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KUPNi SMLOUVA
d/e § 2079 a nésl. zékona c". 89/2012 8b., obc'anského zékoniku, ve znéni pozdéjéich pr'edpisD

CI. I.
Smluvni strany

Kupujici:
Stfedni ékola femeslné a Zékladni ékola, Sobéslav, Wilsonova 405
Wilsonova 405, 392 01 Sobéslav
IC: 72549572
DIC: 0272549572

ID datové schrénky : 896pjkd
(dale jen ,,Kupujici“)

A

Prodévajici:
Prochézka MP s.r.o.
se sidlem: Dolni Lhota 99,678 01 Blansko
IC: 26258340
DIC: CZ26258340

(dale jen .,Prodévajici“)
(spoleéné také jako ,,Smluvni strany“)

fimto uzaviraj/ niée uvedeného dne‘ mésice a roku
tuto

KUPNi SMLOUVU
(dale jen ,,Smlouva“)

CI. II.
Uvodni ustanoveni

Kupujici uzavira tuto Smiouvu s prodavajicim jako logicky krok nésledujici p0 vybérovém fizeni vefejné zakazky
,.Stfedni ékola femeslné a Zékladni ékola, Sobéslav, Wilsonova 405 — Stfedisko odborného vycviku technickflch a

femeslnYch oborfl. néstavba, pfistavba, stavebni Uprava é.p. 469“- MOSTOVY JERAB“
zadévané jako vefejné zakézka malého rozsahu na dodavku zadévanou dle § 27 dle zakona (3. 134/2016 8b., 0 zadavani
vefejnych zakézek v platném znéni (dale jen zékon).

Véechny podminky uvedené ve vybérovém fizeni (tj. zejména zadavaci dokumentaci véetné véech pfiloh aj.) této vefejné
zakézky jakoi i Udaje v nabidce uchazeée jsou platné pro plnéni zakz’azky i kdyi nejsou vyslovné uvedeny v této Smlouvé.
Pfisluéna zadavaci dokumentace shora uvedeného véroveho fizeni je nedilnou souéasti této Smlouvyjako pfiloha (E. 2
této Smlouvy,
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CI. III.
Predmét Smlouvy

1. Predmétem této Smlouvy je fédné a vfiasné plnéni spoéivajiciho v dodavce
a) Mostového jerébu
b) Vézacich popruhfl
c) Sluieb a stavebnich praci souvisejicich s dodévkou mostového jefébu

Souéésti zakézky jsou véechny nezbytné prace a Cinnosti pro komplexni dokonoeni dila v cefém rozsahu zadéni, ktery
je vymezen rozpoétem, popisem pfedmétu plnéni — kvalitou standartu a zadévaci dokumentaci.

2, Presna specifikace je uvedena v Popisu predmétu plnéni a v ocenéném vykazu vymér dodavatele , kde je uveden
i poéet poiadovaného plnénr’. U Kupni smlouvy u vybraného uchazeée pak bude pfedmét plnéni specifikovén jeho

nabidkou.

Souéésti dodévky dle této Smlouvy je zarovefi nésleduiici:
a) dodévka, montaz a instalace dle této Smlouvy véetné provedeni veékerych nezbytnYch technickych a technologickych

Ukonfi k fédnému zprovoznéni v misté plnéni;
b) predvedeni a odzkouéeni v misté plnéni a zérover‘r provedeni pfipadné likvidace obalfl a odpadfi spojenych s realizaci

dodévky véetné prisluéenstvi;
c) predéni névodu k pouiiti a Udribé v Ceském jazyce
d) pfedéni pfisluénych zéruénich listfl, je — Ii relevantni;
e) predani adres a telefonnich Cisel servisnich mist;
f) predéni pokynfl pro opravy, které je provozovate! oprévnén uskuteéfiovat sém (tak aby nedoélo k poruéeni podminek

sjednané zéruky za jakost)
g) pfedéni dokladu prokazujiciho shodu vyrobku podle zékona (3. 22/1997 Sb. 0 technicch poiadavcich na vyrobky a o

zméné a doplnéni nékterych zékonfl, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl a véech certifikétfl a dokladfl potrebnych k
provozovéni eobku na Uzemi Ceské republiky.

Dale ie pfedmétem této Smlouvy poskytnuti nasleduiici sluieb souviseiicich s dodévkou:
. zéruka za jakost, tj, garance, 2e p0 dobu béhu zaruoni Ihfity bude dodavany pfedmét plnéni zpflsobily k pouiiti pro

svflj obvykly (Joel a zachové si poiadované funkéni, technické a technologické vlastnosti véetné uiitnYch parametrfi a
vlastnosti.

Predmét této Smlouvy bude dodén v souladu s podminkami prisluéného vybérového rizeni a dale také v souladu s nabidkou
prodévajiciho, jakoZto uchazeée a vybraného dodavateie v rémci pfedmétného vybérového fizeni. Nabidka prodévajiciho,
jakoito uchazeée a vybraného dodavatele v rémci predmétného vybérového fizeni. je nedilnou souéésti této Smlouvy jako
pfiloha 6. 3 této Smlouvy.
Touto Smlouvou se tedy prodz'avajici zavazuje dodat kupujicimu predmét plnéni této Smlouvy a zavazuje se na prodévajioiho
prevést vlastnictvi k prisluénému dodévanému plnéni. Kupujici se zavazuje za dodany predmét plnéni dle této Smlouvy
zaplatit prodévajicrmu sjednanou kupni cenu v souladu s touto Smlouvou.

