Kupní smlouva
uzavřena v souladu s ustanovením § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., obchodní
zákoník ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
1.
Město Klecany, zastoupené starostou Ivo Kurhajcem
IČ: 00240290
DIČ: CZ-00240290
Do Klecánek 52, 250 67 Klecany
Bankovní spojení: KB 2228201 / 0100
dále jen „kupující“,
a
2.
…………………...
dále jen „prodávající“,
uzavírají na základě vzájemné shody tuto kupní smlouvu.
Článek I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je Dodávka a montáž průběžného mycího stroje do školní
jídelny Základní a mateřské školy Klecany (dále jen předmětu koupě).
2. Za podmínek a ve lhůtách uvedených v této smlouvě se prodávající zavazuje kupujícímu
prodat a převést na něj vlastnické právo k předmětu koupě a provést montáž a kupující se
zavazuje od prodávajícího převzít předmět koupě a zaplatit za něj prodávajícímu kupní
cenu.
3. Předmět koupě musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními
předpisy a zadávací dokumentací. Předmět koupě musí být nový, nepoužitý, nepoškozený,
plně funkční, v nejvyšší jakosti a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a
nerušenému nakládání a užívání kupujícím. Předmět koupě musí být vybaven veškerými
atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání, nesmí být zatížen
žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prost jakýchkoliv právních
či faktických vad.
4. Prodávající je povinen dodat předmět koupě kupujícímu spolu se všemi doklady a
dokumenty vztahujícími se k předmětu koupě. Doklady a dokumenty musí být kupujícímu
předány v českém jazyce. Doklady a dokumenty, které kupující požaduje dodat spolu s
příslušným předmětem koupě, jsou zejména:
a. servisní knížka
b. návod použití
c. veškeré potřebné certifikáty
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Specifikace předmětu koupě:
Předmětem koupě je 1 ks níže specifikovaného mycího průběžného košového automatu do
školní jídelny včetně montáže a níže specifikovaného příslušenství:
1. Odkládací třídící stůl CNS, celonerezová konstrukce
- rozměry: 1750x500x850 mm

1 kus

1a. Nerezová nádoba na odpad CNS
- pojízdná, obsah 40 l

1 kus

2. Nájezdový stůl CNS, celonerezová konstrukce
1 kus
- rozměry: 1200x700x850 mm, vč. rozšíření ke zdi, vč. prolisu 20mm hl. na koše
- dřez 500x400x250 mm
- sprchová armatura včetně výtoku pro napouštění dřezu (SUV + TUV)
3. Mycí průběžný košový automat
1 kus
- ohřev elektro, max. instalovaný příkon 31,0 kW
- průměrná spotřeba el. energie /hod. provozu max. 23,0 kW
- dvouplášťové provedení, vč. tepelné a zvukové izolace
- 1 aktivní mycí tank s mycími rameny v blocích
- dveře tanku křídlové
- vč. modulu sušení se samostatným topným registrem a ventilátorem
- nosné koše 500x500 mm
- 3 volitelné nastavitelné rychlosti v rozsahu 80 -120 košů/hod.
- výkon při kontaktním času podle normy DIN SPEC 10534 min. 100 košů/hod.
- min. průjezdná výška 500 mm
- přípoj pouze na SUV změkčenou 0-3,0 °dH
- spotřeba SUV za hodinu provozu: max. 260 litrů
- včetně modulu rekuperace, bez tepelného čerpadla, bez použití chladiv
- ovládací panel v ČJ
- teplota vysálaného vzduchu max.:+25°C
- množství vysálaného vzduchu za hodinu provozu max.: 200 m³/hod.
- myčka nevyžaduje samostatný odvod-připojení na VZT
- možnost mycího směru levo-pravý i pravo-levý bez nutnosti dokupování dalších dílů
4. Výjezdový celonerezový stůl s válečkovou dráhou
1 kus
- rozměry: 1600x580x850 mm (bez rozšíření ke zdi)
- vč. koncového vypínače
- válce vyjímatelné, bez nutnosti použití nářadí, dl. válců na celou šířku stolu
5. Automatický změkčovač na SUV
- s časovou automatickou hlavou
- podstolový, externí
- napájení 230 V
- s kapacitou odpovídající zařízení pozice 3.0 při změkčování o 10°dH
- kapacita mezi regeneracemi min. 5000 l
6. Sada košů 500x500 mm – talíře 10 ks, misky 5 ks, příbory 5 ks, tácy 5ks
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1 kus

