
 

 

Smlouva č:                 

 

Kupní smlouva 

uzavřená podle par. 2079 a násl., zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku  
 

mezi 
KOVOSLUŽBA OTS a.s. 
se sídlem Tovačovského 2, 130 00  Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4530,  
zastoupená členy představenstva ing. Pavlem Vaňkem a Janem Krbcem 
Datová schránka: ih4et84 
IČO:  25103709,  DIČ:  CZ25103709 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s., Praha    
Číslo účtu:  187157867/0300 

 (dále jen prodávající)  
 

a 

 

Masarykova střední škola chemická 
se sídlem křemencova 12/179, Praha 1, PSČ 116 28, 
zastoupená: Ing. Jiřím Zajíčkem ředitelem školy 
Datová schránka: 3rdmya4  
IČO:  70837902, DIČ: CZ70837902,   
Bankovní spojení: ČS a.s.  
Číslo účtu:3256032309/0800 
 

 (dále jen kupující) 
 

 

Článek  I. 
Předmět smlouvy 

 
1.  Prodávající uzavřel s kupujícím tuto kupní smlouvu, přičemž předmětem smlouvy je dodávka 

zařízení uvedeného v odst. 2. článku I. této kupní smlouvy.  
 
2.  Prodávající se zavazuje předat kupujícímu za podmínek stanovených touto kupní smlouvou:  
 

pánve plynové smažící DUOMAT 100 L a 60 L včetně instalace a zprovoznění                         
dle nabídky NA-403180133. 

 
3.  Kupující se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto kupní smlouvou převzít předmět 

smlouvy uvedený v článku I. odst. 2. a zaplatit prodávajícímu kupní cenu podle článku III., 
odst. 1. této kupní smlouvy.  

 
Článek  II. 

Termín a místo plnění 
 
1. Termín dodání předmětu smlouvy: do 31. 10. 2018, pokud bude objednána do 10.10.2018. 
 



 

 

2. Místem plnění je: kuchyne MSŠCh, Křemencova 12, 116 28 Praha 1. 
 
3. Předmět plnění uvedený v článku I., odst. 2. je kupující povinen převzít v místě plnění. 

Dopravné do místa plnění zajišťuje a hradí prodávající.   
 
4. Dodávka je považována za splněnou, jestliže dojde k převzetí dodaného zařízení 

odpovědným pracovníkem kupujícího. Dokladem o převzetí je záruční a předávací protokol.  
 
5. Nebezpečí škody k prodávanému předmětu plnění přechází z prodávajícího na kupujícího 

v místě plnění a okamžikem jeho předání dle bodu III. 2.  
 
 

Článek  III. 
Kupní cena a platební podmínky 

 
1.  Kupní cena předmětu plnění uvedeného v článku I., odst. 2, činí:  280.890,00 Kč bez DPH 

(slovy:dvěstěosmdesáttisícosmsetdevadesátkorun). 
Sazba DPH je 21 %, částka DPH činí 58.987,00 Kč. 

Cena včetně DPH činí:  339.877,-  Kč. 
 

2.  Kupní cena zahrnuje předmět plnění, jeho dopravu do místa plnění, montáž, uvedení do 
provozu a zaškolení obsluhy.  

 
3.  Obě strany se dohodly na následujících platebních podmínkách. Kupující uhradí cenu 

předmětu plnění po instalaci na základě faktury vydané prodávajícím a se splatností 15 dnů.   
 
4.  Pokud kupující neuhradí kupní cenu uvedenou v čl. III., odst. 1. ve lhůtách uvedených v čl. 

III. odst. 3., je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z příslušné částky za každý den prodlení a kupující se zavazuje tuto pokutu zaplatit.   

 
 

Článek IV. 
Záruka 

 
1.  Prodávající se zavazuje, že ručí za kvalitu všech podstatných komponentů dodaného předmětu 

smlouvy, vyjma materiálů a komponentů uvedených v odst. 2 tohoto článku, po dobu 24 
měsíců od data předání zařízení do provozu a že odstraní případné závady dle odst. 4. článku 
IV.  

 
2.  Na materiály podléhající běžnému opotřebení provozem zařízení jako jsou těsnění, topná 

tělesa, skleněné či plastové doplňky, kontrolní žárovky, se záruka nevztahuje.   
 
3.  Kupující se zavazuje, že bude dodržovat podmínky údržby a zajistí řádné kuchařské školení 

pracovníků obsluhy zařízení, stanovené prodávajícím. V případě nedodržení stanovených 
záručních podmínek není možno uplatňovat odpovědnost prodávajícího za výskyt závady 
v záruční lhůtě. Záruční podmínky budou též uvedeny v záručním a předávacím protokolu. 

 



 

 

4.  Reklamace vad musí být provedena písemně. Prodávající se zavazuje zahájit opravu uznaných 
reklamovaných vad ve lhůtě 48 hodin v pracovní týden od doručení reklamačního hlášení 
kupujícím.  

 
Článek  V. 

Závěrečná ustanovení 
 
1.  Pokud není touto kupní smlouvou stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z této smlouvy 

vzniklé příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.  
 
2.  Tato kupní smlouva může být změněna, doplněna nebo zrušena pouze se souhlasem obou 

smluvních stran, a to písemnými průběžně číslovanými dodatky.  
 
3.  Tato kupní smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží jedno vyhotovení podepsané oprávněnými zástupci.  
 
4.  Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy na úřední desce odběratele. 
 
Přílohy: 
Nabídka 403180133 
 
 
V Praze dne 10. října 2018    V Praze dne: 
 
 
 
 Prodávající:      Kupující: 
 
 
 
 
 ing. Pavel Vaněk     Ing. Jiří Zajíček 
 člen představenstva     ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 Jan Krbec 