Cr. IV.
Kupni cena a platebni podminky

Kupni cena dodévaného pfedmétu plnéni, za kterou se prodévajici zavazuje dodat kupujicimu je na zakladé ujednéni
smluvni stran stanovena ve vyéi:

Celkové kupni cena za dodévku : 985 200,00 Kc": bez DPH

DPH: 206 892,00 K6

Celkové kupni cena za dodévku 2 1 192 092,00 Ké vé. DPH
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Takto stanovené kupni cena je uréena jako cena nejvj/ée pfipustné.

K oéstce kupni ceny dodavaného pfedmétu plnéni v Kc“: bez DPH dle odst. 1 tohoto Clénku této Smlouvy bude pfipoétena
ééstka odpovidajici aktuélni procentuélni sazbé DPH dle platnych a uoinnych pravnich pfedpisfl ke dni zdanitelného plnéni.
V Castce kupni ceny dodévaného pfedmétu plnéni dle odst. 1 tohoto Clanku jsou zahrnuty veékeré souvisejici néklady
prodévajiciho zahrnujici zejména dopravu do mista plnéni, néklady na montéz, instalaci, uvedeni do provozu, pfedvedeni
funkénosti, seznémeni s obsluhou a Udribou, zaékoleni poiadovaného poétu osob uréenych kupujicim, a v neposledni fadé
také p0 pfedz'ani veékeré poiadované dokumentace.
Souéésti kupni ceny dodavaného plnéni je zarovefi poskytovéni zéruky za jakost, a to v souladu s podminkami (3|. VII‘ této
Smlouvy‘
Uhrada celé kupni ceny dodavaného pfedmétu plném’ ve vYéi dle odst. 1 a 2 tohoto élénku této Smlouvy bude provedena na
zékladé koneéné faktury s néleiitostmi dahového dokladu dle platnyoh prévnich pfedpisfi, a to zejména dle zékona C.
563/1991 Sb‘, 0 Uéetnictvi, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl, a zékona C. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfld

Koneény dafiovy doklad (faktura) musi oovinné obsahovat
o Nézev vefejné zakézky
,,Stfedni §kola femeslné a Zékladni §ko|a, Sobéslav, Wilsonova 405 — Stfedisko odborného vycviku technicch a

femeslnych oborfl, néstavba, pfistavba, stavebni flprava é.p. 469“- MOSTOW JERAB“

Koneény dafiovy doklad (fakturu) vystavi prodévajici a zaéle kupujicimu po fadném pfedani a pfevzeti dodévaného
pfedmétu plnéni na zékladé pisemného pfedévaciho protokolu vyhotoveného v souladu s 61. VI‘ této Smlouvy, kdy lento
pisemny pfedévaci protokol je povinnou pfilohou a nedilnou souéésti vystaveného dafiového dokladu (faktury). Prodavajici
je povinen vystavit a doruoit kupujicimu koneény dafiovy doklad (fakturu) nejpozdéji do 15 dnfl ode dne pfedani a pfevzeti
dle Cl. VI. této Smlouvy.
Fakturovény budou pouze dodévky a sluiby, které jsou fadné a v poiadované kvalité doda’ny a provedeny. Dodévky a
sfuiby, které nebyly poskytnuty a dodény v souladu s touto Smlouvou nebudou fakturovany‘ Kupujici nebude poskytovat
prodévajicimu jakékoliv zéiohy na 0hradu ceny dodz‘avaného plnéni nebo jeji éésti‘
Nebude—li mit prodévajicim vystaveny dafiovy doklad (faktura) pfisluéné néleiitosti dle shora uvedeného v tomto élénku, je
kupujici oprévnén prodévajicimu takovy dafiovy doklad (fakturu) ve lhflté splatnosti vrétit k opravé, doplnéni oi pfepracovani‘
aniz by déle béiela tato lhflta splatnosti. Ta zaéne béiet znovu p0 vystavem’ a doruoeni bezvadného, opraveného a
doplnéného dahového dokladu (faktury) odpovidajiciho poiadavkflm této Smlouvy.
Kupujici se zavazuje uhradit veékeré fédné vystavené dafiové doklady (faktury) dle této Smlouvy bezhotovostni platbou na
Uéet prodévajiciho speciflkovany v él, | této Smlouvy s vyznaéenim sjednaného variabilniho symbolu uvedeného ve
vystaveném dafiovém dokladu (faktufe), a to ve Ihflté splatnosti 30 dni 0d doruoeni pfisluéného dahového dokladu
(faktury) kupujicimu.
Terminem Uhrady Féadné vystaveného dafiového dokladu (faktury) dle této Smlouvy se rozumi den, kdy jsou finanoni
prostfedky na 0hradu dafiového dokIadu (faktury) odepsény 2 new kupujicihoo

CI. v.
Doba a misto plnéni

Prodavajlci se zavazuje dodat pfedmét plnéni te’to smlouvy v nasledujicich terminech:
Doba dodéni v rozsahu a specifikaci dle ustanoveni (:1. III. této Smlouvy:

termin zahéjeni dodévky: dnem podpisu této Smlouvy
termin dokonéeni dodévky: do 15 tydnfl od podpisu Smlouvy

Terminem dokonoeni dodavky je den protokolérniho piedani a pfevzeti pfedmétného dodavaného pInéni bez vad a zérovefi
dokonéeni montaie. instalace. pfedvedeni funkénosti a zaékoleni obsluhy, pfedéni pfisluénych dokumentu, a to vée
v souladu s podminkami znéni této Smlouvy.

