
KUPNí sMLoUvA č. .21.12018

uzav ená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. sMLqí STRANY

Název prodávajícího: C SYSTEM CZ a.s.

se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, Židenice
jednající: Ing. Michal Kulík, člen p edstavenstva
ıčz 2z575645
oıč: czzzszsöf-ıs
Datová Schránka: wjhdai?

kontaktní email:

bankovní Spojení:
kontaktní osoba ve věcech technických:
email:
telefon:

(dále jen „prodávající"j

Název kupujícího: Město 'v'lašim
se sídlem: Jana Masaryka 302, Vlašim

jednající: Mgr. Luděk Jeništa, Starosta
ıčzoozsze4z
Datová schránka: zbjbfmb
kontaktní osoba ve věcech technických:
email:

telefon:
(dále jen „kupující“}

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

ıı. P EDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá věci, které jsou p edmětem koupě, a umožní mu nabvt

vlastnické právo k těmto věcem, a kupující se zavazuje, že věci p evezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

2. 1věcí se pro účeiv této smlouvy rozumí - „Plynová elektrocentrála"

3. Množství, jakost a provedení, jakož i další specifikace a vlastnosti za ízení jsou ujednánv vp ííoze č. 1
smiouvv.

4. Závazek prodávajícího odevzdat věci zahrnuje též dopravu za ízení do místa plnění, dále p edání doklad
pot ebných k p evzetí a užívání za ízení v českém jazyce.

5. Prodávající prohlašuje, že je výlučnvm vlastníkem za ízení a že dodávané za ízení je nové,

nepoužívané, plně funkční a určené pro český trh.
nerepasované,



ııızyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA. KuPNí cENA A PLATEBNÍ ı='ooıvıíıiık\ır

1. Kupní cena p edmětu Smlouvy činí:

l Položka Cena za kus Cena za kus Počet Cena s DPH celkem_l

' bez DPH s DPH kus za počet kus

Plynová Elektrocentrála ve specifikaci v p íloze 220 140,00 l 265 369,40 ' 1 265 369,40

j č. 1 smlouvy J

.I' i I

u. C .r b'd .r ˇ u D

Celkova nabidkova cena bez DPH DPH v sazbe 21 % elküva na l„küva Ceınayceme PH
Zaokrouhlene na cele Kc

220 140,00 45 229,40 266 359,40

2. Kupní cena S DPH je Stanovena jako nejvýše p ípustná a nep ekročitelná a obsahuje veškeré náklady [včetně

náklad na dopravu, instalaci, balné apod.) nezbytně pro ádně a včasné Splnění p edmětu Smlouvy. Sazba DPH

Se ídí platnymi právními p edpisy.

3. Kupující neposkytne prodávajícímu žádné zálohy.

4. Kupní cena bude zaplacena kupujícím po p edání p edmětu Smlouvy. Podkladem pro fakturaci je potvrzeny

p edávací protokol, ve kterém kupující deklaruje ádně Splnění p edmětu smlouvy. Faktura vystavena

prodávajícím musí Spl ıovat náležitosti daňového dokladu dle platné legislativy. Splatnost faktury je
30 dní ode

dne doručení daňového dokladu kupujícímu.

5. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je kupující oprávněn ji do

data splatností vrátit s tím, že prodávající je poté povinen vystavit n
ovou fakturu S novym termínem splatnosti.

v takové p ípadě není kupující v prodlení S úhradou.

6. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.

2. Smluvní Strany Si Sjednávají pro p ípad prodlení prodávajícího s dodáním p edmětu smlouvy do Stanoveného

termínu možnost uložit smluvní pokutu ve vyši 0,05 % z celkové kupní ceny, a to za každy i započaty den

prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok kupujícího na náhradu p ípadné škod
y.

8. Prodávající má v p ípadě prodlení kupujícího S úhradou fakturovaně částky (nezaplacení v termínu Splatnostij

nárok na úrok z prodlení ve vyš10,05 % z dlužné částky za každy i započaty den prodlení.

ıv. oooAcÍ PODMÍNKY, P EVZETÍ P EDMĚTU SMLouvY (Koupě), P EcHoD NEBEZPEČÍ Škoov
A vLASTNıcKÉ PRAvo K P EDMĚTU SıvıLkY

1. Prodávající Se zavazuje splnit Sv j závazek odevzdat věci, které jsou p edmětem
koupě, dle této Smlouvy

kupujícímu nejpozději do 30 kalendá ních dní od uzav ení smlouvy.

2. IvlíSto plnění je budova Městského ú adu Vlašim -Jana Masaryka 302. Prodávající informuje kupujícího

nejméně 2 dny p edem o možnosti p edání kompletního p edmětu smlouvy. Následně bude po vzájemně

dohodě Smluven konkrétní termín odevzdání p edmětu koupě.

