SMLOUVA 0 VYPOŘÁDÁNI ZÁVAZKŮ

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, v platném zněni,
mezi těmito smluvnimi stranami:

Dětský domov se š kolou, základní š kola a Školní jidelna, Školní 89, 471 28 Hamr na Jezeře
Za§toupený ředitelem Mgr. Václavem Konopiským:

IČ: 622 37 047
(dále jen „obj®dnat®l")

a
PRAGOPERUN, spol. s r.o..
Modletice 98, 25101 Říčany
lč: 41190360
DIČ: CZ41190360

(dále jen „dodavat®l")

1.

Popls skutkového stavu
1.

Smluvni strany uzavřely dne 10.9.2018 „Kupní smlouvu", jejimž předmětem bylo pračka
a suš ič.

2. Strana objednatele je povinným subjektem pro zveřejňováni v Registru smluv dle
smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu
zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve zněn(
pozdějš ich předpisů (dále jen „ZRS'`).

3.

Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedoš lo
k řádnému uveřejněni smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv dle

přisluš ného zákona a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. Vzájmu úpravy vzájemných práv a povinno§ti vyplývajicích způvodně sjednané
smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti
uzavřené smlouvy avsouladu sjejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly,
a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejněni smlouvy v Registru smluv,
sjednávají smluvni strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

11.

Práva a závazky Smluvnich stran
1. Smluvni strany si tímto ujednánim vzájemně stvrzuj| že obsah vzájemných práv
a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen
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textem původně sjednané smlouvy', která tvoří pro tyto účely přilohu této smlouvy. Lhůty

se rovnéž řidi púvodně sjednanou smlouvou a počitaji se od uplynuti 31 dnů od data
jejiho uzavření.

2.

Smluvní strany prohlaš ují, Že veš kerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně

sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně
poskytnutým plněnim nebudou vzájemně vznáš et vůči druhé smluvni straně nároky
z titulu bezdůvodného obohaceni.
3.

Smluvní strany prohlaš ují, že veš kerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od

okamžiku jejího uveřejnění v RS plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků
vyjádřeným v přiloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podminek.
4, Smluvni strana, která je povinným subjektem pro zveřejňováni v registru smluv dle ZRS
smlouvy uvedené v Čl. 1. odst 1 této smlouvy, se timto zavazuje druhé smluvni straně
k neprodlenému zveřejněni této smlouvy a její kompletni přílohy vregistru smluv

v souladu s ustanovenim § 5 ZRS.

111.

Závěrečná ustanoveni
1.

Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

2.

Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech,

každý

s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopjs.
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Příloha Č.1 Kupní smlouva ze dne 10.9.2018

' V připadě jakýchkoli změn smlouvy na veřejnou zakázku musi být tyto změny v souladu s § 222 zákona
Č.134/2016, o zadáváni veřejných zakázek, jinak by mohl být postup zadavatele považován za přestupek dle

§ 268 tohoto zákona.
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Smluvní strany:

PRAGOPERUN, spol. s r,o.
se sídlem ŘÍčany, Modletice 98, PSČ 251 01
IČ: 41190360
DIČ: CZ41190360

jednající lng. Lucií Fialovou, jednatelkou
zúpsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3336

na straně jedné, dále též jako "pnodáva/ÍcÍ',

a
geě§#e:oš mk:ynF;9:kHoá:ur,n:r:azdeE:,š 5S[g:á7š ík2o8[níjíde,na
lč: 62237047
zastoupená Mgr. Václavem Konopiským, ředitelem

na straně druhé, dále též jako "*upt//Ícr,
uzavřely dne, měsíce a roku níže uvedeného, ve smyslu ust. § 2085 a násl., zák. Č. 89R012 Sb.,
Občanského zákoníku, ve znění pozdéjš ích předpisů,
tuto

KUPNÍ SMLOUVU
čl.1

Předmět smlouvv
1.

Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě, kterým se rozumí:
poř.č.

značka a typ stroje

ohřev

ks

cena

1

Pračka lpso IY80

Elektrický

1

99.000,

2

Suš ič lpso DR25

Elektrický

1

87.000,

bezDPH/ks

a to včas a řádně a dále se zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu
koupě.
Kupující se zavazuje Předmět koupě za podmínek stanovených v této smlouvě převzít a zaplatit
za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
2.