Doba poskytovéni zéruky za jakost: po celou dobu délky zéruéni doby a za podminek dle ustanoveni 6|. VII. této
Smlouvy.
Mistem plnéni pfedmétu této Smlouvyje objekt ékolnich dilen Na Piskéch 469 v Sobéslavi.
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CI. VI.
Pfedéni a pfevzeti dodaného plnéni

1. Radné pfedéni a pfevzeti dodavaného pfedmétu p1nén1 nastane p0 naplnéni veékerych niZe uvedenych néleiitosti, jejichz
splnéni bylo sjednano jako podminka pfedani a pfevzeti dodavaného plnéni:

a) provedené kontrola fadnosti dodévky, montéie a instalace a veékerych jejich souéésti dle Cl. Ill. odst. 2 a2 4 této Smlouvy
véetné provedeni veékerych nezbytnych technickych a technologickych Ukonfl k fédnému zprovoznéni v misté plnéni, a to
zejména v rozsahu Pfilohy C. 1 této Smlouvy;

b) pfedvedeni a odzkouéeni vmisté plnéni a za’rover'l provedeni pfipadné likvidace obalfi a odpadfl spojenych s realizaci
dodévky:

c) zaékoleni osob pro obsluhu a Udribu, tj. pracovnikfl kupujiciho, které kupujici uréi, a to v minimélnim poétu 10-11 osob.
d) pfedz’ani névodu kpouZiti, obsluze a Udribé véeském jazyce (bude obsahovat zejména pokyny kobsluze a pokyny

k Uebé);
e) pfedéni zaruénich listfi —je-Ii relevantni;
f) pfedéni adres a telefonnich (:isel servisnich mist - je—li relevantni;
g) pfedani pokynfl pro opravy, které je provozovatel opravnén uskuteéfiovat sa’m (tak aby nedoélo kporuéeni podminek

sjednané zaruky 2a jakost)
h) pfedéni dokladu prokazujiciho shodu vyrobku podle zakona 6. 22/1997 Sb. 0 technickych poiadavcich na vyrobky a o

zméné a doplnéni nékterych zakonfl, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl a véech cenifikétfl a dokladl‘] potfebnych k provozovani
eobku na Uzemi Ceské republiky.

2. Prodavajici je povinen vyzvat pisemné kupujiciho (také e-mailem éi faxem) kpfedani a pfevzeti dodévaného plnéni
nejpozdéji 5 pracovnich dni pied moZnym pfedénim a pfevzetim dodévaného plnéni, Kupujici na zékladé této vyzvy
prodévajiciho uréi a stanovi termin skuteéného pfedéni a pfevzeti dodévaného plnéni. a to nejpozdéji do 5 pracovnich dni
ode dne doruéeni pfedmétné svy prodévajiciho.

3. O pfedéni a pfevzeti dodévaného plnéni, po naplnéni povinnosti prodavajiciho dle odst. 1 tohoto Clanku, podepiéi smluvni
strany prostfednictvim vch povéfenych zéstupcfi pisemny pfedévaci protokol ve dvou vyhotovenich, ktery je za timto
Uéelem povinen pfipravit k pfejimacimu fizeni prodavajici. Tento pisemny protokol o pfedéni a pfevzeti dodévaného plnéni
je podkladem a nedilnou souéésti faktury k Uhradé dodévaného plnéni,

4. Kupujici ma pravo nepodepsat pisemny protokol o pfedéni a pfevzeti dodévaného plnéni vpfipadech, kdy pfedmétny
dodavany pfedmét plnénl’ nesplni technické podminky a parametry dle specifikace uvedené v 6|. Ill, Smlouvy (zejména pak
uvedené v Pfiloze 6. 1 této Smlouvy), prodévajici neseznémi kupujiciho s obsluhou a Udribou (:i neprovede zaékoleni
pozadovaného poétu osob uréenych kupujicim, pfipadné prodévajici nepfedé veékeré poiadované dokumenty
kdodavanému plnéni specifikovanému v odst. 1 tohoto élénku této Smlouvy.

5. Do doby pfedani a pfevzeti dodévaného plnéni nese nebezpeéi ékody na tomto pfedmétu teto Smlouvy prodavajici.
6. Kupujici navé vlastnické pravo k doda’vanému plnéni okamiikem jeho pfedéni a pfevzeti dle této Smlouvy. Nebezpeéi

Skody na dodavce plnéni pfechézi na kupujiciho okamiikem pfevzeti dodavky od prodévajiciho.
7. Do doby pfedéni a pfevzetl' dodévaného plnéni ze strany kupujiciho neni kupujici povinen zaplatit sjednanou kupni cenu a

prodévajici neni oprévnén vystavit pfisluény dafiovy doklad (fakturu) na Uhradu kupni ceny, nebot‘ pfisluény pfedévaci protokol o
pfedani a pfevzeti pfedmétu plnéni je nedilnou souéasti a podminkou vyhotoveni pfisluéného dahového dokladu (faktury) na
Uhradu dodavky pfedmétného plnéni.

