáno v této smlouvě (dále jen
zboži') a umožnit kupuji'címu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží, kčemuž je
prodávajíci'oprávněn.
2.2.

Zadavatel požaduje dodat zboží v provedení dle technických parametrů a specifikace

přílohy A4 Položkový rozpočet.
2.3.

Prodávaji'cÍ je povinen při odevzdání zboži' předat kupujíci'mu doklady, nezbytné
k převzeti' a užíváni' zboži' dle § 2094 0Z a to v českém jazyce (CE certifikát, prohlášeni'

0 shodě).
2.4.

Prodávaji'ci' prohlašuje, že dodané zboží je nové a nepoužívané, neni' zastavené,
zapůjčené, zati'žené leasingem nebo jinými právními vadami, neporušuje práva třeti'ch

osob

kpatentu

nebo

kjiné

formě

duševni'ho

vlastnictvi',

odpovídá

platným

technickým normám a předpisům výrobce.
2.5.

Předmětem této smlouvy je též závazek kupuji`ci'ho zaplatit za zboží cenu dle čl. 3 této
smlouvy.

Článek 3

Cena za plnění
3.1.

Celkovýfinančni'objem plněnípodle čl. 2této kupni'smlouvyje sjednán následovně:
Celková cena bez DPH

879935,7o Kč

DPH 21 %

184786,50 Kč

Celková cena včetně DPH
3.2.

io64722,2oKč

Tato cena zahrnuje veškeré náklady spojené spředmětem smlouvy, tj. cenu zboží
včetně dopravného do mi'sta plněni', dokumentace, a dalši'ch souviseji'ci'ch nákladů.

Tato cena je konečná, nepřekročitelná pro daný předmět smlouvy.
3.3.

Cena obsahuje veškeré náklady souviseji'ci'ch s dodávkou, včetně těch, které nebyly

v době zpracování nabídky známy a nutnost jejich úhrady nastala až v době plnění,
bez vlivu na kupni' cenu.

3.4.

3.5.

Cena zahrnuje daně, cla, poplatky, při'padně dalši' náklady spojené s realizaci'dodávky.

Cena obsahuje předpokládané změny ceny vzávislosti na čase a předpokládanému
vývoji cen vstupních nákladů. Změna ceny na základě inflačni'ch vlivů se nepřipoušti'.

3.6.

Cena nebude měněna vsouvislosti sinflaci' české koruny, hodnotou kurzu české
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, a to po
celou dobu platnosti smlouvy na dodávku.
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Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumi' cena včetně DPH.

Smluvni' strany
Jl, t* ,,,-se dohodly,
__.__ _11,,
že dojde-H v průběhu plnění
této
smlouvy
ke -,,,,,,
_
`- předmětu
'
,,,,,
LJ±L_
_---1
J''l'ulY,,l

změně zákonné sazby DPH stanovené pro při'slušné plněni' vyplývajíci' z této smlouvy,

je prodávajíci' od okamžiku nabyti' účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen
účtovat prodávajíci'mu platnou sazbu DPH. 0 této skutečnosti neni' nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

Článek 4

Místo plnění, odevzdání a převzetí zboží
4.1.

Místo plnění: Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, při'spěvková organizace,

Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna
4.2.

Prodávaji'cí je povinen v místě plnění, předat zboží osobě pověřené převzetím zboži'
s,,Dodaci'm
>,,lJuuallll'
,'Jl_,,l
listem" ve
'_ dvojím
_-_,__11
vyhotoveni' řádně vyplněným
.
v,
,
, a _ označený
_...L_L_..^.^,Íči'slem
.,o..+Á`,á
smlouvy, který podepi'še osoba pověřená převzeti'm zboži'. Jedno vyhotoveni' zůstává
kupuji'ci'mu, druhé vyhotovení prodávaji'ci'mu.

4.3.

Osobyoprávněnékpředáni'apřevzeti'zboží(oprávněnéjednatvevěcechplnění)jsou
uvedenyvpřílozeC1.Smluvni'stranysevzájemnědohodly,žezměnauvedenýchosob

oprávněných jednat ve věcech plnění bude oznamována jednostranným písemným
sdělením a neni' potřeba na jejich změnu uzavři't dodatek ke smlouvě.

Článek 5

Doba plnění
5.1.

Prodávající je povinen splnit závazek dle čl. 2 této smlouvy do 4 týdnů od nabytí

účinnosti smlouvy.
5.2.

