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KUPNÍ SMLOUVA Č.

uvedeného dne, měsíce a roku v §ouladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č.

8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

1,.

l.

Smluvní strany

Kupující: Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1

Sídlo: Na Smetance 5O5/I, Praha 2, PSČ 12O 0O

lČ:47611,928

Osoba oprávněná jednat za kupujícího: PaedDr. Hana Vítová ředitelka

bankovní spojení:

2. Prodávající: KoVoSLUŽBA oTS, a.s.

Sídlo:Tovačovského 2,1,3O 00 Praha 3

lč: 25103709

DlČ CZ25IO37O9

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u MOS v Praze, oddíl B, vložka 4530

Osoby oprávněné jednat za prodávalícího: lng. Pavel Vaněk a Jan Krbec členové

představenstva

bankovníspojení: 

ll.

Předmět smlouvy a cena

L. Předmětem této smlouvy je nákup zaYízení konvektomat elektrický ELECTROLUX A-O-S Touch

10xGN1/1 včetně příslušenství dle cenové nabídky č: NA - 403160123, včetně dopravy, montáže,

uvedení do provozu, předání návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce a zaškolení personálu

kupujícího.

2. Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží, za podmínek

dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
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3. Celková cena za dodané zbožídle článku 1,. je:245.295,50 Kč bez DPH (slovy:

dvěstěčtyřicetpěttisícdvěstědevadesátpětkorun, 5O hal). DPH bude účtováno dle aktuálně platné

sazby DPH vdobě uskutečněného zdanitelného plnění. Celková cena zahrnuje cenu zazboží včetně
p řís l uše nství, jeho do pravu, montáž, zaško le n í p ra covn íků ku p uj ícího.

lll.

Platební podmínky

1,. Prodávající má právo vystavit kupujícímu daňový
zboží včetně příslušenství a dokladů specifikovaných v čl.

kupujícího.

doklad (fakturu) až po předání a instalaci

Vl této smlouvy a po zaškolení pracovníků

2. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle §28 zákona č.235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších'předpisů a údajů dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb.,

obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané

náležitosti, je kupující oprávněn ji zaslat ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu kdoplnění, aniž se
dostanete do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení
náležitě doplněné či opravené faktury.

3. Faktura je splatná do 20 dnů od jejich vystavení. Za den úhrady se považuje den, kdy byla

fakturovaná částka připsána na účet prodávajícího.

4. Kupující se zavazuje provést úhradu kupní ceny bezhotovostním převodem na účet

prodávajícího. Číslo bankovního účtu bude uvedeno na faktuře.

lV.

Dodání zboží

1,. Prodávajícíje vlastníkem zboží a nese nebezpečí škody na zboží do okamžiku předá ní.

2. Prodávajícíse zavazuje předat zboží kupujícímu do: 29.8.201,6, pokud toto bude objednáno

nejpozději do 5.8.2016, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Zboží bude předáno následujícím způsobem: bude provedena instalace a odzkoušení, tato
skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu potvrzeném oběma stranami.

4. Při předání zboží je prodávajícíkupujícímu předvede v provozu, čímž prokáže bezchybnost,

kompletnost a způsobilost zboží k provozu. Současně prodávající provede průkazné zaškolení

kupujícím určených pracovníků pro obsluhu a údržbu zboží.
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Záruka a servisní podmínky

L. Záruční a servisní podrhínky se řídí záručními podmínkami vydanýmí dodavatelem a

uvedenými v předávací dokumentaci ke zboží.

2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zbožív době jeho předání

kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době, která činí 27 měsíců od

protokolá rního předání zboží.

3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemohl zboží užívat pro vady, za které

prodávající odpovídá.

4. Prodávajícíse zavazuje zahájit servisní práce do 48 hodin, běžného pracovního týdne, od

jejich oznámení a ostatní vady je povinen odstranit do 7 dnů od jejich oznámení, pokud se smluvní

strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. Případné závady budou kontaktní osobě
prodávajícího oznámeny telefonicky na tel:  a potvrzeny e-mailem na:

5. Prodávající se zavazuje pro kupujícírro zalisiit i pozáruční servis zboží.

Vl.

Průvodní doklady

Spolu se zbožím předá prodávající kupujícímu:

Návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce,

Servisní doklady ( záruční list)

Sankce

1. Kupující má právo požadovat na prodávajícím při nedodržení termínu předání zboží

z nezpochybnitelného zavinění prodávajícím smluvní pokutu, a to ve výši O,L% z celkové ceny zakázky

bez DPH za každý započatý den prodlení. Prodávající není v prodlení s předáním zboží, pokud by toto
prodlení bylo zapříčiněno důvody spočívajících na straně kupujícího.