CI. VII.
Zéruéni doba a odpovédnost za vady

Prodavajici poskytuje na zakladé této Smlouvy kupujicimu zaruku za jakost zboii, tj, dodévaného pfedmétu plnéni, ve
smysfu ustanoveni § 2113 obéanského zakoniku, kdy se zavazuje, 26 p0 dobu béhu zaruéni lhfity bude dodévany pfedmét
plnéni ssobily kpouziti pro svflj obvykly Uéel a zachové si poiadované funkéni. technické a technologické vlastnosti
véetné uzitnYCh parametrfl a vlastnosti.
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Zéruéni doba je na zékladé ujednéni smluvm’ stran stanovena v dé1ce:
24 mésicfl

Do zéruéni doby neni zapoéitavana doba, p0 kterou neni moiné ze strany kupujiciho dodany pfedmét plnéni fédné uZivat, a
to zejména z dflvodu reklamovanych vad.
Zéruéni doba dle vyée uvedeného odst. 2 pism. a) a b) tohoto élénku zaéinz‘a béiet ode dne nésiedujiciho p0 protokolérnim
pfedéni a pfevzeti dodaného pfedmétu plnéni, tj‘ dnem nasledujicim p0 podpisu pisemného pfedévaciho protokolu dle
ustanoveni CI. VI. této Smlouvy.
Prodavajici se zavazuje provédét opravy reklamovanych vad, které se na pfedmétném plnéni vyskytnou v zaruéni dobé ve
smyslu poskytnuté zaruky za jakost, a to bezplatné p0 celou dobu béhu zéruéni doby, a to na zékladé poiadavkfl
(reklamaci) kupujiciho,
Prodévajici se zavazuje vykonévat opravy reklamovanych vad, které se na pfedmétném plnéni vyskytnou v zéruéni dobé ve
smyslu poskytnuté za’ruky za jakost
Kupujici 5e zavazuje uiivat pfedmétné dodané plnéni v souladu s Uéelem, ke kterému je uréeno, a dale v souladu
s névodem kpouZiti a pokyny prodévajiciho pfedanj/mi kupujicimu vrémci pfedvedeni funkénosti pfedmétného plnéni,
seznameni s obsluhou a Udribou pfedmétného plnéni a zaéko1enim pfisluénych osob uréenS/ch kupujicim.
Kupujici se zavazuje up1atnit (reklamovat) u prodévajiciho vady dodaného plnéni bez zbyteéného odkladu p0 zjiéténi vady.
Kupujici oznémi reklamované vady prodévajicimu pisemné. pfipadné téi na kontaktni e-mail uréeny pro reklamace vad
dodaného piedmétu plnéni:

Prodévajici se zavazuje odstranit reklamované vady, tj. opravit reklamované vady, v misté plnéni dle této Smlouvy, nebude-Ii
mezi smluvnimi stranami sjednéno jiné misto opravy éi nebude-li z technického a technologického hlediska nezbytné provést
opravu reklamované vady ve specialnim servisnim stfedisku. V pfipadé opravy reklamované vady v rémci zaruéni lhmy je
prodévajici povinen nést na vlastni néklady i dopravu (pfepravu) pfedmétného dodaného pméni do mista opravy (tj.
servisniho stFediska).
Prodévajici se zavazuje odstranit reklamované vady, tj. opravit reklamované vady. nejpozdéji do 15 dni od zahajeni opravy.
V pfipadé, fie oprava reklamované vada dle tohoto Clénku vyZaduje dodani specifickych nahradnich dilfl 6i sloiitéjéi
technicky (”:1 technologicky postup pfi jejim odstrafiovani, prodluiuje se Ihflta kjejimu odstranéni stanovené v odst. 9 tohoto
Clénku této Smlouvy pfiméfené s ohledem na takovou zévainost a charakter vady a technické Ci technologické poiadavky
na jeji odstranéni.

CI. vm.
Poddodavatelsky systém

Prodévajici je oprévnén povéfit plnénim Césti pfedmétu této Smlouvy tfeti osobu, tj. poddodavatele. Prodévajici odpovidé za
éinnost poddodavatele tak, jakoby pfedmét této Smiouvy plnil sém‘ Prodévajici je povinen zabezpeéit ve svych
poddodavatelskych smlouvéch s poddodavateli splnéni veékerych povinnosti poddodavatele tak, jak vyplyvaji prodévajicimu
z pfisluénych prévnich pfedpisfl a dale z této Smlouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodévky. Prodavajici se
zavazuje, 2e poddodavatel bude po celou dobu provédéni poddodévky vramci plnéni pfedmétu této Smlouvy splhovat
poiadavky stanovené zakonem. Prodélvajici je dale povinen zabezpeéit, 2e poddodavatel bude seznémen se skuteénosti, 2e
své éinnosti a poskytovani pfisluénych sluieb musi provadét v souladu se znénim této Smlouvy‘
Poddodavatel bude mit odpovidajici kvalifikaci a bude naplfiovat pfisluéna kvalifikaéni kritéria vérového fizeni v rozsahu.
v jakém tato kvalifikace byla poddodavatelsky prokézéna

