
Kupní smlouva
Č. KRPE-105650/ČJ-2022-1700VZ

uzavřená dle § 2079 a nás|edujícich zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také ,,smlouva")

I. SMLUVNÍ STRANY

Kupující

Název:

SIdb:

Zastoupený:

lČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon, e-mail:

(dále jen ,,kupující")

Prodávající

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

lČ:

DIČ:

Bankovní spojeni:

Číslo účtu:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

720 50 250

CZ72050250

ČNB

11234881/0710

Zich a spol., s.r.o.

Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice

Miloš Zich, jednatel

252 67 027

CZ25267027

UniCredit Bank

2114862353

Telefon, e-mail:

Kontaktní osoba:

Telefon, e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

spisová značka C 11414

(dále jen ,,prodávající)
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uzavÍrajÍ tuto smlouvu, kterou se prodávajici zavazuje k dodáni zboží, specifikovaného v této
smlouvě, do místa dodáni podle ČI. Ill. této smlouvy a kupujÍcÍ se zavazuje k převzetí zboží a
zaplacení kupní ceny v souladu s ČI. lV. této smlouvy a to za podmínek ve smlouvě uvedených.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY

Předmětem plněni veřejné zakázky s názvem "Nákup parního konvektomatu" je dodávka
dle níže uvedené Technické specifikace.

Podpisem návrhu Kupní smlouvy č.j. KRPE-105650/ČJ-2021-1700VZ dodavatel se zavazuje
dodrženi všech níže uvedených parametrů.

Technická specifikace:

l) Provedení z odolného nerezového materiálu
2) Tepelný zdroj - elektřina
3) Kapacita 20 zásuvů pro gastro nádoby GN 1/1
4) Vyvíjení páry bojlerovým způsobem
5) Zasouváni gastro nádob napříč pro jednodušší manipulaci
6) výška konvektomatu maximálně 1900 mm
7) Hloubka konvektomatu maximálně 900 mm
8) Provozní režim ,,horký vzduch" v rozsahu 30 - 300°C
9) Provozní režim ,,pára" v rozsahu 30 - 130°C
10) Možnost Bio vaření
11) Minimálni kapacita jednoho výdeje pro 300 jídel
12) Možnost nÍzkotep|otniho vaření
13) Možnost nastavení různých časů pro jednotlivá patra a

rovnoměrnosti teploty uvnitř konvektomatu
14) Automatický/odložený start
15) Technologii skla dveří a vnějšího povrchu přistroje zajišt'ující

bezpečnost obsluhy proti popálení
16) Funkce okamžitého zastaveni ventilátoru při otevření dveří
17) Programovatelné ovládání na intuitivním, digitálním, dostatečně

velkém dotykovém displeji
18) Sadu přednastavených programů pro vaření, ale i možnost vytvoření

a ukládání vlastních programů vaření
19) Integrovaná ruční sprcha (ne samonavíjecí)
20) celkový příkon maximálně 37 kW
21) Funkce automatického čištění a odvápnění
22) Volitelně automatická úprava vody
23) Klapka odtahu přebytečné vlhkosti
24) Diagnostika závad a servisních událostí konvektomatu
25) USB rozhrání pro správu programů a přehrávání dat
26) Možnost propojení do sItě pro komunikaci s externím zařízením
27) Externí změkčovač vody
28) 1 ks standardní zavážecí vozík
29) 1 ks náhradní standardní zavážecí vozík
30) Doprava na místo určení a instalace na místě
31) Záruční a pozáruční servis
32) Záruka minimálně 24 měsíců od dodání zboží
33) Dostupnost náhradních dílů
34) Zaučení obsluhy
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Ill. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ

1. prodávajÍcÍ je povinen dodat předmět plnění do 20. prosince 2022.

2. Místo plněni a dodáni: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516,
530 48 Pardubice.

3. Náklady spojené s odevzdáním zboží nese prodávajici.

4. Předání a převzetí předmětu plnění bude prokázáno datovaným dodacím listem se specifikaci
dodávky podepsaným zástupci obou smluvních stran a potvrzujíchn, že zboží bylo ze strany
prodávajÍcÍho kupujíchnu předáno ve sjednaném místě, v požadovaném množství a kvalitě bez
vad.

5. Spolu s dodacím listem prodávajIcí předá kupujichnu všechny doklady, které se k předmětu
plněni vztahují a které jsou potřebné k převzetí a užíváni zboží.

IV. KUPNÍ CENA

1. Cena za předmět plnění je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou prodávajici
předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku.

2. Celková cena za celý předmět plnění dle této smlouvy činí: [doplní účastník zadávacího ř/zen/]

Název a přesný typ konvektomatu: elektrický konvektomat Blue Vision typ B 2011 b

cena bez DPH 364 000,00 KČ

DPH 21 % 76 440,00 Kč

cena včetně DPH 440 440,00 Kč

3. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady na realizaci dodávky zboží a to včetně nákladů na
dopravu zboží do místa dodání. Kupní cena uvedená v tomto článku je cenou nejvýše
přípustnou.