2. Prodávající má právo požadovat na kupujícím při nedodrženítermínu splatnosti faktury

zákonný úrok z prodlení.

Vll.
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Vlll.

závěrečná ustanovení

Obě smluvnístrany prohlašují, že se s touto smlouvou podrobně seznámily, že souhlasí

s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné

vůle a při uzavírání smlouvy nejednaly v tísni.

2. Tato smlouva nabývá platnostia účinnostidnem podpisu oběma smluvnímistranami.

3. Smlouvu lze měnit čidoplňovat pouze formou písemných a oběma stranamipodepsaných

dodatků.

4, Smlouva obsahuje 3 strany textu a je vyhotovena ve dvou stejnopisech , z nichžkaždá ze

smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy: 1- nabídka NA - 403160038

2 technický list

Pa ed Dr. Ha ni 
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lng. Pavel Vaněk - člen představenstva
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Nabídka vk prahaí

BA OTS, a.s.

ého 2192

PRAHA 3

25103709 otČ: CZ25103709
ský obchodní soud v Praze oddil B vložka 4530.

fí.
kovoslužboďs
akciová společnost

Řada dokladu : 403
Číslo nabídky : 160123
Sklad : 400.00403.301

Forma úhrady , Platebním příkazem

Popis dodávky : Konvektomat

ZpŮsob dopravy : Kvs

loarerrt"r. 1909080

Zakladní škola, Praha 2, Na Smetance 1

Na Smetance 505/í

120 00 Praha 2 lČ:47611928 DlČ:

Místo dodání: 1909080

Zakladní škola, Praha 2, Na Smetance 1

Na Smetance 505/í

120 00 Praha
Datum vytvoření : 21,7.2O16
Platnost nabídky : 3í.8.20í6
Termíndodání : do29.8,2016vizníže

Pozice
Množství MJ

Název a popis
J. cena bez DPH

Celkem Kč bez DPH Celkem bez DPH
po slevě

Koo Celkem s DpH
DPH % po slevěSleva %

1 9600379.0000000 konvektomat AIR-O€TEAM TOUCH,eI.10x1l1 267202

1,00 ks 268 000,00 268 000,00 18,00 219 760,00 21 265 909,60

2 9580104.0050000 podestavba pod konvektomat

1,00 ks 10701,00 10701,00 ,10,00 9630,90 21 íí653,39
3 9585070.0000000 změkčovač automaticlqý A -08

1,00 ks '12 790,00 12 790,00 5,00 12 150,50 21 14702,11

4 9586008.0000000 prostředek mycí pro konvektomat 5,5 kg AB PRO AUTO M

1,00 ks 579,00 579,00 99,82 1,04 21 1,26

5 9586009.0000000 prostředek oplachový pro konvektomat Skg AB PRO AUTO O

1 ,00 ks 579,00 579,00 99,82 1,04 21 '1,26

6 9580363.0000000 sůl regenerační 25kg tabletová D0512

- 1,00 ks 290,00 290,00 99,65 1,02 21 1,23

7 9999931,0000000 doprava - paušál

1,00 800,00 800,00 800,00 21 968,00

8 9999911.0000000 montáž

1,o0 2 950,oo 2 950,00 2 950,00 21 3 569,50

9 9999936.0000000 školeníobsluhy

1,00 3 330,00 3 330,00 99,97 1,00 21 1,21

300 019,00

zaokrouhIení

245 295,50 296 807,56

0,44

Celkem Kč 296 808,00

Vystavil : Petr Žižka
Nabídka: 403160123 Strana: 1l2Zpracováno systémem Helios Orange
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Nabídka vk praha

fí.
kovostužboots
akciová spo ečnost

Řada dokladu : 403
Číslo dokladu : 160í23
Sklad : 400.00403.301

á paní, vážený pane,
ujeme si Vám předložit tuto nabídku, kterou jsme vypracovali na základé Vašich požadavků.

tnost nabídky: 1 měsíc
ruka. 27 měsíců při dodržení záruóních podmínek

í lhuta. do 29.8.2016 při obdržení objednávky do 5.8.2016
lnstalace: na připravené a odsouhlasené přívody médií
Zaškolení obsluhy: obsaženo v nabídce

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a v případě Vašeho zájmu Vám rádi zodpovíme veškeré další dotazy.

Tešíme se na dalšíspolupráci.

S pozdravem,

petr Žižka
KoVoSLUŽBA ots,a.s.
Tovačovského 2,130 00 Praha 3
fax,. 
mobil:

www.kovosluzbaots.cz

Vystavil .

Nabídka ,

petr Žižka
4031 601 23Zpracováno systémem Helios Orange Strana: 2 l 2
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