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KUPNÍ SMLOUVA Č. 02-VZ-2019

uzavřená dle ustanoveni * 2079 a násl. zákona Č. 89/20l25b., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

A)- Objednatel: Město Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82,51401 Jilemnice
ICO: 00275808
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zastoupený: Mgr. Vladimírem Richterem - starosta
Tel.afax:
Kontaktní osoby:

(dále jen jako „objednatel“)

a

B) Dodavatel: GAST-PRO s.r.o.
Se sídlem: Horská 60, 541 01 Trutnov
iČo: 25939645
DIČ: CZ25939645
Bankovní spojení:
Cislo běžného účtu:
Zastoupený: Václavem Flanderou -jednatel
Kontakt:

(dále jen jako „dodavatel“)

společně také jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu:

NÁZEV: „Dodávka a montáž tunelové myčky nádobí — kuchyň školní jídelny, Jilemnice“

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je dodávka I ks tunelové myčky nádobí včetně příslušenství. Součástí dodávky je doprava
tunelové myčky nádobí včetně příslušenství do místa plnění, instalace, montáž, zprovoznění, ověřeni flinkčnosti na
místě určeném objednatelem, zaškolení budoucí obsluhy, provedení vstupní revize, poskytnuti bezplatného
záručního servisu a prováděni technických kontrol Po dobu záruky. Předmětem smlouvy je též dodávka návodu na
obsluhu v českém jazyce, dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumenty nezbytné pro provoz v Ceské
republice, dodáni předávacího protokolu, protokolu o zaškolení obsluhy, záručního a dodacího listu.

Podrobnější technická specifikace je uvedena v Příloze č. 4—Technická specifikace (požadavky).

Požadovaná technická specifikace vychází ze stávajícího prostorového uspořádání viz, Příloha č. 5 — Situační
nákres.
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Přípravné práce elektro, voda, odpad, vzduchotechnika nejsou předmětem této smlouvy.

Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následujících dokladů:
. Výzva k podání nabídky č. j.: MUJI/43 5/201 9/RIM/I, označeni VZ: 02/VZJ2O 19 vč. příloh:
. Nabídka dodavatele ze dne 21.02.2019

Přitom platí, že předmětem plnění dle této smlouvy je provedení všech činností obsažených ve výše uvedených
podkladech.

3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

Kompletní dodávka, která je předmětem plněni této smlouvy, bude dodavatelem provedena v termínu:

Zahájení dodávky se požaduje: od 08. 07. 2019
Ukončení dodávky se požaduje: neipozděii do 12. 07. 2019

Dodrženi času plnění je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě.
Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není dodavatel v prodlení s plněním závazku.

Kompletním předáním dodávky se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně splnění všech dalších
povinnosti dodavatele stanovených touto smlouvou.

Místem plnění je objekt budovy Zš — kuchyň školní jídelny, Komenského čp. 103, Jilemnice, okres Semily,
Liberecký kraj.

4. KUPNÍ CENA

Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní
maximální ceně za kompletní dodávku, která je předmětem této smlouvy a kterou se objednatel zavazuje zaplatit.

Cena za kompletní dodávku: bez DPH 1.077.616,- Kč

DPH 21% 226.299,- Kč

s DPH 1.303.915,- Kč

Kupní cena zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, tj. dodávky zboží, balné, dopravné,
případné celní poplatky, pojištění, montáž a instalaci zboží a jeho uvedení do provozu včetně potřebných pomůcek,
součástí a příslušenství, záruční servis a technické kontroly po dobu záruky, zaškolení příslušných zaměstnanců, a
dále likvidaci obalů a odpadu.
Dodavatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem smlouvy a do cenové nabídky zahrnul veškeré náklady
k provedení kompletní dodávky.

5. PLATEBNÍ, DODACÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

A) Platba bude výhradně v CZK.
B) Objednatel nebude poskytovat zálohy.
C) Platba proběhne až po kompletním dodáni, instalaci a zprovozněni I ks tunelově myčky nádobí včetně

příslušenství dle technické specifikace uvedené výše v bodě 2/ Předmět smlouvy. Převzetí tunelové myčky
nádobí včetně příslušenství bude protokolárně odsouhlaseno vedoucí školní jídelny Scolarest Jilemnice.
Dodavatel se zavazuje řádně protokolárně předat dodávku objednateli nejpozději do termínu dle čl.3. této
smlouvy,

D) Dodavatel se zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy nový, nepoužitý a nerepasovaný a bez vad
faktických i právních. Předmět smlouvy musí být dodán jako jediný přístroj splňující veškeré požadavky
dle této smlouvy v uzavřeném Ůinkčnim celku jediného přístroje.
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E) Objednatel je povinen zajistit dodavateli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné dodání předmětu této
smlouvy dodavatelem, včetně součinnosti nezbytné k řádné montáži a instalaci, uvedení do provozu a
ověření funkčnosti a proškolení budoucí obsluhy.