CI. IX.
Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni prodévajiciho s dodénim pfedmétu plnéni oproti terminu p1néni dle (:1. V, odst, 1 pism, a) této Smlouvy
oznaéeném jako ,.termin dokonéeni dodévky se prodavajici zavazuje zaplatit kupujicimu sjednanou smluvni pokutu ve vYSi
02% z kupm’ ceny, a to 23 kaidy i zapoéaty den prodleni,
V pfipadé prodleni kupujiciho s Uhradou dafioch dokladfl (faktur) dle této Smlouvy se kupujici zavazuje zaplatit
prodévajicimu smluvni Urok z prodlem’ ve vyéi 0,02% 2 dluiné éastky, a to 2a kaidy i zapoéaty den prodleni‘

Vypracova! 1 LIMEX CB 3.5.. U staré ékoly 6, 110 00 PRAHA 1 — Staré Mésto, IC: 26030845
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V pripadé prodieni prodévajiciho s odstranénim (opravou) reklamovany’tch vad dodaného plnéni, se prodavajici zavazuje
zapiatit kupujicimu sjednanou smluvni pokutu ve vyéi 1000- KC za kaidy i zapoéaty den prodlenii
Uplatnénim smluvnich pokut neni dotéeno pravo smluvnich stran na néhradu Skody oi uéiy zisk,
Smluvni pokuty a smluvni Uroky dle téio Smlouvy jsou splatné dnem, kdy na né opravnéné strané vznikne nérok. vyse
smiuvnich UrokO Ci smluvnich pokut bude oznémena na zékladé vyzvy k jejich zapiaceni doruéené povinné strané, véetné
vyéisleni jejich poiadované virée.
Smluvni pokuty je kupujici opravnén zapoéisi proti svym, i nesplatnYm, zévazkflm VOCi prodavajicimu die této Smlouvy.

CI. x.
Ostatni ujednéni

Smluvni strany jsou povinny poskytovat si souoinnosi potrebnou pro dosaieni noelu této Smlouvy, zejména se vzajemné
informovat o veékerych (i potenciéinich) piekéikéch a okolnostech, které maji, anebo by mohiy mit viiv na plnéni piedmétu
této Smlouvy a dosaieni UCeIu této Smlouvy.

Prodavajici je povinen provédét plnéni piedmétu zakézky v Uzké souéinnosti se kupujicim (":i kupujicim povérenymi osobami.
Veékeré poskytované dodévky budou prfibéiné konzultovany za Uéasti kupujiciho 6i povéfenych osob kupujiciho.
Prodévajici je zejména povinen s dostateénym predstihem informovat kupujiciho o véech novych zjiéténich, které maji vliv na
prfibéh plnéni zakézky.

V souladu s ustanovenim § 2 pism, e) zz'akona c 320/2001 Sb‘, 0 finanéni kontroie ve vefejné sprévé je prodavajici osobou
povinnou spolupfisobit pri vykonu finanéni kontroly. Toto ustanoveni plati pro prodévajiciho samotného i veékeré piipadné
poddodavatele prodévajiciho. Prodavajici je povinen minimalné do konce roku 2029 poskytovat poiadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci s realizaci pfisiuéné verejné zakézky die shora uvedeného vybérového iizeni, tj.
piedmétu plnéni dle této Smlouvy, zaméstnancfim nebo zmocnéncfim povéfenych orgénfi (CRR, MMR CR, MF CR.
Evropské komise, Evropského iiéetniho dvora, Nejvyééiho kontrolniho Gradu, pfisluéného orgénu finanéni sprévy a daléich
oprévnénych organfi statni spravy) a je povinen vytvofit vyée uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujioi
se k realizaci projektu a poskytnout jim pri prova’déni kontroly souéinnosi

Prodavajici je povinen zachovévat mléenlivosti vfléi tietim osobém o veékerych skuieénostech, o nichi se dozvédéi v
souvislosti s vykonem Cinnosti na zakladé iéio Smlouvy. Prodévajici se zavazuje, 2e obchodni a technické informacer které
mu byly svéfeny kupujicim 6i osobou povéienou kupujicim, nezpristupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu kupujiciho
a nepouiije pro jiné 0(3e neZ plnéni piedmétu a podminek této Smlouvy. Prodévajici se zavazuje, Ze zabezpeoi pied
nepovolanymi osobami takové informace, které tvori nebo mohou tvorii obchodni tajemstvi a takové, které spadaji pod
ochranu zék. é. 148/1998 Sb‘, 0 ochrané utajovanych skuteénosti a o zméné néktech Zélkonfl, ve znéni pozdéjéich
predpisfi a zékona é. 101/2000 8b., 0 ochrané osobnich Lidajfl, ve znéni pozdéjéich piedpisfii. Povinnost mloenlivosti die
tohoto odstavce se vztahuje i na osoby, které prodavajici povéfi plnénim této Smlouvy, tj. na zaméstnance prodavajiciho a
daléi osoby, kieré prodévajici pouiije Ci povéfi v souvislosti s poskytovanim plnéni die této Smlouvy (poddodavatelé).