Dři'vějšíplněníje možné.

Článek 6

Platební podmínky
6.1.

Prodávaji'cí po předáni' zboži' (tj. celé dodávky) vsouladu stouto kupni' smlouvou je

povinen vystavit fakturu a do 5 kalendářni'ch dnů doporučeně kupujíci'mu odeslat za
dodané zboži' ve dvoji'm vyhotoveni'. Tato faktura je splatná do 30 kalendářních dnů

ode
l,uC dne
u'll jeji'ho
J-J,,'`, doručeni'
v ,-,-- ___I
a povinně, v souladu
Sb.,_ o_Ál,-l~-dani
_ se
_ zákonem
_
--,.,, č. 235/2004
_
lhl+,,\

z přidané hodnoty, ve zněhí pozdějších předpisů (dále zákon o DPH), a zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje označeni'
faktura

a

jeji'

či'slo,

název

a

sídlo

prodávaji'ci'ho

a

kupujíci'ho

s jejich

dalši'mi

identifikačni'mi údaji, označeni' smlouvy a částku kfakturaci a dalši` údaje povinné

podle uvedených právni'ch předpisů.
6.2.

Prodávaji'cíjepovinenfakturuadoklady-,,Dodaci'list"apod.-označitči'slemsmlouvy

kupujíci'ho. Kupující může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo

neúplné údaje nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Toto vrácení se musí stát do
3
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konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví prodávaji'cí novou fakturu
s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit kupujíci'mu do 5 pracovních dnů

ode dne doručení oprávněně vrácené faktury.
6.3.

Objednatel

přiji'má i

elektronické faktury, a to ve formátech XML nebo PDF.

V takovém při'padě je Zhotovitel povinen elektronickou fakturu zaslat Objednateli na
email starosta@zbraslavubrna.cz.

6.4.

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

6.5.

Úhrada

kupni'

ceny

bude

realizována

bezhotovostni'm

převodem

na

účet

prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem
umožňujíci'm dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.
6.6.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávaji'cí stane nespolehlivým plátcem ve
smyslu ustanoveni' § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupujíci'
uhradí DPH za zdanitelné plněni' při'mo příslušnému správci daně. Kupujícím takto

provedená úhrada je považována za uhrazení při'slušné části smluvní ceny rovnaji'cí se
výši DPH fakturované prodávajícím.

Článek 7

Povinnosti prodávajícího
7.1.

Prodávající je po celou dobu trvání smlouvy povinen splňovat všechny kvalifikačni'

předpoklady

bezprostředně

související

s

realizací

této

smlouvy,

které

byly

požadovány v předchozím poptávkovém řízení, na základě něhož byla s prodávajícím,
jakožto vybraným dodavatelem uzavřena při'slušná smlouva na předmět plnění
veřejné zakázky. Prodávajíci' je povinen předložit doklady prokazující splnění výše
uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení
písemné výzvy ze strany kupuji'Čího.

7.2.

Dojde-li vprůběhu
kvalifikačni'ch

účinnosti této smlouvy na straně prodávaji'ci'ho ke změně

předpokladů,

je

prodávající

povinen

tuto

skutečnost

oznámit

kupujíci'mu do 10 kalendářních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl a ve
lhůtě dalších 15 kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti kupuji'ci'mu je
povinen prokázat předloženi'm při'slušného dokladu v originále nebo úředně ověřené
kopii splnění kvalifikačni'ch předpokladů.

Článek s
Záruky kvality
8.1.
8.2.

Minimálnídélka záručnídobyna zbožíčiní24 měsíců.
Reklamace a záruky uplatňuje kupující při'mo u prodávajíci'ho.
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Článek 9

Smluvní pokuty
9.1.

V případě, že prodávaji'cí bude v prodleni' s odevzdáním zboží v termi'nu stanoveném
včl. 5 této smlouvy je povinen zaplatit kupujícímu smluvni' pokutu ve výši 0,2 %

z ceny celkem bez DPH za každý započatý den prodleni'.
9.2.

V při'padě, že kupuji'ci' bude v prodleni' s úhradou řádně vystavené fakturyje povinen
zaplatit prodávajícímu smluvni' pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý
den prodlení.

9.3.

