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Kupní smlouvu

i.

2.

Prodávající se zavazuje zajistit záruční i pozáruční servis předmětu koupě.3.

1.

2.

i

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2079 a násl. ve spojení 
s ust. § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném 
ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník") tuto :

Kupující zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle čl. II odst. 1 této smlouvy 
formou bezhotovostního převodu na účet prodávajícího č. 9100832028/5500, var. 
symbol: FaV.., nejpozději do 30 dnů ode dne předání předmětu koupě kupujícímu včetně 
předání veškerých dokladů nezbytných pro řádný provoz a údržbu a včetně záručních 
dokladů. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu 
kupujícího.

Prodávající prodává touto smlouvou kupujícímu předmět koupě se vším příslušenstvím 
a součástmi, a se všemi právy a povinnostmi, za dohodnutou kupní cenu dle čl. II odst. 1 
této smlouvy a kupující tento předmět koupě za dohodnutou kupní cenu kupuje 
a do svého výlučného vlastnictví přejímá.

Čl. I
Předmět smlouvy

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Elektrického varného kotle, model 
PI317 918 ET, nerezového zákrytu -digestoře, nerezového podlahového žlabu a 
komponentů připojení (dále jen „předmět koupě").
Podrobná technická specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1, která je 
založena na nabídce prodávajícího na veřejnou zakázku „ Nákup elektrického varného 
kotle pro školní jídelnu I.ZŠ v Novém Městě na Moravě"

GOZ GASTRO s.r.o.
se sídlem Olomoucká 888/164, Černovice, 627 00 Brno
zastoupený Bc. Markem Kašparem, jednatelem
IČ: 28302672
DIČ: CZ28302672
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn.: C 59773, 
(dále jen „prodávající")

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 1224751/0100
(dále jen „kupující")

Čl. II
Kupní cena

Kupní cena byla dohodou smluvních stran stanovena na 575 192,10 Kč (slovy: 
pětsetsedmdesátpěttisícstodevadesátdvakorundesethaléřů)  bez DPH
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Prodávající se zavazuje poskytovat na předmět koupě záruční i pozáruční servis.3.
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Kupující je oprávněn předmět koupě nepřevzít, má-li vady, a to bez ohledu na množství a 
povahu těchto vad, nebo je-li předmět koupě předáván bez průvodních dokladů, nebo 
některé doklady chybějí, nebo doklady nejsou řádné a nemají náležitosti uvedené v této 
smlouvě. O odmítnutí převzetí předmětu koupě jsou povinny obě smluvní strany vyhotovit 
zápis s uvedením všech důvodů nepřevzetí.

Prodávající je povinen předat a nainstalovat kupujícímu předmět koupě v období od 7.7. 
do 15.7.2021. Instalace bude probíhat ve dvou fázích, v termínu od 7.7.2021 do 
15.7.2021 budou probíhat stavební úpravy, zabudování podlahové vpusti a její napojení, 
osazení jističe a přívod kabelu CYKY 5x10, instalace zákrytu VZT včetně přípojky na 
osvětlení a montáž stávajícího kotle 270I, prioritou bude ukončit tyto práce v co 
nejkratším termínu ideálně 9.7.2021, nejpozději 11.7.2021. Instalace nového varného 
kotle 370 I proběhne po jeho naskladnění, nejpozději 35 KT, reálný předpoklad instalace 
od 9.-14.8.2021. termín instalace bude avizován s časovým předstihem provozovateli.

Místem předání a instalace je Základní škola Vratislavovo náměstí 124, 592 31 Nové 
Město na Moravě.

Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části sjednávají smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 
s úhradou kupní ceny. Smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit na účet prodávajícího 
uvedený v čl. II odst. 2 této smlouvy.

Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě nevážnou žádné právní vady bránící nebo 
omezující vlastníka ve volné dispozici s předmětem koupě.

Čl. Ill
Stav předmětu koupě

Prodávající prohlašuje, že kupujícího seznámil se stavem předmětu koupě, že tento 
nemá žádné faktické vady bránící v jeho užívání.

Prodávající je povinen oznámit kupujícímu nejpozději 3 pracovní dny před dnem, kdy má 
být předmět koupě připraven k montáži, datum a hodinu zahájení montáže.
Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu řádně a včas veškeré spolupůsobení tak, 
aby předání a montáž předmětu koupě byla provedena v souladu s touto smlouvou řádně 
a včas.
Kontaktní osoba kupujícího a osoba pověřená k převzetí předmětu koupě a k podpisu 
předávajícího protokolu: Mgr. Otto Ondráček, otto.ondracek@zs1.nmnm.cz, tel. 603 227 
190.