Smluvni strany berou na védomi, ie tato smlouva véetné jejich dodatkfl bude uveiejnéna v registru smluv podle zékona
é. 340/2015 Sb‘, 0 zvléétnich podminkéch 06innosti nékterych smluv, uvefejr'iovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon o
registru smluv), ve znéni pozdéjéich piedpisi’i. Prodévajici vyslovné souhlasi s tim, aby tato Smlouva véetné jejich
piipadnych zmén byia vedena v evidenci smluv, ktera je veiejné pfistupna a ktera obsahuje Udaje zejména o smluvnich
stranéch, pfedmétu smlouvy, vyéi finanéniho pinéni a datum jejiho podpisu. Prodavajici déile vy’Isiovné souhiasi s tim, 2e
kupujici tuto Smlouvu véetné jejich piipadnych zmén v plném rozsahu zveiejni na weboch strénkéch uréenych kupujicim
(napr‘ webové adrese profllu zadavatele kupujiciho). Prodavajici prohlaéuje, 2e skuteénosti uvedené v této Smlouvé
nepovaiuje 2a obchodni tajemstvi a udéiuje svoieni k jejich uiiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoiiv daiéich podminek.
Ve smyslu zékona C, 340/2015 8b.. 0 registru smluv berou smluvni sirany na védomi, ie prostfednictvim registru smluv se
povinné uverejfiuje soukromopravni smlouva, jakoi i smlouva o poskytnuti dotace nebo névratné finanéni vomoci, jejii
stranou je kupujici jakoito Uzemni samosprévny celek. Souiadu s timto zékonem é, 340/2015 8b., 0 registru smluv podléha
také reiim této Smlouvy.

Prodavajici je povinen rédné uchovévat original této Smlouvy véetné jejich piipadnYch dodatkfi ajeji pfilohy, veékeré
originély Uéetnich dokladfi a originaly daléich dokumentfl souvisejicich s realizaci prisiuéné vefejné zakézky dle shora
Vypracoval : LIMEX CB 3.3., U siaré ékoly 6‘ 110 00 PRAHA 1 — Stare Mésto: IC: 26030845
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uvedeného vérového fizeni, tj. pfedmétu plnéni dle této Smlouvy, minimélné do konce roku 2028‘ Doklady se prodz'avajici
zavazuje uchovévat psobem uvedenym v zakoné (:1 563/1991 8b., 0 Uéetnictvi, ve znéni pozdéjéich pfedpisfli a v zakoné
C. 499/2004 Sb. 0 archivnictvi a spisové sluibé a o zméné néktech zékonfl, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi.

/

CI. XI.
Ukonéeni Smlouvy

Tuto Smlouvu Ize ukonéit po vzéjemné pisemné dohodé Smluvnich stran a to ke dni, ktery bude v takové dohodé o ukonéeni
této Smlouvy souhlasné smluven.
Tuto Smlouvu Ize ukonéit odstoupenim 2e zékonnych dflvodfl dle pfisluénych ustanoveni obéanského zakoniku.

CI. xn.
Kontaktni osoby a vzéjemné komunikace

Pro veékeré jednani ve véci plnéni této Smlouvy, povéfuji smluvni strany nésledujici kontaktni osoby:
Za kugujiciho:

a) Ve vécech smluvnich:

) Ue vel cec! leclmclyclb

Za grodava'iciho:
c) Ve vécech smluvnich:

d) Ve vécech technlclyclz

Kupujici je oprévnén vyée uvedené kontaktni osoby dle odst. 1 pism. a) a b) tohoto Clanku (tj. kontaktni osoby kupujiciho ve
vécech smluvnich i technickych) jednostranné zménit, O této zméné, véetné uvedeni novyoh kontaktm’ch Udajfi, je kupujici
povinen vidy pisemné nejpozdéji do 3 dnfl 0d takové zmény vyrozumét prodavajioiho (také e—mailem oi faxem).
Prodévajici je oprévnén vyée uvedené kontaktni osoby dle odst, 1 pism‘ c) tohoto dénku (tj. kontaktni osoby prodévajiciho
ve vécech smluvnich) jednostranné zménit. O této zméné, véetné uvedeni novych kontaktnich Udajfl, je prodévajici povinen
vidy pisemné nejpozdéji do 3 dnfi 0d takové zmény vyrozumét kupujiciho (také e—mailem ("3i faxem).
Veékeré pisemnosti mezi smluvnimi stranami budou adresovény do sidel smluvm’oh stran nebo na korespondenéni adresy,
které jsou uvedeny v Cl. |. této Smlouvy nebo které Si smluvni strany pisemné specifikuji, a to k rukam pfisluénych
kontaktnich osob,
V ramci naplnéni pfedmétu teto Smlouvy budou veékeré pisemnosti, které nesnesou zbyteéného odkladu z hlediska splnéni
pfisluénych zékonnych lhdt, mezi Smluvnimi stranami zasilény téi e—mailem Ci faxem, kdy takové odeslani nasledné
nahrazuje splnéni povinnosti die odst. 3 tohoto élénku v pfipadé, Ze adresz'at takto doruoenou pisemnost e-mailem 6i faxem
potvrdi do 3 pracovnich dnfi odesilateli. Na iadost adresata ma odesilatel pisemnosti povinnost zaslat pfisluénou pisemnost
i na korespondenoni adresu adreséta v pisemne’ podobé‘

CI. xm.
Zévéreéné ustanoveni

Smluvni strany prohlaéuji, 2e se pfed uzavfenim této Smlouvy nedopustily v souvislosti s vybérovym fizenim samy nebo
prostfednictvim jiné osoby iédného jednéni, jei by odporovalo zakonu nebo dobrym mravflm nebo by zékon obchazelo,
zejména 2e nenabizely Zédné vyhody osobam podilejicim se na zadéni vefejné zakazky, na jejii plnéni zadavatel, tj.