4. prodávající se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na
cenu předmětu plnění mimo oko|ností, které nebyly předvidatelné v době uzavření této
smlouvy.

5. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu předmětu plnění, budou
dodávky prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou.
Obě smluvní strany se zavazují, že na případné změny daňových předpisu budou před
účinností příslušného zákona reagovat dodatkem smlouvy v souladu s ČI. XII. odst. 1 této
smlouvy.

V. VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY

1. KupujÍcÍ nabývá vlastnictví ke zboží převzetím od prodávajÍcÍho v místě dodání. Současně
s nabytím vlastnictví na kupujÍcÍho přechází nebezpečí škody na věci.

2. Zboží dodané řádně a včas v souladu s touto smlouvou je kupujíci povinen převzít a převzetí
prodávajícknu potvrdit.
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VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, číslo smlouvy a název
zakázky, cenu bez DPH, vyčís|enÍ DPH a cenu včetně DPH.

2. Faktura bude předána při převzetí předmětu plněni a její nedílnou součástí bude dodací list
potvrzený oběma smluvními stranami.

3. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení kupujíchmu na adresu uvedenou
ve smlouvě. KupujÍcÍ není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručeni, i když po
terminu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

4. KupujicI je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti,
není doložena kopií potvrzeného dodacího listu, která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný
druh zboží než dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná
znovu běžet ode dne jejího doručení kupujícímu.

5. Faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu kupujÍcÍho.

6. Zálohovou platbu kupujÍcÍ neposkytuje.

VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. prodávajÍcÍ odevzdá kupujícknu předmět plnění smlouvy v ujednaném množství, jakosti a
provedeni.

2. Budou-li po převzetí předmětu plnění na tomto zjištěny vady, má kupujÍcÍ právo uplatnit vůči
prodávajíchnu nároky v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

3. Případná nutná přeprava reklamovaného předmětu plnění tam i zpět bude zabezpečena na
náklady a riziko prodávajicího.

4. prodávajÍcÍ dodá předmět plnění se zárukou na jakost v délce 24 měsíců.

VIII. SMLUVNÍ POKUTA

1. Kupující je oprávněn účtovat prodávajÍcÍmu smluvní pokutu za nedodržení termínu splnění
dodávky ve výši 0,2 % z její ceny a to za každý započatý den prodlení.

2. Bude-li kupujÍcÍ v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z oprávněné fakturované částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dni od data, kdy byla povinné
straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné
strany uvedený v písemné výzvě.

4. KupujÍcÍ je oprávněn uplatnit smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením povinností
prodávajícího vznikla škoda.

lX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

Smluvní strany odpovÍdají za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu
stanoveném českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.
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X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. PorušI-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá smluvní strana bez
zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno
písemně s uvedením důvodu.

2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy:
a) nedodáni zboží prodávajícím ani do 15 dnů po uplynuti posledního možného terminu dodání,
b) neproplacení faktury kupujícím ani do 15 dnů po datu její splatnosti,
C) nesplnění kvantitativních a kvalitativních požadavků kupujÍcÍho prodávajícím.

XI. ŘEŠENÍ SPORŮ

1. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řidi právním
řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění.

2. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného
řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řizenI.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškeré změny či doplňky této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných a
očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcí řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

3. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právni
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

4. Prodávajici souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě.

5. prodávajicí se zavazuje zachovávat
které při plněni této smlouvy získá
souhlasu kupujÍcÍho žádné třetí osobě
jedná o informace, které jsou veřejně
vyžadováno zákonem nebo závazným

ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
od kupujÍcÍho a nesmí je zpřístupnit bez písemného
ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se
přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupněnÍ informace
rozhodnutím oprávněného orgánu.

6. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašujI, že smlouvu uzavírají na základě jejich pravé a svobodné vůle a že
jsou jim všechna její ustanoveni jasná a srozumitelná.

2. Tuto smlouvu tvoří pět stran textu a je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu,
z nichž jeden obdrží prodávající a jeden kupujicL

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran,
oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem uveřejněni v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
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4. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv
doručeno.

V Pardubicích dne V Černožicích dne

KupujÍcÍ prodávajÍcÍ

Renata Kaňková
náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

Miloš Zich
jednatel
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Příloha smlouvy č. KRPE 105650/ČJ-2022-1700VZ

Čestné prohlášení dodavatele
o dodržení zásad inovací a sociálně a environmentálně odpovědného přístupu

k veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Nákup parního konvektomatu

Dodavatel veřejné zakázky:

Zich a spol., s.r.o.

zastoupený:

Miloš Zich, jednatel

čestně prohlašuje, že při své činnosti

- dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištěni bezpečnosti a
ochrany zdraví pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance

subdodavatelů nebo dodavatelské řetězce,

- zajišt'uje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních
předpisů v oblasti zaměstnanosti,

- dodržuje smluvní a zejména platební podmínky se subdodavateli, případně
s dodavatelskými řetězci,

- dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a
minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí,

- dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin,
apod.

Podpis