Čl. IV
Předání předmětu koupě, přechod vlastnického práva

O předání předmětu koupě prodávajícím a o jeho převzetí kupujícím bude sepsán 
předávací protokol ve dvou originálech. Prodávající bere na vědomí, že poskytnutí pouze 
části plnění, nebo plnění s vadami, nenaplní účel této smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován 
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v 
zákoně doklad s náležitostmi podle § 29 a násl. zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů.

mailto:otto.ondracek@zs1.nmnm.cz
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2. Za prodlení prodávajícího s odstraněním vad dle čl. V odst. 4 smlouvy je prodávající 
povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý kalendářní den, v němž prodlení trvá, 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadného zboží. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok na náhradu škody.

1. V případě, že prodávající nepředá předmět koupě a neprovede jeho instalaci v termínu dle 
čl. IV. odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každý den, ve kterém prodlení s odevzdáním či instalací trvá. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Smluvní strany si sjednávají, že odevzdání předmětu koupě s vadami bez ohledu na 
jejich množství je vážným porušením smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady předmětu 
koupě v případě, že nebyl kupujícím používán nebo udržován v souladu s obvyklou praxí 
a s pokyny prodávajícího (průvodní doklady) předanými kupujícímu při převzetí.

Veškeré náklady spojené s oprávněným oznámením vad dle čl. V této smlouvy jdou k tíži 
prodávajícího.

Vlastnické právo k předmětu koupě nabývá kupující jeho převzetím na základě oběma 
smluvními stranami podepsaného protokolu o předání a převzetí předmětu koupě a 
úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny dle čl. II odst. 1 této smlouvy.
Nebezpečí vzniku škod na předmětu koupě, jakož i právo předmět koupě užívat, přechází 
na kupujícího převzetím předmětu koupě.

Kupující uplatní práva z vadného plnění a /nebo právo ze záruky za jakost písemným 
oznámením (vytknutím) vady doručeným prodávajícímu. Oznámení (vytknutí) vady 
obsahuje identifikaci vady nebo způsob, jakým se vada projevuje, a uplatní nárok z 
vadného plnění nebo ze záruky.

V případě, že kupující uplatní nárok na odstranění vady opravou věci, dodáním nové věci 
bez vady, nebo dodáním chybějící věci, je prodávající povinen odstranit vadu způsobem 
dle uplatněného nároku do 3 pracovních dnů ode dne, kdy kupující oznámil takovou volbu 
nároku.

V případě, že prodávající neoprávněně odmítne odstranit vadu nebo je v prodlení s 
odstraněním vady delším než 3 pracovních dnů ode dne oznámení vady, je kupující 
oprávněn oznámené vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 
prodávajícího.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od oznámení vady kupujícím, na kterou 
se nevztahuje záruka, v záruční době do odstranění vady.

Kupující je povinen od okamžiku uplatnění nároku z vadného plnění nebo vady, na kterou 
se vztahuje záruka, zpřístupnit předmět koupě v místě plnění dle čl. IV odst. 3 této 
smlouvy v obvyklé provozní době kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany pro 
konkrétní případ jinak.

ČI.V
Oznámení vady z vadného plnění a vady, na kterou se vztahuje záruka

Čl. VI
Smluvní pokuty
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Kupující:Prodávaiídí/
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Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") 
je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Kupujícímu svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 
128/2000 Sb, zákon o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních 
údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.

Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, prodávající obdrží 
jedno vyhotovení a kupující dvě vyhotovení této smlouvy.

Tato smlouva byla projednána na schůzi Rady města Nové Město na Moravě č. 41 
konané dne 7.6.2021 a schválena usnesením přijatým pod bodem Č.10/41/RM2021.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

ČI. VII
Závěrečná ustanovení

Prodávající podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") a na profilu 
zadavatele https://zakazky.nmnm.cz/

10 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

V Brně dne,.2^ 6. 2021

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na 
důkaz toho připojují své podpisy.

3. Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši vyúčtování písemnou výzvou 
doručenou prodávajícímu. Prodávající je povinen zaplatit úplatně vyúčtovanou smluvní 
pokutu do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy kupujícího na její zaplacení.

