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Příloha Č. 3

Kupní smlouva
níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v aktuálním znění

PRAGOPERUN, spol. s r.o.

Modletice 98

PSČ:

IČ: 41190360

251 01

Zastoupený Ing. Františkem Vaňkem, jednatelem

(dále jen "prodávající")

Domov pro seniory Dobřichovice

Příspěvková organizace hl. města Prahy

Brunšov 365, 252 31 Všenory

Zastoupený

IČ 70875880

Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

(dále jen "kupující")

uzavřeli tuto

Kupní smlouvu
dále také ("smlouva")

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Kupující je příspěvkovou organizací hl. města Prahy zřízenou jako registrovaný poskytovatel

pobytové sociální služby (č. registrace 1034718) podle ustanovení § 49 zákona č.l08/2006 Sb., o
sociálních službách.

Článek 2

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je koupě 2 ks průmyslových praček do stávajícího prádelenského

provozu v Domově pro seniory Dobřichovice, včetně montáže a zaškolení obsluhy (dále jen

"předmět koupě").
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2. Prodávající se zavazuje, že touto smlouvou kupujícímu odevzdá předmět koupě a umožní tak

kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě, a to se všemi součástmi a příslušenstvím a

kupující výslovně prohlašuje, že předmět koupě tímto od strany prodávající kupuje a zavazuje se,

že zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

3. Místem plnění je sídlo kupujícího.

Článek 3

Bližší specifikace předmětu koupě

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené bližší specifikaci předmětu koupě:

_Typ průmyslové pračky: "IPSO IY135"

Počet ks předmětů: ,,2"

PRUMYSLOV Á PRACKA: LQ???

Vysokootáčková volně stojící pračka ANO

Napojení teplé i studené vody ANO

Automatické dávkování tekutých pracích prostředků ANO

Kapacita prádla (kg) ANO

Dezinfekční praní ANO

Ekonomické praní ANO

Úsporná energetická třída ANO

Doprava s kompletní instalací do stávajícího prádelenského ano

provozu

Záruka v měsících 60

Záruční a pozáruční servis ano

Zaškolení obsluhy ano

Prodávající bezplatně demontuje a ekologicky zlikviduje stávající 2 ks nefunkčních

průmyslových praček ve stávajícím prádelenském provozu.

2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět koupě, a to 2ks nádobí nejpozději do

20.12.2018. V případě nedodržení termínu dodání má kupující právo účtovat Prodávajícímu za

každý den prodlení (včetně dnů pracovního volna, pracovního klidu a svátků) pokutu 0,1 % z

celkové kupní cenu bez DPH 21 %. Do termínu dodání předmětu koupě se nezapočítává doba,

po kterou nebyl Prodávajícímu umožněn přístup pro předání předmětu koupě nebo jeho vlastní

montáž, včetně spuštění do provozu.
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3. Smluvní strany se dohodly, že o předání předmětu koupě bude sepsán písemný předávací

protokol s tím, že nezbytnou součástí předávacího protokolu je informace o uvedení předmětu

koupě do řádného provozu ve stávajícím kuchyňském provozu kupujícího.

4. Podpisem dodacího listu a písemného protokolu o předání a převzetí oběma smluvními stranami

dochází k převzetí a předání zboží a k přechodu vlastnictví k movité věci včetně nebezpečí škody

na zboží na kupujícího.

Článek 4

Kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly na celkové kupní ceně ve výši 378.600,- Kč, bez DPH.

2. Smluvní strany se dohodly na úhradě kupní ceny převodem na bankovní účet na základě

vystavené faktury. Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů. Datem úhrady

se rozumí datum odepsání částky k úhradě z bankovního účtu prodávajícího ve prospěch

bankovního účtu kupujícího.

·3. Faktura/Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem Č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, a zákonem Č. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

4. Dnem zdanitelného plnění se rozumí den uvedení do provozu, potvrzený dodacím listem nebo

montážním listem.

5. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat smluvní penále 0,1 % z dlužné částky za každý den

prodlení (včetně dnů pracovního volna, pracovního klidu a svátků).

Článek 5

Odpovědnost za vady, záruka

1. V·případě, že budou kupujícím po převzetí předmětu koupě zjištěny vady, má kupující právo uplatnit

vůči prodávajícímu nároky v souladu s ust. § 2099 až 2117 občanského zákoníku.

Smluvní strany sjednávají záruku v délce 60 měsíců.

2. Běh záruční lhůty začíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu,

po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které ručí prodávající. Lhůta pro vyřízení

reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu.
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Článek 6

Závěrečná ustanovení

3. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvou písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy ze

zákonných důvodů.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že

smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými

zástupci smluvních stran.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato

smlouva nabývá okamžikem zveřejnění smlouvy v registru smluv.

7. Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky aje vykládána v souladu s nimi.

8. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této

Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou rozhodovány s konečnou platností

před věcně a místně příslušným soudem České republiky, případně před příslušným soudním

orgánem jiného státu, pakliže bude takový soudní orgán k rozhodnutí sporu příslušný.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech Stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dva

a prodávající jeden.

10. Prodávající bere na vědomí, že kupující má povinnost podle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv) zveřejnit plný text této smlouvy včetně jejích změn a dodatků na svém profilu

zadavatele a uveřejnit smlouvu v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění

této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí kupující. Prodávající je seznámen

se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení

obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v

tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují

svými podpisy

73.415

V Modleticích, dne 4.12.2018 thMlch/Zj

pra92eerun, spol. s r.o.
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Modletice 98, 251 01 Říčany

IČO: 41190360 DIČ: CZ41190360

-obchodnf oddělení-