Pro případ porušení uvedených smluvni'ch povinnosti' jsou mezi smluvními stranami

sjednány dle § 2048 a násl. OZ tyto výše uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáni'm
není dle § 2050 0Z dotčen nárok kupuji'cího na náhradu škody způsobené porušením
povinnosti, zajištěné smluvni' pokutou.

9.4.

Pohledávka

kupujícího

na

zaplaceni'

smluvni'

pokuty

může

být

započi'tána

s pohledávkou prodávaji'ci'ho na zaplacení ceny.

9.5.

Strana povinná kuhrazeni' smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce
nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek 10
Zvláštní ujednání

10.1.

Prodávaji'ci' bere na vědomi' a souhlasi' s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu na

internetovém profilu kupuji'ci'ho v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění (dále ZZVZ).
10.2.

Prodávající prohlašuje,

že

se

před

uzavřením

smlouvy nedopustil v souvislosti

s poptávkovým ři'zením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by

odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že
nenabízel žádné výhody osobám podílejíci'm se na zadáni' veřejné zakázky, na kterou

s ni'm zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatni'm uchazečům
nedopustil žádného jednání narušujíci'ho hospodářskou soutěž.

10.3.

Prodávaji'ci' prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné
předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházeni'
se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.

10.4.

Kterákoli ze smluvni'ch stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana

podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost
prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.
10.5.

Stanoví-li oprávněná smluvni' strana druhé smluvni' straně pro splněni' jejího závazku

náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném
uplynuti' této lhůty, to neplati', jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty

prohlásí, že svůj závazek nesplni'. V takovém případě může dotčená smluvni' strana
odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plněni', poté, co prohlášení
druhé smluvni' strany obdržela.
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10.6.

Kupuji'ci'

má

dále

právo

bez

předchozwm

písemného

upozorněni' od

smlouvy

Odstoupit:

a.

při prodleni' sodevzdáním zboži' ze strany prodávajíci'ho po dobu delši' než

30 kalendářni'ch dnů; a nebo
b.

při zjištěni', že technické parametry zboži' neodpovídaj.i' požadavkům kupuji'ci'ho

stanoveným v zadávací dokumentaci; a nebo
c.

při zjištění, že zboží, které je předmětem plněni', neni' nové, je použité,
zastavené,

zapůjčené,

aporušuje

práva

zati`žené

třetích

leasingem

osob

kpatentu

nebo j.jnými
nebo

kjiné

právními

formě

vadami

duševni'ho

vlastnictvi'; a nebo

d.

v případě,

že

prodávaji'cí uvedl

ve své

nabídce

podané v předchozím

zadávacím ři'zeni' informace nebo doklady, které neodpovídaji' skutečnosti
a měly nebo mohly mi't vliv na výsledek zadávacího ři'zeni'; a

e.

bude-Ii zahájeno insolvenčni' řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku

a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek
nebo hrozi'ci' úpadek prodávajícího, prodávaj.i'cí je povjnen tuto skutečnost
oznámit neprodleně kupujícímu.

Článek 11

Závěrečná ustanovení
11.1.

Plnění této smlouvy se ři'di' zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

11.2.

Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynouci' z této smlouvy třeti' osobě
bez předchozi'ho písemného souhlasu kupuji'ci'ho. V případě porušení této povinnosti

se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.
11.3.

Změny a

doplňky této

smlouvy

lze

provádět

pouze

písemnými

oboustranně

dohodnutými dodatky, které se stanou nedi'Inou součásti' této smlouvy.
11.4.

Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž kupuj.i`cí obdrži' 2 a prodávaji`ci' 1

vyhotovení.
11.5.

Prodávaji`ci' výslovně souhlasi' se zveřejněni'm celého textu této smlouvy včetně

podpisů v informačním systému veřejné správy -Registr smluv.
11.6.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvni'mi stranami a účinnosti

dnem uveřejněni' v informačni'm systému veřejné správy -Registru smluv.

11.7.

Smluvni' strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, v platném znění splni' kupuj.íci'.

11.8.

Součásti' smlouvy je příloha A4 Položkový rozpočet a příloha Cl s údaji, které j.sou
součástí ujednáni' a nebudou zveřejněny v Registru smluv.
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11.9.

Obě smluvni' strany potvrzuji' autentičnost této smlouvy a prohlašuji', že si smlouvu

přečetly, sjejím obsahem souhlasi', že smlouva byla sepsána na základě pravdivých
údajů, zjejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena vtísni za jednostranně

nevýhodných

podmi'nek,

což

stvrzují

svým

podpisem,

resp.

podpisem

svého

oprávněného zástupce.