F) Předáni a převzetí předmětu smlouvy bude potvrzeno v předávacím protokolu, vypracování protokolu
zajisti dodavatel. Součásti protokolu musí být potvrzení předání veškerých dokumentů, záručního a
dodaciho listu. Smluvní strany vypracují též protokol zaškolení obsluhy, který bude obsahovat jmenný
seznam proškolených zaměstnanců školní jídelny Scolarest Jilemnice, včetně jejich podpisů.

G) Předávaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden
dodavatel. Budou-li během předávací procedury zjištěny vady předmětu smlouvy, budou tyto vady popsány
v předávacím protokolu, včetně uvedení lhůty, do kdy je dodavatel povinen tyto vady odstranit. Dodavatel
je povinen vady odstranit v přiměřené lhůtě. Náklady na odstranění vad nese dodavatel.

H) Doba splatnosti daňového dokladu je 14 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu
objednatelem.

6. ZÁRUKA

A) Vlastnické právo a nebezpečí Škody na předmětu této smlouvy přechází na objednatele okamžikem podpisu
předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

B) Dodavatel poskytuje objednateli na kompletní dodávku I ks tunelové myčky nádobí včetně příslušenství
záruku 24 měsíců vč. zajištění servisu, přičemž tato záruční doba počíná běžet dnem převzetí a zprovoznění
tunelové myčky nádobí, uvedené v předávacím protokolu. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé
~‘zickým poškozením nebo neodbomou manipulací a na případy záměmého mechanického poškozeni.

C) V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje objednatel zahájení odstraňování vad bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od nahlášení této závady dodavateli, pokud se smluvní
strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

D) Dodavatel poskytuje záruku za jakost zboží (tzn. záruku za to, že zboží bude mít po celou dobu trvání
záruky vlastnosti odpovídající zadávací dokumentaci - označeni VZ: O2JVZ/20l9 vč. příloh, nabídce
dodavatele a technické dokumentaci výrobce) od okamžiku jeho protokolárního převzetí po dobu 24
měsíců.

E) Reklamace všech vad v záruční době uplatní objednatel písemně doporučeným dopisem na adresu
dodavatele. Po dobu záruky je veškerý záruční servis a technické kontroly poskytnuty dodavatelem zdarma.
Pokud je pro provedení technické kontroly či jakéhokoliv dalšího předepsaného testu vyžadován spotřební
materiál, je vždy součásti provedení této kontroly a proto nemůže být samostatně účtován. Servis za účelem
odstraňování vad bude probíhat v místech instalace zboží, tj. v místě plněni. V případě výměny nebo
opravy v servisním středisku dodavatele nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí
dodavatel bezplatně dopravu vadného zboží od objednatele do servisu a dopravu opraveného nebo
vyměněného zboží zpět k objednateli.

F) Technické kontroly a kalibrace zboží jsou dodavatelem prováděny minimálně lx ročně. Objednatel není
povinen vyzývat dodavatele písemnou formou kjejich provedení. Pokud tak ale učiní, potom dodavatel na
tyto prohlídky nastoupí nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. Poslední bezplatná technická kontrola bude dodavatelem provedena nejdříve I měsíc a
nejpozději I den před uplynutím záruční lhůty.

G) V případě, že dodavatel neoprávněně odmítne odstranit vadu zboží, nebo závadu, na kterou se vztahuje
záruka za jakost zboží, nebo je v prodlení s odstraněním těchto vad, je objednatel oprávněn tyto vady
odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady dodavatele.

H) V případě, že nebude možné zboží opravit, může být dodavatelem toto zboží vyměněno za shodné, nebo
kvalitativně vyšší zboží. Tuto výměnu lze provést pouze po dohodě mezi objednatelem a dodavatelem.