Vypracoval : LIMEX CB 3.8.. U staré ékoly 6, 110 00 PRAHA 1 — Stare Mésto, 1C: 26030845
Ing. Libor Kulif , mob‘ +420 602437264. e~ma:i.: |1mexcb@gmail.com

Verze O8/2018—Kupni smlouva
7



10.

@a
/;f STREDNI’ §K0LA fiEMESLNA

'4 . . A zAKLADNI‘ SKOLA. sosESLAv, WILSONOVA 405

kupujici, uzavfel s vitéznym uchazeéem, tj. prodévajicim, tuto Smlouvu, a 29 se zejména ve vztahu k ostatnim uchazeéfim
nedopustily iédného jednéni naruéujiciho hospodafskou soutéi.
Prava a povinnosti smluvnich stran vy’Islovné touto smlouvou neupravené se Fidi pfisluénYmi ustanovenimi zakona 6.
89/2012 8b., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl, zejména ustanovenimi § 2079 a nésl. obéanského zakoniku,
tj, ustanovenimi o kupni smlouvé.
Pro feéeni sporfl smluvnich stran z této smlouvy sjednévaji smluvni strany ve smyslu ustanoveni § 893 zakona 6. 99/1963
8b., ve znéni pozdéjéich pfedpisfl‘ UCinného vdobé uzavFeni této smlouvy mistni pfisluénost vécné pfisluéného soudu
v misté sidla kupujiciho.
Prodévajici neni opravnén bez souhlasu kupujiciho postoupit své prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tfeti osobé.
Tato Smlouva je sepséna ve dvou vyhotovenich, z nichi p0 podpisu obdrii kaidy Uéastnik Smlouvy po jednom vyhotoveni.
Tuto Smlouvu Ize ménit (:i doplhovat pouze formou pisemnych a vzestupnou fadou Cislovanych dodatkfl podepsanych
obéma Smluvnimi stranami.
V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni této Smlouvy, které je oddélitelné 0d ostatniho obsahu této Smlouvy, stalo nebo stane
neplatnym, neUéinnym nebo nevymahatelnym, af jii zéésti nebo celku, platnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy nebude
dotéena. Namisto takového neplatného, neUéinného (:1 nevymahatelného ustanoveni budou ostatni ustanoveni této Smlouvy
vyklédana pfiméfenym zpflsobem tak, aby v mezich zakona bylo co moiné nejvice dosaieno smyslu této Smlouvy podle
pfivodniho zaméru a vfile Smluvnich stran.
Fyzické osoby, které tuto Smtouvu uzaviraji za jednotlivé Smluvni strany, timto prohlaéuji, 2e jsou plné oprévnény
k pIatnému uzavfeni Smlouvy.

Pfilohy, které tvofi nedilnou souéast této Smlouvy:
Pfiloha ('2. 1: Specifikace pfedmétu plnéni
Pfiloha (E. 2: Zadévaci dokumentace k vybérovému fizeni, na jehoi zékladé byla uzavfena tato Smlouva
Pfiloha 6. 3: Nabidka prodévajiciho, jakoito uchazeée, které byla pfedloiena v rémci vyibérového fizeni, najehoi

zékladé byla uzavfena tato smlouva

Smluvni strany shodné prohlaéuji, fie jim nejsou znamy iadné okolnosti, které by brénily uzavfeni této Smlouvy, 2e si tuto
Smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly a jejimu obsahu porozumély. Dale prohlaéuji, 2e Smlouva byla uzavfena p0
vzajemném projednéni podie jejich pravé a svobodné vflle, vainé a srozumitelné, nikoliv v tisni a za napadné nevyhodnych
podminek. Na dflkaz tohoto ji opatfuji Svymi vlastnoruénimi podpisy.

V Sobéslavi, dne 1. 7. 2019 VDoini Lhoté. dne 0 2 -[]7- 201g

Ing‘ Darjé Bénova, Feditelka ékoly Marek Prochézka
Kupujici Prodévajici
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Vy'lkaz Wmér - mostow jeféb

Stiedisko odborného vy’cviku technic. a Femesl.

uéeb.obor0,néstavba, piistavba, stamiprava é.p. 469 -

MOSTOW JERAB

Stfedni Skola Femeslné a Zékladm’ §kola, Sobéslav,

Wilsonova 405
Wilsonova 405/34
39201 SobéslavrSobéslav Ill

LIMEX CB a.s,, Ustaré §koly 6, 110 00 Praha 1 -

_
mémd

ndzev - popis jednotka poc'et

soubor

Mostovv'jeféb
Jednovnosnikovy mostovy jeFéb vyroben dle platch

bezpeénostnich pfedpisfl UVV a VDE a dle EN 13001 U4/ QZ

uréeny pro provoz v hale s elektrickym pojezdem

Nosnost 5000 kg, rozpéti 10470 mm
Zdvih kladkostroje 6000 mm

Délkové rédiové ovlédéni
Jefébové dréha ~ pf'iprava HEA profilu m

Jefébova’ dréha , montéi a dodévka jefébové dréhy na HEA
profily vé dodévky koiejnice m
Jefébové dréha , geodetické zaméfeni sbr