V Brně dne 16.11.2020

vephiďs*rimR #ý. //.óÁ/áó/

Prodávajíci':
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Přílol`a A4 PoložkovÝ rozpočetNářéakázk.Modernlzacegas`roteclinoloÉleškolní|Ídelny

zevve eč

nZy.Popis

množství

cena bez DPH

Elektrický konvektomat s kapacitou 6x6N i/1 nebo i2xGN i/Z nebo isxGN i/3, závěsný

rám 6xl/1 GN, maximálni' vÝška zásuvu GN nepřesahuje při použití podstavby 1600 mm,
11.

ntegrovaná samonavíjecí sprcha s nastavitelnou funkcí rozprašování nebo vodm'ho

paprsku, b6revný dotykový displej, zobr@zenf spotřebv ener6ie, funkce rychlého zchlazení

varné komory. Stroj eutom3ticky vyhodnoti' množství vložené dávky a přizpůsobí teplotu,
čas přípravy, z@barvení a vlhkost pro do5čiženi' nastčiveného cíle, indMduální prcigramováni

času pro iednotlivé vsuny. Automatické rtiyci' programy s technolosií na odvápnění bojleru

pomocí myci'ch ta b et, ekologické tabletv bez fosfátů a fosforu. lntegrov3ný bezúdržbový

1ks

systém odlučování tuků bez přidavného tukového filtíu, 6-ti bodová sonda k měřenl vnitřní
teploty, Ethernal a USB, WIFl, noční úpravy vaření a pečení s automatlckým přechodem do

režimu zrání @ udržování. Režim konvektom3tu: vaření v páře 30-i30 °C, horký vzduch 30300 .C, kombií`ace páry @ horkého vzduchu 30-300 °C. Regulace vlhkosti s přesností 1 %.

Dva nezávislé obousměrné ventilátorv pro rovnoměrné rozložení teplotv a vlhkosti.
Dotyková teplota dvi`řek vamého prostoru maximálně 75 .C. LED osvětleni' vnitřnmo
191880,CO Kč

ros`oru Přikon
do 11 kw pojistky
max.
3xl6 A konvektom@tu,
při'pojka k síti 3 jeklová
N AC 400
V.
PPodstavba
s bezbečnostními
čepy na
uctiycení
konstrukce,
dva
2.

sloupce integrovaných zásu\/ů na odložení GN podstavba vÝško`ně stavitelná ± 30 mm.

3ks

a pečení GN 1/1

Gastronádoba děravaná GN 1/165 mm hluboká

1ks

Gastronádoba dě rov@ná GN i/1 150 mm hluboká

1ks

Gastronádoba neděrovaná GN 1/140 mm hluboká

1ks

Gastronádoba neclěrovaná GN 1/165 mm hluboká

1ks

Gastronádoba ne

3

9 352,20 Kč

3ks

Granitem smaltov aná nádoba GN 1/140 mm hluboká
Plech na smaže

1ks

1 soiibor

Soubcir příslušenství pro elektrický konvektomat:

rovaná GN 1/1200 mm hluboká

1ks

14 404,50 Kč

1ks

404 800,00 Kč

1ks

13 715,00 KČ

á pánev, ruční modus s S druhy provozu: restování, vařeni., smažení,

Multifunkční e

dušení, gnlování s možnosti použiti' varných a fritovacích košů s autom3tickým zdvihem,

b@revnÝ dotykový clisplej s min. 6-ti druhv automatizovaného provozu v ČJ, tepelné

rozdělení zón v rozsahu 1 -4. zobrazehí spotřebv energle, pracovní rozsah teplot 30 -320
°C, manuálni. ovládání se třemi druhy provozu -grilování, vaření, fritování, rozpoznání
4.

varného média v pánvi, teplotni sonda s min. 6-ti měříci'mi bodv vč. masnetického držáku

ve víku pánve, motorické vyklápěnf pánve, režlm automatlcké plnění vodou s přesností na 1
Ítr, víko s při'vodem vody, kapacita 100 litrů. Možnost použití košů na vaření 3 smaženi' s

automatickÝm zdvihem, časově nastavitelný. Příkon 27 kw, přípojka k síti 3 N AC 400 V,
jištění 40 A,