-

doprava, sestavení a proškolení obsluhy

Článek II.
Doba plnění
1.
Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodat, předmět koupě a provést
montáž předmětu koupě na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž se smluvní strany
dohodly na kompletní realizaci a předání objednateli v termínu od 1.7.2017 do 18.8.2017.
2. Místo plnění: Základní a mateřská škola Klecany, Klecany 375, 250 67 Klecany

Článek III.
Cena předmět koupě
1. Cena za kompletní dodávku a montáž předmětu koupě v rozsahu této smlouvy činí:
………. Kč s DPH
……….. Kč bez DPH.
Cena obsahuje veškeré náklady nutné k plnění předmětu smlouvy. Kupní cena za předmět
koupě zahrnuje i veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním této smlouvy, a to zejména
veškeré náklady za dopravu předmětu koupě do místa dodání, včetně zabalení, naložení a
vyložení, včetně montáže a veškeré náklady plynoucí ze záruk dle čl. V. této smlouvy.
Článek IV.
Platební podmínky
1. Platebním dokladem je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu se splatností
14 dní ode dne doručení faktury kupujícímu. Fakturace proběhne po předání a montáži
předmětu koupě, dle vzájemně odsouhlaseného předávacího protokolu zástupci smluvních
stran. Za prodlení s úhradou ceny za dodání a montáž předmětu koupě zaplatí kupující
prodávajícímu na jeho účet úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i
započatý den prodlení.
2. V případě prodlení plnění ze strany prodávajícího je kupující oprávněn uplatnit smluvní
pokutu ve výši 0,05 % celkové ceny předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokutu může kupující jednostranně započíst vůči ceně předmětu smlouvy. Právo
kupujícího požadovat zaplacení náhrady plné výše škody vzniklé kupujícímu v důsledku
porušení kterékoliv ze smluvních povinností zajištěných smluvní pokutou není zaplacením
příslušné smluvní pokuty dotčeno.
3. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí
kupujícím.

1.

Článek V.
Záruční doba
Prodávající poskytuje podle této smlouvy záruku na řádnou funkci předmětu koupě
včetně montáže v délce 60 měsíců ode dne řádného převzetí předmětu koupě kupujícím.
Záruka se vztahuje na veškeré výrobní a skryté vady dodaných prvků. Záruka se
nevztahuje na poškození způsobené nesprávnou údržbou.
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2.

Záruční doba začíná běžet dnem předání předmětu koupě.

3.

Vady předmětu koupě a jeho montáže bude kupující v průběhu záruční doby reklamovat
písemně na adrese prodávajícího nebo v urgentních případech telefonicky. Prodávající
bezplatně odstraní reklamovanou vadu do pěti pracovních dní s tím, že zahájení
odstraňování reklamované vady prodávající započne jeden pracovní den od doručení či
telefonického oznámení reklamace. O dobu odstraňování vady, se prodlužuje záruční
doba. Pokud prodávající neodstraní vady ani v dodatečné lhůtě 10 pracovních dní má se
za to, že vada je vadou neodstranitelnou, a kupující má dále právo požadovat slevu z
kupní ceny, výměnu předmětu koupě za nový předmět koupě a/nebo má právo od
smlouvy odstoupit, a to dle své volby. V případě výměny reklamovaného předmětu
koupě za nový běží v případě nového předmětu koupě nová záruční doba v délce
uvedené výše, a to ode dne písemného převzetí nového předmětu koupě kupujícím.

4.

Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu koupě, nahradí
prodávající kupujícím novým, bezvadným plněním.

Článek VI.
Platnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy
České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě
vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno
zhotovitel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly
jejímu obsahu, s obsahem souhlasí a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

Ve .................................... dne .........................

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
podpis zástupce kupujícího

.............................................................
podpis zástupce prodávajícího
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