Jefa’bové dréha - napa’jeni pomoci kryté troleje Akapp, délka:

31 m, VC. 2 ks. sbérne’ho voziku sbr
Jefébova’ dra’ha - ukonéeni napéjeni vé. vedeni + hlavni vypinz sbr
Va’zaci prostfedek -nekonec':m‘/ pas RSE 5000 kg, L1: 3 m ks

Vézaci prostfedek -nekoneény pa’s RSE 5000 kg, L1: 4 m ks

Vézaci prostfedek - 2-pramenm} Fetézovy Uvazek se

zkracovéni, tFida 10, pr.10, délka 3m, zvétéena’ hlava LXKW ks

§koleni jeFéa’k, vazaé vE, vystaveni prflkazu osob

Revize nosnfkového mostovéhojefébu sbr

94- LE§E~i ASVABNf vv'TAHY

Monta’i leéeni lehkého pracovniho Fadového s podlahami i

pFiplatek za kaidY/ (1815128000807 mésic pouiiti leéeni §ifky
éil‘ky od 0,80 do 1,00 m a vyéky pfes 10 do 30 m m2

VVkaz vér , 32*2’5,6: 358
Demonta’i leéeni lehkého fadového bez podlah EI’Fky od 08
do 1 m, vVEky do 10 m m2

vykaz Wmér : 32*2‘5,6=358
Zapfljéeni vysokozdviiného voziku s obsluhou hod

Zapfljéeni monta’ini ploéiny - 2dvih do 6 m s obsluhou hod

783 NATERV
Nétéry oceIch konstrukci syntetické D , ocelové

konstrukce plnosténné, 3x email na vzduchu schnouci m2

VVkaz Wmér : 31'2‘ 1= 62

M21 ELEKTROMONTAiE
Montéi trubka plastova’ tuha D pFes 23 do 35 mm uloiena’

pevné m

trubka elektroinstalaéni tuhé 2 PVC 0 22,1/25 mm, délka 3 m m
koleno pro trubky elektromstalaéni pance’Fové pevné z PH 0

25mm, polornér oblouku 85 mm ks

Montéi kabel Cu plny kulaw iita 4x16 ai 25 mm2 zataieny v

trubka’ch (CYKV) m
KabeisilovysCujadrem1kV4x16mm2 m

1

62

62
D

D
D

—
ll
—

I

10

358

358

40
40

62

25

25

29
29

cena /mj bez
DPH

620705,00

726,00

3194,00

3200000
2650000

418,00
277,50

8300,00
525,00

2470,00

15,00

10,00

250,00
250,00

90,00

12,00

12,00

5,00

20,00
0,00

Pr'i/oha E. 10

cena celkem
bez DPH

620705,00

45000,00

178705,00

32000,00
26500,00

1670,00
1110,00

3320000
5250,00
2470,00

5370,00 RT52019/l

3580,00 RT52019/l

1000000
1000000

5580,00 RT52019/l

300,00 RT52019/l

300,00 RT52019/l

30,00 RT52019/I

580,00 RT52019/|
0, 00 RT52019/l



22

23
24
25

26

27
28

29

Ukonéem’ vodié izoIovanV do 16 mmZ v rozvadééi nebo na
741130006 DHSUOJI

741310412 mokré

ks 8 10,00 80,00 RT52019/I
Monta‘i spinaE tFi/Etyfpo’lovv nésténny do 25 A venkovm’ nebo

ks 1 100,00 100,00 RT52019/l
34536392 Spinaé péikovy trojpélovV 25A nésténnv ks 1 450,00 450,00 RT52019/I

741320101 Montéijistiéjednopéiovy nn do 25 A bez krytu k5 1 100,00 100,00 RT52019/l
jistit‘: 3ipdl, pouze zkratové spouét‘, In = 32 A, tfmen. Svorky

35822620 pro 2,5-95 mm2 ks 1 150,00 150,00 RTSZOIQ/I
Osazeni hmoidinek véetné vyvrta’m' otvoru ve sténéch

460690031 ciheach prfiméru do 8 mm ks 12 10,00 120,00 RT52019/I
56281006 hmoid‘rnka do duth stén a stropfl D 8mm ks 12 5,00 60,00 RT52019/i

Kontrola stavu elekmckého okruhu pfes 5 do 10 Wvodfi v

580103002 prostoru bezpeéném okruh 1 350,00 350,00 RTSZOlQ/l

910 R00 s - predbezne obhlidky a revize El hod 8 180,00 1440,00

C E L K E M 23 poloiky 1. - 30. v KE bez DPH 985200,00

D P H 206892.00
c E L K E M v Ké VCETNE DPH 1192092,ao r,

Datum 3'2 07- 261?
Podpis oprévnéné osoby
Titui, jméno, pFijmem' Manak Prochézka