.^M&Vék^ašpar

210,CCZ28302672

Michal Šmarda j 
starosta

wlf

https://zakazky.nmnm.cz/


Odběratel:Dodavatel:
GOZ GASTRO s.r.o.

I
Vratislavovo náměstí 124
592 31 Nové Město na Mor627 00

Kontaktní osoba:

zs1@nmnm.cz

Termín dodání:14.6.2021Vystaveno:

Popis nabídky:

Položka Množství Sleva

21Kotel varný elektrický 370I 544 853,44 CZK

Ti

u tg

Instalace 42 000,00 CZK 42 000,00 CZK1 42 000,00 CZK 21 50 820,00 CZK
INST

54 000,00 CZKInstalace 54 000,00 CZK 54 000,00 CZK 211 65 340,00 CZK
INST

1

IČO : 28302672
DIČ : CZ28302672 IČO 170284725

DIČ : CZ70284725

Základní škola Nové
Město na Moravě,

Kontaktní osoba:
Doležal Pavel

Rozměry: 1800x900x900
Přiooiení / ořikon: 400V / 36 kW 
elektrický
nepřímý ohřev
výpustný ventil
bezpeč. tlak, armatura
využit, objem vany 370I
vnitř, rozměr vany 1500x550x480 
max. 105°C
bat. na teplou i studenou vodu

Přívod elektrického kabelu pro stávající varný kotel Firex (32 kW) 
kabel CYKY 5x10, 40m vč. zalistování
úprava jištění - 63A
odpojovač
Přívod 230 V pro osvětlení VZT
revize
včetně montáže stávajícího kotle

1
PI370 918 ET

Instalace nového zákrytu VZT - digestoř
Rozměr zákrytu 1600x1100x450
v dodávce i zadní vykrývací plech proti únikům par 
napojení na stávající VZT

Cena za 
jednotku

569 990,00 CZK

Cena za jedn. 
po slevě

450 292,10 CZK

Celkem 
po slevě

450 292,10 CZK

Celkem po sl. 
vč. DPH

+420739702832
dolezal@gozgastro.cz

Sazba 
DPH

THE BEST 

žoi
Olomoucká 888/164

Brno - Černovii

■* ^CHEF'S HAT

mailto:zs1@nmnm.cz
mailto:dolezal@gozgastro.cz
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Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu koupě
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky na veřejnou zakázku „Nákup varného kotle pro školní jídelnu I.ZŠ v 

Novém Městě na Moravě“



KRYCÍ LIST NABÍDKY
zakázka

MĚSTO Nové Město na Moravězadavatel

28302672 DIC CZ28302672
545215495

info@gozgastro. cz

Kč bez DPHnabídková cena

575.192,10,-Kčcelkem

Předpokládaný termín dodávky:

poznámky:

14.06.2021datum
podpis, razítko

účastník 
sídlo

1. fáze instalace stávajícího kotle + VZT+ELE 7.7.2021-12.7.2021
2. fáze-instalace nového varného kotle 370 1, nejpozději 35.KT, dle 
možností dodavatele dříve

(tato cena bude vložena do nabídky 
el.systému E-ZAK na profilu zadavatele, 

https ://zakazky .nmnm. cz/)

3wt8uhs
Bc. Marek Kašpar

Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ:00294900___________________________________

GOZ GASTRO s.r.o.____________________
Olomoucká 888/164, 627 00 Brno

IC 
telefon, fax 
e-mail 
datová schránka 
pověř.zástupce pro další jednání:

„Nákup varného elektrického kotle pro školní 
jídelnu l.ZS v Novém Městě na Moravě,,



Položka Množství Sleva

Instalace 1 28 900,00 CZK 28 900,00 CZK 28 900,00 CZK 21
INST

17%

575 192,10 CZKKonečná cena:DPH% Základ

695 982,44 CZKZákladní sazba 21
Konečná cena vč. daně:

ď

/

11

575 192,10
575 192,10

120 790,34
120 790,34

Cena za 
jednotku

Cena celkem před slevou:
Sleva celkem:

Cena za jedn. 
po slevě

Celkem 
po slevě

840 816,90 CZK
144 834,46 CZK

Rozpis DPH
Sazba

Sazba
DPH

Celkem po sl. 
vč. DPH

34 969,00 CZK

Podlahová vana s roštem pod výpustní kohout
Tvar"T"- 1000x350+1255x350
Napojení na stávající podlahovou vpusť s roštem 
Zabudování vany do stávající podlahy 
Zapravení, dlažba






