KUPNÍ SMLOUVA
O PRODEJI MOVITÉ VĚCI
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami:

Stanislav Gebhart
se sídlem:
IČ:
Zapsaný:
Zastoupený:
E-mail:
Telefon:

Staré 21, 411 15, Třebívlice
71775340
Městský úřad Lovosice
Stanislav Gebhart
GebhartS@seznam.cz
604 43 99 42

(dále jen „prodávající“)
a
Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660
se sídlem:
Jungmannova 660, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ:
46773606
Zastoupený:
Mgr. Jaroslav Král, ředitel školy
Bankovní spojení:
10631471/0100, Komerční banka, a.s.
(dále jen „kupující“)

Článek I.
Předmět smlouvy
1.1.

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat za podmínek v této smlouvě dále
uvedených kupujícímu elektrický kotel a parní varnou komoru (obojí včetně kompletní
montáže) blíže specifikované v příloze č.1 této Smlouvy (dále jen „zboží “), a převést na
kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

1.2.

Součástí dodávky zboží je i:
a) demontáž, odvoz a likvidace stávajícího zařízení
b) montáž, zapojení a zprovoznění zboží,
c) provedení vstupních revizí zboží,
d) zaškolení pracovníků kupujícího v rozsahu nezbytném pro řádný provoz a údržbu zboží,
e) předání dokumentace potřebné k užívání zboží, jako jsou návody k obsluze, případné
záruční listy a předávací protokoly.
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1.3.

Součástí dodávky zboží jsou rovněž všechny dodávky, práce a služby v tomto článku
výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení předmětu plnění dle
této smlouvy.

1.4.

Kupující se touto smlouvou zavazuje řádně dodané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit
za něj kupní cenu v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
Článek II.
Termín a místo plnění

2.1.

Prodávající se touto smlouvou zavazuje provést dodávku zboží do 17. 12. 2021.

2.2.

V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží dle odst. 2.1 této smlouvy se
prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý
započatý den prodlení.

2.3.

V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než 30 kalendářních dnů je
prodávající oprávněn odstoupit od této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčeno
právo kupujícího na náhradu případné škody a smluvní pokutu dle odst. 2.2 této smlouvy.

2.4.

Místem plnění je budova Základní školy Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, 413 01
Roudnice nad Labem. Oprávněnou osobou převzít zboží je Mgr. Jaroslav Král, ředitel školy,
případně jeho zastupující osoba.

Článek III.
Kupní cena a platební podmínky
3.1.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodávku zboží kupní cenu, která je sjednána
mezi smluvními stranami ve výši 236 036,- Kč bez DPH, k této částce bude připočtena DPH
ve výši 49 568,- Kč, tedy v celkové výši 285 604,- Kč s DPH.

3.2.

Kupní cena je cena konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího
nezbytné na dodávku zboží, tedy i náklady na dopravu zboží.

3.3.

Úhrada kupní ceny bude provedena na základě faktury vystavené prodávajícím po předání
zboží. Splatnost faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Zadavatel požaduje
v celkové faktuře rozepsané jednotlivé položky. Přílohou faktury bude předávací protokol
potvrzený oběma smluvními stranami.

3.4.

V případě, že prodávajícím vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje,
je právem kupujícího takovou fakturu do 14 dnů od doručení vrátit prodávajícímu. Ten
podle charakteru nedostatků fakturu opraví anebo vystaví novou. U opravené nebo nové
faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené či nové faktury kupujícímu.

Článek IV.
Předání a převzetí zboží
4.1.

Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost k řádnému splnění
této smlouvy.
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4.2.

O převzetí předmětu zboží, resp. o jeho předání kupujícímu a řádném splnění dodávky,
bude sepsán předávací protokol.

4.3.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud na něm budou v okamžiku předání
vady. Zboží se považuje za dodané a závazek prodávajícího dodat zboží bude splněn až
okamžikem převzetí zboží bez vad a nedodělků.

4.4.

Prodávající předá kupujícímu se zbožím i doklady potřebné k řádnému užívání věci, jako je
návod na obsluhu, případné záruční listy, revizní zprávy a předávací protokol.

4.5.

Veškerá technická dokumentace předávaná se zbožím bude prodávajícím předána
kupujícímu v českém jazyce (návod na obsluhu, apod.).

4.6.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem předání a
převzetí zboží.

Článek V.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost
5.1.

Prodávající vedle zákonné odpovědnosti za vady poskytuje kupujícímu na základě této
smlouvy ve smyslu ust. obchodního zákoníku záruku za jakost zboží v délce 12 měsíců ode
dne převzetí zboží kupujícím.

5.2.

Prodávající je povinen při předání kupujícího seznámit s případnými normami nebo
provozními předpisy, jež se na předmět koupě vztahují, a dále je povinen zaškolení
pracovníků kupujícího v rozsahu nezbytném pro řádný provoz a údržbu zboží.

5.3.

Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zásahem, nesprávnou
manipulací nebo obsluhou, která je v rozporu s normami nebo provozními předpisy pro
předmět koupě.

5.4.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené na předmětu koupě vyšší mocí, kterou jsou
míněny především požáry, záplavy, živelné pohromy, přepětí, apod., za které nenese
odpovědnost prodávající.

5.5.

V případě, že budou kupujícím po převzetí předmětu koupě na tomto zjištěny vady, má
kupující právo uplatnit vůči prodávajícímu nároky z vadného plnění a záruky v souladu s
ust. § 2099 až 2117 občanského zákoníku.

5.6.

Prodávající se v případě vzniku vady v záruční době zavazuje zajistit neprodlené převzetí
zboží k servisní opravě v místě plnění, nejpozději však do 3 dnů od nahlášení vady, a vady
opravit v co nejkratším možném termínu.

5.7.

V případě nedodržení termínu zahájení servisní opravy dle odst. 5.6 této Smlouvy, je
prodávající povinen kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý den
prodlení.

5.8.

Smluvní pokutou není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody, kterou způsobil
kupujícímu prodávající nesplněním svých povinností dle této smlouvy.

5.9.

Prodávající je povinen uhradit smluvní pokutu do 30ti dnů po obdržení faktury, vystavené
kupujícím.
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Článek VI.
Odpovědnost za škodu
6.1.

Prodávající plně odpovídá kupujícímu za jakoukoliv škodu, kterou mu způsobí při plnění
této smlouvy.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
7.1.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

7.2.

Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí
příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

7.3.

Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možno činit pouze písemnou formou a stávají
se platnými a účinnými až podpisem obou smluvních stran.

7.4.

Prodávající prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Základní škola Roudnice nad
Labem, Jungmannova 660, je povinna poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

7.5.

Kupující prohlašuje, že Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, pokud
postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je povinna
poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných skutečnostech týkajících se tohoto
závazkového právního vztahu, i když nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny.

7.6.

Obě strany prohlašují, že v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé smlouvy v
jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke
kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

7.7.

Prodávající bere na vědomí, že v souladu se Směrnicí Rady města Roudnice nad Labem
č. 3/2016 o zásadách vztahů města Roudnice nad Labem a jeho orgánů k příspěvkovým
organizacím zřízených městem Roudnice nad Labem bude smlouva, včetně všech jejích
změn a dodatků, uveřejněna na internetových stránkách Základní školy Roudnice nad
Labem, Jungmannova 660, 413 01.

7.8.

Prodávající bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv
v platném znění je kupující povinen zveřejňovat veškeré smlouvy, jestliže výše hodnoty
jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, rovněž v registru smluv zřízeného dle
tohoto zákona.

7.9.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží
každá ze smluvních stran.

7.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že veškerá
prohlášení v této smlouvě jsou pravdivá, a že se tato smlouva shoduje s jejich souhlasnými,
svobodnými a vážnými projevy vůle, že ji neuzavřely za nápadně nevýhodných podmínek a
pod nátlakem a že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem
souhlasí. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
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Přílohy smlouvy:
Příloha č.1 – Technická specifikace zboží
1) Parní varná komora - UNIPAR U3-E
Součástí parní varné komory budou:
- 2 kusy zavážecího vozíku;
- 12 kusů plata s nízkým okrajem (2 cm);
- 12 kusů plata s vysokým okrajem (4 cm).
Technické parametry:
- max. rozměry (š x hloubka vč. vozíku x v): 110 cm x 95 cm x 150 cm;
- rozměry plata a vozíku budou kompatibilní s rozměry varné komory;
- spotřeba vody při provozu bude nižší než 15 l / hod;
- pracovní teplota bude regulovatelná od 60°C do 95°C;
- maximální jmenovitý příkon 12 kW;
- nastavitelná doba pracovního cyklu alespoň od 1 minuty do 90 hodin;
- průměr hrdel pro odpad páry a vody bude alespoň 3 cm.
2) Elektrický kotel - Altese E-B-150/900
Součástí elektrického kotle bude:
- 1x sítko;
- 1x pojistný ventil s manometrem;
- 1x výpustný ventil.
Technické parametry:
- výrobce Alba Hořovice (tento požadavek zadavatele vychází z důvodu sjednocení
výrobků tohoto typu od stejného výrobce);
- duplikátor s topnými tělesy;
- max. rozměry (š x h x v): 105 cm x 90 cm x 90 cm;
- průměr nádoby bude 70 cm; obsah kotle alespoň 140 l;
- doba potřebná k uvedení do varu max. 50 min.
Zadavatel požaduje dodání nového zboží. Nabízené zboží nesmí být repasované.
V Roudnici nad Labem, dne 16. 11. 2021

V Roudnici nad Labem dne 16. 11. 2021

Prodávající:

Kupující:

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

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

Stanislav Gebhart

Mgr. Jaroslav Král,
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