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Smlouva je uzavřena písemně

Kupní smlouva uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen "občanský zákoník")

KUPNÍ SMLOUVA Č.: 62-2-7311/2020

l. SMLUVNÍ STRANY

KUPUJÍCÍ PRODÁVAJÍCÍ

Česká republika Obchodní firma: DOMUS Laundry CZ s.r.o.
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Sídlo: třída Hrdinů 595/35, 795 01 Rýmařov
Zubatého 685/1, 614 00 Brno
Zastoupená: plk. Ing. Jiří Pelikán Statutární orgán:
ředitel Hasičského záchranného sboru Kontaktní osoba:
Jihomoravského kraje

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl C, vložka 62854

Bankovní spojeni: ČNB, pobočka Brno Bankovní spojeni:
CIslo účtu: 10039881/0710 Číslo účtu:

IČO: 70884099 IČO: 0422129
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH DIČ: CZ04221290
DS: ybiaiuv DS: vq26a9b

ll. PŘEDMĚT SMLOUVY

Název zboží Měrná Množství Cena za m.j. Cena celkem
jedn.

Průmyslový sušič DOMUS DDT 18 E ks 1 88 890,00 Kč 88 890,00 Kč

Celkem 88 890,00 Kč
DPH 21% 18 666,90 Kč

Dodací lhůta: do 30. 11. 2020 Cena včetně DPH: 107 556,90 Kč
Záruční doba: 24 měsíců od data převzetí předmětu smlouvy kupujÍcĹm, veškeré vady je prodávajÍcÍ povinen ve

lhůtě do 30 dnů od nahlášení vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v
reklamačním protokolu jinak.

Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem: 107 557,00 KČ

Místo plněni: HS Blansko, POřÍČÍ 22, 678 01 Blansko
Předmět smlouvy je za kupuýcího oprávněn převzít:

III. ZBOŽÍ, PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ, VADY ZBOŽÍ

1. prodávajícI se zavazuje informovat kupujÍcÍho o termínu dodání zboží nejméně tři pracovní dny předem. Před touto
dobou může prodávajÍcÍ dodat zboží jen po předchozím souhlasu kupujÍcÍho.

2. Splněním dodávky se rozumí odevzdáni a uvedeni zboží do provozu v místě plnění, převzetí zboží oprávněnými
osobami kupujÍcÍho a dodáni všech dokladů nutných k jeho provozováni podle právních předpisů a technických norem
ČR.
3. ProdávajícI předá kupljjÍcÍmu tyto doklady vztahující se ke zboží dle ČI. ||. této smlouvy:
- základní technický popis, může být součástí návodu,
- kontaktní údaje servisních mist,
- návod k použiti, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii;
- technický návod na ošetřování a doporučené prostředky na impregnaci;
- písemné prohlášení o shodě výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturu zašle prodávajÍcÍ v 1 vyhotoveni a s potvrzeným dokladem o převzetí předmětu smlouvy na adresu kupujÍcÍho.
Splatnost faktury je 21 dní od doručeni do sídla kupujÍcÍho. Faktura musí obsahovat veškeré daňové náležitosti.



V. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Pro případ nedodržení terminu splnění předmětu plnění ze strany prodávajÍcÍho nebo v případě prodlení
prodávajícího s odstraněním vad zboží dle ČI. ||. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny vC. DPH předmětu
plněni za každý, byt' i započatý den prodlení, a to až do dodání předmětu plnění; zaplacením smluvní pokuty není
dotčen nárok kupujÍcÍho na náhradu škody.
2. Při nedodrženi termínu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu kupujícím je prodávající oprávněn účtovat
úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši podle § 1970 občanského zákoníku.

3. Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody v
plném rozsahu. Případná vzniklá škoda je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty, v souladu s
ustanovením § 1971 občanského zákoníku.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany tím potvrzuji, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit
občanským zákoníkem. Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo
vést ke vzniku rozporů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejněni dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednáni dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem
uzavření této smlouvy.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že kupující zašle tuto smlouvu správci
registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou
anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zŔracovánÍ osobních údajů a podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních
údajů).

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží kupujÍcÍ a jeden (l) prodávajici. Kupující
po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.

Přílohy: Cenová nabídka č. 20201013-TV01 ze dne 14. 8. 2020.

26, 11, 202Ô
V Brně, dne

V Rýmařově, dn, 2'3 1\'\ 2cRc'



l'j oomus Třída Hrdmú595/35
795 ()1 Rýmařov CZ

IČO 04221290
DIC. CZO4221290

Pro:
Česká republika - Hasičský záchranný sborjihoCeského kraje
Adresa:
tel.: K|epnét2 sem a zadejte text
e-mall:

· UČ tnnost
· Evoluce

od:
e-mail
mobil:

DOMUS Laundry CZs.r.o.

· Inovace

· Úspora

-'1',lj,.]

Naše m.: 20201013-TV01

vážený pane řediteli,

zasíláme Vám cenovou nabídku na profesioná|nípráde|enskou techniku Domus, Technologie

této značky patří mezi nejznámější a nejžádanější na světě a to již od roku 1922. Díky své kvalitě a

nízkým provozním nákladům se prádelenské stroje Domus těší stále větší oblibě zákazníků, o čemž

svědči vzrůstájÍcÍ prodej jak jednotlivých strojů, tak i kompletně vybavených prádelen. Konstrukce

nabízených strojů zaručuje Špičkovou kvalitu a spolehlivost.

Značka DOMUS Laundry CZ nabízí:

l ' · ' ' , l, l ' l ' · t ' '"' ' " L' ' J 'i f"" Í'ď" ' l ' ' ' '
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j' ,. Elektrický ohřev
'l Plnění: 18 kg (poměr 1:20)

V x Š x H: 1694X785X1125 mm
Hodinový výkon: 43 kg

- poměr náplně - objem bubnu |ni|1imá|ně v pomění !:20 (objemAimotnost)
- buben z nerez oceli s povrchovou strukturou a děrování zabezpečujícím co nejmenší opotřebení

sušených oděvů a ncpoškozující fůnkční membrány vícevrstvého zásahového oděvu a reflexní
nášivky na oděvu

- reverzace bubnu s nastavitelnými reverzními časy
- vytápění cIektrické s příkonem maximálně 18,97 kW
- elektrické připojení 3N AC 380 - 400 V, 50 Hz
- vestavěný ventilátor, kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu
- systém s odvodem vzduchu, odtah vzduchu 200 mm
- systém sušení s co nejefektivnějším využitím ohřátého vzduch
- rozměry sušičky umožňují průchod dveřmi o rozměru max. 1000 mm,
- volba teploty, času sušení, ochlazování
- programátor s průmyslovým ovládáním s min. 20 8ušícími programy s možností

přístupu k provozním hodnotám a g odečtem zbývajícího Času ua displeji přístroje
- velkoplošný filtr pro zbytkový prach
- volně programovatelná řídící jednotka s možností volně programovat teploty a Časy

v jednotlivých krocích suŠícího programu. Sestavení sušícího programu z jednotlivých
fází, kde je možno nastavovat teplotu, Čas, otáčky bubnu, dobu otáčení bubnu a pauzu.

- Neomezená tvorba (možnosti) sušícíeh programu. MoŽnost řízení teploty na požadavek
vstupní nebo výstupní teploty.
přednastavené speciální programové vybavení na sušení zásabových hasičských obleků.

Cena bet DPH: 88.890- KČ

DPH 21% 18.667- KČ

Cena vC. DPH 107.557,- KČ

v Rýmařově 14.8,2020