Vedle plnění uvedenému včl.1 odst.1 této smlouvy, provede prodávající vrámci dodávky
Předmětu koupě podle této smlouvy rovněž následující práce a činnosti:

2.1. zajistí dopravu a zabalení Předmětu koupě, jenž vyžaduje řádná doprava Předmětu koupě,

2.2. provede nastěhování Předmětu koupě do místa dodání, instalaci, zprovoznění a otestování
Předmětu koupě,
2.3. technické a technologické zaš kolení vybraných zaměstnanců kupujícího,
2.4. zajistí kupujícímu záruční servis, jakož i dodávku potřebných náhradních dílů.

3.

Kupující bere na vědomí, Že součástí prací, jež provede Či zaj.istí prodávající, nejsou výchozí
revize, ani dalš í revize či zkouš ky, které předepisují platné právní předpisy a dalš í normy. Kupující

se zavazuje zabezpečft provedení výchozích revkí a dalš ích povinných zkouš ek a revizí na vkistní
náklady a nebezpečí.

4.

Prodávající veš keré činnosti, včetně záručního servisu uvedené vtéto smbuvě provede
v pracovní době prodávajícího, tj. pondělí až pátek od 6:30 hod. do 15:00 hod., vjiných hodinách
pouze po vzájemné dohodě prodávajíclho a kupujícího a za příplatek dle aktuálně platného ceníku
prodávajícího.

5.

Prodávající předá spolu s předmětem koupě kupujícímu. mj.i manuál k instalaci, údržbě a obsluze
stroje na CD. Kupující se zavazuje stímto manuálem seznám a podle tohoto manuálu
postupoval V případě, Že kupující nebude postupovat podle tohoto manuálu je prodávající účtovat
kupujícímu vzniklé nákbdy.
Čl.2
KUDní cena a Dlatební Dodmínkv

1.

Kupní cena za Předmět koupě a činnosti sjednané vtéto smlouvě provedené v pracovní dny,
v pracovní době (od 6:30 hod. do 15:00 hod.) této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran
ve výš i 186.000,bez DPH. DPH činí 39.060Kč, Cena s DPH činí 225.060,Kč.

2.

Kupní cena nezahmuje práce a činnosti, ke kterým se prodávající výslovně nezavázal vtéto
smlouvě.

3.

Kupní cena je splatná na základě faktury  daňového dokladu, kterou prodávající vystaví po
předání předmětu koupě.

4.

Splatnost faktury daňového dokladu Činí čtrnáct (14) dní ode dne doručení kupujícímu, přičemž
za den zaplacení se považuje den připsání částky na účet prodávajícího. Daňový doklad musí
obsahovat vš echny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.

5.

Smluvní strany sjednávají, že pokud prodávající nezaplatí jakékolív finanční plnění vyplývající
z této smlouvy v termínu stanoveném danou fakturou, je kupující povinen uhradn prodávajícímu
úrok z prodkmí ve výš i 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

čl.3
E±odací Dodmínkv a Dřechod vlastnického Dráva
1.

Kupující se zavazuje před zahájením dodávky předmětu koupě provést stavební připravenost
místa dodání včetně rozvodů elektrické energie, vypínačů a kabelů, přívodů vody, pvnu, odtahů,
vzduchotechniky vš e až k těsné blízkosti pkánovaného umístění předmětu koupě v místě plnění

(vÍz technické podklady výrobce předmětu koupě), Prodávající se zavazuje předat kupujícímu
technické podklady výrobce předmětu koupě.

2.

Kupující je povínen před dodávkou předmětu koupě připravn stěhovací cesty tak, aby bylo možné
nastěhovat předmět koupě ke sjednanému místu dodání standardním stěhovacím způsobem.

3.

Prodávající se zavazuje odevzdat a zprovozm Předmět koupě kupujícímu do 6  ti týdnů od
podpisu této smlouvy.

4.

MÍstem dodání se rozumí sídlo kupujícího kupujícím navržený prostor v prádelně kupujícího, či
vjiné místnosti označené kupujícím, který bude stavebně připraveným prostorem pro předmět
koupě dle požadavků prodávajícího.

5.