3. Kupující není povinen p evzít p edmět koupě, ktery vykazuje vady a nedodělky, byt' by Sami o Sobě ani ve

Spojení Sjinymi nebránily ádnému užívání p edmětu koupě. Nevyužije-li kupující svého práva nep evzít

p edmět koupě vykazující vady a nedodělky, uvedou kupující a prodávající vp edávacím protokolu Soupis

těchto vad a nedodělk včetně zp sobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-Ii vprotokolu kdohodě

kupujícího a prodávajícího o termínu odstranění, musí byt vady a nedodělky odstraněny do 15 dní ode dne

p evzetí p edmětu koupě.

4. P evzetím p edmětu koupě stvrzenym podpisem kupujícího na p edávacím protokolu, p echází na kupujícího

nebezpečí vzniku škody na p edaném p edmětu koupě, p ičemž tato Skutečnost nezbavuje prodávajícího
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odpovědnosti za škody vzniklé vd sledku vad p edmětu koupě [skryté vady). Do doby p edání a p evzetí

p edmětu koupě nese nebezpečí vzniku škody na p edmětu koupě prodávající.

5. vlastnické právo k p edmětu smlouvy nabývá kupující úplným zaplacením kupní ceny za p edmět smlouvy.

v. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající odpovídá za vady zjištěné v záruční době, která činí 36 měsíc .

2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o p edání a p evzetí p edmětu koupě. Je-Ii p edmět
koupě kupujícím p evzat s alespoň jednou drobnou vadou či nedodělkem, počíná záruční doba běžet až dnem
odstranění poslední vady či nedodělku.

3. Požadavek na odstranění vad p edmětu koupě, které se projeví v záruční době, kupující uplatní u

prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, a to písemním oznámením

doručeným k rukám prodávajícího (reklamaci).

4. Prodávající se zavazuje reklamované vady p edmětu koupě bezplatně odstranit.

5. Maximální termin pro odstranění vady je druhý pracovní den od dne nahlášení reklamace, nebylo-li mezi
prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

6. Poskytnuté záruky se nevztahují na vady zp sobené neodborným zacházenírn, nesprávnou nebo nevhodnou

údržbou, nebo nedodržením p edpis výrobc pro provoz a údržbu za ízení, které kupující od prodávajícího

p evzal p i p ejímce (nap . záruční listy) nebo o kterých prodávající kupujícího písemně poučil. Záruka se rovněž
nevztahuje na vady zp sobené hrubou nedbalostí, nebo umyslným jednáním.

vı. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Kupující si vyhrazuje právo zve ejnit tuto kupní Smlouvu v registru smluv, s čímž prodávající souhlasí.

2. Kupující zašle prodávajícímu údaje o zve ejnění do 3 pracovních dní na jeho kontaktní email.

vıı. UKoNČENí SMLUvNíHo vZTAHu

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou m že být ukončen splněním, dohodou smluvních stran nebo

odstoupením.

2. Kupující je kromě zákonných d vod oprávněn od smlouvy odstoupit také v p ípadě, že prodávající uvedl
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek

poptávkového ízení.

3. Účinnost odstoupení od smlouvy nastává doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní

straně.

Vııı. zÁvĚREčNÄ uJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva nabývá platností a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopísech, z nichž každý má platnost originálu, každá smluvní

strana obdrží po jednom z nich.

3. v ostatnim se ídí práva a povinnosti smluvních stran p íslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zák. č.
89/2012 Sb).
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á. hě Smluvní Stranv jSou vázánv podmínkami uvedenými vzadávacích podkladech pro dodávku, ze ktere

vzešla tato Smlouva.

5. Změna těto Smlouvv je možná pouze na základě písemně dohody Smluvnich Stran formou ěíSIovaněho

dodatku ke Smlouvě.

5. Smluvní Stranvr prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich prave, Svobodné, vážně a určitě v li a Že Se na

jednotlivvch uStanoveních teto Smlouvyr dohodly jasně a určitě tak, abv z tohoto d vodu mezi nimi nedošlo ke

Sporüm.

l Na d kaz tohoto Svého prohlášení pak p ipojuji vlaStnoruční podpis Statutárního orgánu prodávajícího a

vIaStnoruění podpiS kupujícího.

8. Nedílnou Součástí této Smlouvy je p íloha č. l - Specifikace p edmětu plnění.

UL. iZ. ZBiB
v Praze dne28.11.2018 Ve Vlašimi dne .....................................

ıııııııııııııııııııııııııı

Za prodávajícího Za kupujícího
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P_ iloha ě. 1 - Specifikace p edmětu plnění

1x Plynová eiektrocentrála pro serverovnu MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302

Technická specifikace plynové elektrocentrály (p i provozu na zemní plyn):

vystup: 3 fázovy - 230/4ÚOV - S Hz, (25 A),

min. vykon - 14 kW,

automatické p epínání p i výpadku elektrické energie,

automatickyr start,

automatické testování

Maximální spot eba plynu: 6,4 mna/hod.

Maximální hlučnost: 69 dBiA)
Palivo: Provoz na zemní plyn s možnosti na LPG (součástí dodávky obě varianty)
Provedení: venkovní

Dodávka včetně dopravy, montáže a zprovoznění na p ipravenou p ípojku plynu a elektricky rozvod,

Záruka: 36 měsíc .
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