7. SMLUVNÍ POKUTY

A) V případě nesplnění termínu kompletního dodání, instalace a zprovoznění I ks tunelové myčky nádobí
včetně příslušenství je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z kupní ceny
za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury. Smluvní strany výslovně
uvádějí, že vzhledem ke skutečnosti, že z provozních důvodů na straně objednatele je dodržení termínu
kompletní dodávky klíčovou povinností dodavatele, je výše smluvní pokuty uvedená v tomto odstavci
smlouvy přiměřená.
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B) Dodavatel případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy objednatele k odstranění
vady, v záruční lhůtě do 24 hodin. Smluvní strany se dohodly, že za nedodrženi termínu nástupu
k odstranění řádně reklamované vady, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za
každý den prodlení se splatností na účet objednatele do 10 kalendářních dnů.

8. ODSTOUPENÍ

A) Nebude-li dodavatel plnit povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo při hrubém porušení podmínek
smlouvy nebo hrubém porušení podmínek dodávky, je objednavatel oprávněn od smlouvy odstoupit
s právem náhrady vzniklých škod.

B) Nebude-li objednavatel schopen financovat dodávku dohodnutým způsobem a opozdi úhradu o více jak 14
dnů, souhlasí s tím, že vytvořil podmínky pro odstoupení od smlouvy a zhotovitel je oprávněn od smlouvy
odstoupit s právem náhrady vzniklých škod.

9. TECHNICKÉ PODMÍNKY

A) Dodavatel se zavazuje k součinnosti se správcem předmětného objektu budovy ZŠ - kuchyň školní jídelny,
Komenského čp.103. Při realizaci předmětu této smlouvy bude dbát jeho pokynů či pokynů jím
zmocněných osob. Výše uvedené osoby bude v dostatečném předstihu informovat o časovém
harmonogramu dodávky zařízení, pomocných prací atd.

B) Po celou dobu realizace předmětu této smlouvy, se dodavatel zavazuje při pohybu v zařízeni plně
respektovat a dodržovat zásady a pravidla objednatele na úseku PO a BOZP a pokyny objednatele. Musí
být zohledněn běžný provoz školní kuchyně.

C) Dodavatel bude brát ohled při realizaci předmětu této smlouvy na stávající vybavení v místě plněni (vamá
zařízení, výmalby a obklady zdí, osvětlení atd.). V případě poškozeni uvede dodavatel vše do původního
stavu na své náklady nebo uhradí náklady na opravu nutné k tomu, aby poškozená věc byla uvedena do
stavu před realizací.

D) Z důvodu zkráceni realizace kompletní dodávky umožní objednatel přístup do objektu i o víkendu a
odpoledních či večerních hodinách běžných provozních dnů.

E) Dodavatel se zavazuje, že při provádění kompletní dodávky zajistí denní úklid znečištěných částí objektu.
F) Obaly a odpady vzniklé při plnění předmětu této smlouvy jsou majetkem dodavatele, který je jejich

původcem a je povinen je zlikvidovat na své náklady v souladu se zákonem č.477/2001 Sb. o obalech a
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

10. POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY

Dodavatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným
osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

A) Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Jakákoliv ujednání smlouvu pozměňující,
doplňující či rušící, zavazuji smluvní strany, jsou-li učiněna písemnými číslovanými smluvními dodatky
podepsanými statutárními zástupci smluvních stran dle čI. I této smlouvy. Dodatky se vyhotovují ve
stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva.

B) Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí v případě jejich zániku na jejich právní nástupce.
C) Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti obchodnímu zákoníku, řídí se vztahy zní

vyplývající příslušnými ustanovenimi občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
D) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavření

smlouvy náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení.
F) Dodavatel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněnim smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek

vyplývajících z přislušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím).

F) Dodavatel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod,
na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv
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zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včemě připadných dohod O její změně, nahrazeni nebo
zrušeni byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.

G) Dodavatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje
svoleni kjejich užití a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

H) Nedílnou součásti této smlouvy jsou jeji přílohy:
Příloha č. 4—Technická specifikace (požadavky)
Příloha č. 5 — Situační nákres

V Jilemnici dne ~ V~ dne .?.~.Š O 1,

za objednatele za dodavatele
Mgr. Vladimír Richter, starosta města
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Příloha č. 4

TECHNICKÁ SPECIFIKACE (POŽADAVKY) TUNELOVÉ MYČKY NÁDOBÍ:

- celá konstrukce myčky musí být z ušlechtilé nerezové oceli vč. mycích a oplachových ramen a fitrů
nádrží, dvouplášťové provedení vč. zvukové a tepelné izolace, 1 centrální odpad, IPX5