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odepřít provedení dodávky předmětu
koupě, či provedení prací a činností sjednaných v této smlouvě, pokud nebude místo
plnění stavebně připraveno dle požadavků kupuJícího, a to až k předmětu koupě a/nebo
pokud nebude přlpravena stěhovací cesta dle čl. 3 odst. 2 této smlouvy. V daném případě se
prodávající nedostává do prodlení s dodáním předmětu koupě ani s provedením sjednaných prací
a činností. Krom toho má prodávající nárok na náhradu Škody spojenou s tím, že místo dodání
nebylo stavebně připraveno dle požadavků prodávajícího (zej.ména se jedná o náklady na
cestovné, náklady na dopravu předmětu koupě do místa dodání, atd.), Kupující je povinen na
výzvu prodávajícího povinen vyčlenit vhodné místo pro umístění předmětu koupě do doby než
bude místo dodání vhodně stavebně připraveno, jinak je povinen prodávajícímu uhradft skladné,
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6.

Povinnost prodávai.ícího odevzdat předmět koupě je splněna dodáním předmětu koupě a
provedením prací stanovených v čl. 1 odst. 2.1. 2.3. v mistě dodání, prodávající a kupující se
zavazují o odevzdání předmětu koupě sepsat předávací protokol, a to na tiskopisech

prodávajícího.

7.

Kupující může odmítnout převzít předmět koupě v případě, že nebylo prodávajícím naplněno
ustanovem některého z bodů čl. 1 odst. 1 a čl. 1 odst, 2.1 2.3. této smlouvy. Kupující není
povinen v prípadě odmítnutí převzetí Předmét koupě plnit závazky z převzetí vyplývající. Smluvní
strany se dohodly na tom, že pokud odmítne kupující podepsat předávací protokol bez vážného

důvodu, je předmět koupě řádně předán dnem bezvadné funkčnosti předmětu koupě v místě
dodání.

8.

Nebezpečí š kody na Předmět koupě přechází z prodávajícího na kupujícího umístěním Předmětu
koupě v místě dodání. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází zprodávajícího na
kupujícího předáním Předmět koupě a úplným zaplacením kupní ceny.
Čl.4
Záruční Dodmínkv a reklam_aL±±±

1.

Prodávající přejlmá touto smlouvou ve smyslu ust. § 2113 a násl., Občanského zákoníku, ve
znění pozdějš lch předpisů záruku v počtu 24 kalendářních měsíců, max. vš ak 3.800 provozních
hodin. Záruka se vš ak nevztahuje na vady způsobené nesprávnou údržbou, obsluhou nebo
neodborným zásahem či poš kozením ze strany kupujícího či třetí osoby a na díly podléhající
běžnému opotřebení. Dalš í podmínky záruky jsou uvedeny v záručním listu prodávajícího, který
prodávající předá kupujícímu.

2.

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni odevzdání Předmětu koupě na základě
předávacího protokolu. V případě prodlení s provedením prací a činností, za něž není odpovědný
prodávající, počne záruční doba plynout od umístěm Předmětu koupé v místě dodání, či na jiném
místě, kde bude předmět koupě skladován. Vady zjjš těné v průběhu záruční doby musí být bez
zbytečného odkladu reklamovány písemně (faxem, emailem) a prodávající musí mít možnost
oprávněnost reklamace prověřit a vadu ve sjednaných lhůtách odstranit,

Čl.5

Závěrečná ustanovení
1.



Smluvními stranami bylo ujednáno, že veš keré informace, které si navzájem poskytnou, jsou

považovány za důvěmé a žádná smluvní strana není oprávněna je poskytnout třetí osobě.

2. :tižasam##?sg#:áomíosheodft?du, #Lě 8:#v:n":bii#ž:#avn±#e%Taj:3ksoe,#::
občanský zákoník, ve znění pozdějš ích předpisů.

3.

Tuto smlouvu je možno měnit pouze fomou číslovaných písemných dodatků odsouhlasených
smluvními stranami.

4.

Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopjsech, z nichž každý má platnost originálu. Každé
smluvní straně a vedlejš ímu účastníkovi náleží po jednom stejnopisu.

5.

Na důkaz toho, že se smluvní strany s touto smlouvou před jejím podpisem seznámily, že s ní
souhlasí a že byla uzavřena z jejich pravé a svobodné vůíe, připojují smluvní strany svůj podpis.
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