Podstwba s bezb ečnostními čepv na uchycení multifunkčm. pánve, clva sloupce
5.

n3 odložení GN podstavba vvskově stavitelná ± 30 mm.

inteErovaných
Soubor příslu

1 soubor

í pÍo multifunkční pánev:

1ks

z toho rarneno pr o zvedácí a spouštěci` automatiku

z toho

2ks

koš

2ks

z toho rošt na dno pánve

6

z toho síto

1ks

z toho Špachtle

1ks

23 058,00 Kč

1ks

39 212,80 Kč

1ks

33 512.00 Kč

Nástěnná digestoř, nerezová ocel tloušťky 1 mm, tukovÝ filtr vrstvený tahokov 495x495x20

7

mm osvětlení rozmér 3500xl000x400 mm.
ovaný radlální ventllátor do kruhového potrubí. Průtok: 2000m3^,190Pa, hluk

Hlukodook

8
9

15m max 51dBÍA) U= 220V 1= max 13A P= max. 312W.

ružné manzety pro kíuhový ventílátor.
S POJPRegulátorotáček

2ks

536,00 Kč

1ks

9 815,00 Kč

1ks

6 736,00 KČ

1ks

6 769,00 Kč

10bm

9 710,00 Kč

1 kl,'

1432,00 Kč

1kpl

2 500,00 Kč

1kpl

3 820,00 Kč

se sllovým Stl stupňovým přepínačem -ovládanÝ přeplnačem na skřlnl;
volitelným spínačem.

10

START STOP da

11

Tuková filtrační

12

Tlumič h uku do kruhového potrubí průměr 355.

13

Kruhové potru

14.15

Žaluziová klap

azeta do kruhového pot"bí průměr 355.
do průměru 355 vč 50%,

měr 35S

Stave bní přípomoce
16

Elektroi nsta lační materi ál

17

Mont

18.

Montáž

19

těsnící a spojovací materiál.

práce.

Demontáž stávaj ícího VZT zařízeni..

VýdeSamonapě

1kp'

1 500,00 Kč

1kp'

25 000,00 Kč

1kpl

6 000,00 KČ

ozík vy hřívaný s vodní lázní se spodní pollcí, 3xGN 1/1-200 mm hluboký,

né přední ovládání jednotlivých GN, rozměr 120ox650x900 mm, přt.kon 2,i kw,OV.

20
Elekt(tubu

vyhroZm

92x478x900 mm příkon 1 kw napětí 220 V.

21

Elektminu

1ks

22 704,00 Kč

1ks

18 040,00 Kč

1ks

27 439,20 Kč

ný podavač taliřů, kapacita 100 tali'řů, do průměru 270 mm, 2 šachtv

á celonerezová Škrabka brambor, dávka 6 kg, doba škrábání dávky od 1,5 do 3
ouštka korundové vr5t\n/ v bubnu 1 cm, vrstva korundu je i na dně a dvířkách,

spotřŠkrob

a vody 2 5 kg/litr, příkon do 0,4 kw, napětí 400 V. Součástí dodávky ie i lapač
lu Pm''st
ek v nerezovém provedení průměr 320 rrim, vÝška 270 mm.

22
DOprav

o instalace, zajištění `Íykládky, rozmísténí na místo a napojení na přípravná

média, materiál na připojení, provozni. zkouška a zaškoleni. obsluhy odbornou autoritou-2
23

1 soubor

Dracovníci školn í iídelnv Do dobu 5 Dracovních clni..

8 000,00 Kč

879 93S,70 Kč

Cena cel em bez DPH

184 786,50 Kč

Dpli

1 064 722,20 Kč

Cena celkem včetně DPH

9
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Příloha C1

Údaje,kteréjsousoučástíujednáníanebudouzveřejněnyvRegistrusmlufi

Kupuj,'cí:

Obec Zbraslav
IČ:

00282910

Čís,o účtu :

--------- / ----

Osoba pověřená jednat ve věcech plnění:
Jméno, příjmení:

Mgr. Miroslav Báňa, MBA

telefon (GSM):

739 666 402

e-mail:

zs zbraslav@volnv.cz

Prodávajíci':

HRASP0 spol. s r.o.

25323610

lč:

Číslo účtu :

280444238/0300

Osoba pověřená jednat ve věcech plnění:
Jméno,při'jmeni':

lng. Michal Hrabálek

telefon (GSM):

608300222

e-mail:

michal@hraspo.cz
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