- při mycím procesu musí být dodržovány všechny normy a předpisy vztahující se k provozu zařízení,
zejména z hlediska hygienických norem a předpisů

- ohřev elektro, max. instalovaný příkon do 30kW (bez sušení), pro mycí koše rozměru 5Ox5Ocm

- myčka musí mít směr posuvu košů zleva doprava, délka sestavy od příjmového stolu po výstupní
stůl max. 6400 mm

- hygienické provedení jednotlivých zón, tj. jednotlivé nádrže vlisovaném provedení (bez svárů) $

oblými rohy, spádované k odpadu, jednotlivé komory bez jakýchkoli vnitřních trubek

- mycí zóna musí být vybavena vícestupňovým filtračním systémem zaručujícím rychlou separaci
hrubších nečistot a jejich průběžné odvádění do odpadu; max. objem mycí nádrže 70L

- modulární konstrukce myčky musí umožňovat snadný upgrade/navýšení kapacity myčky do
budoucna, tj. možnost přidání dalších modulů předmytí, mytí či sušení

- ovládací elektrické komponenty umístěnyv samostatném centrálním boxu (s 1P65 indexem ochrany
proti vodě a průniku cizích předmětů)

- ovládací panel v českém jazyce s min. třemi úrovněmi přístupu — obsluha/údržba
zákazníka/autorizovaný servis, přičemž 2. a 3 . úroveň přístupná pouze přes heslo

- ovládání myčky pomocí plně dotykového elektronického ovládacího panelu s možností nastavení
alespoň 3 rychlostí posuvu košů; všechny rychlosti s možností individuálního přizpůsobení/nastavení
dle požadavků zákazníka

- výkon myčky předpokládá min. 148 košů/hod při dodržení dvou minut kontaktního času v aktivní
zóně v souladu s DIN1OS1O; max. rychlost předpokládá umytí 200 košů/hod.

- myčka musí umožňovat trvalé sledování parametrů mycího procesu na displeji ovládacího panelu -

signalizaci připravenosti k provozu, zobrazení teplot jednotlivých fází mycího procesu, ukazatele
servisních parametrů, chybová hlášení s možností jejich uložení,

- myčka musí umožňovat vypouštění jednotlivých nádrží přes ovládací panel.

- ovládací elektronika musí umožňovat stažení HACCP, počitadel a spotřeb přes USB klíč

- oplachová sekce musí být vybavena minimálně trojitým oplachem vybaveným 3 oplachovými
čerpadly, musí být vybavena systémem přizpůsobujícím spotřebu vody dle skutečného množství
nádobí procházejícím myčkou - spotřeba čisté oplachové vody maximálně do 0,5 l/koš, tj. max
spotřeba oplachové vody SOL/hod při max.rychlosti 200 košů/hod

- myčka musí být vybavena funkcí zajišťující, že zóny myčky pracují jen, když strojem prochází koše s
nádobím

- myčka musí být vybavena zařízení pro úsporu energie využívající k předehřevu vody zbytkového
tepla myčky vč. kondenzační jednotky pro kondenzaci odchozí páry. Úspora energie při využití
zařízení pro úsporu energie musí činit min. 5kW.



.
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Příloha č. 4

- myčka bude vybavena automatickým čistícím programem zabezpečujícím kompletní vyčištění myčky
na konci pracovního dne a to včetně vnitřní strany dveří.

- myčka bude vybavena automatickým sanitačním programem zabezpečujícím kompletní sanitaci
myčky na konci pracovního dne vodou o teplotě min. 70°C a to včetně vnitřní strany dveří.

- hlučnost myčky nesmí přesáhnout 65dBA

- myčka musí mít vlastní nouzový vypínač

SOUČÁSTÍ DODÁVANÉ MYČKY MUSÍ BÝT:

- třídící stůl, nerezové provedení, otvor pro shoz odpadu (lemovaný), min. délka 1400mm

- nástěnná police na koše do myčky, nerezové provedení, min. délka 1000 mm

- válečkový dopravník, nerezová vana, zadní zvýšený protiostřikový límec (min. výška 300 mm),
sprchová baterie, min. délka 1600 mm

- výstupní válečkový dopravník, dlouhý váleček, police, koncový spínač, min. délka 1200 mm

2



Příloha Č. 5. Situační nákres .
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