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TST servis a.s. IČO:00548880
Šífařská 1/3 DIČ:CZ00548880
147 00 Praha 4
(dále jen prodávající)
Bankovní spojení: ČS a.s., Praha 4, č. ú. 1217154339/0800 
Zastoupený: Ing. Zdeněk Červinek - ředitel společnosti 

Ing. Petr Cejnar -  obchodní náměstek
Společnost je zapsána v OR u Městského soudu Praha l,odd. B, vložka 148

a

Fa: Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města
Prahy, příspěvková organizace IČ: 70872589
Betlémská 287/4
110 00 Praha 1 -  Staré Město
(dále jen kupující) 7 . /  /

Bankovní spoj ení: ..../. Z z l ..
c. u. :

Zastoupená: Ing. Miroslav Žilka Csc.: 
Společnost je zapsána v Obchodní 
Na základě objednávky: ě..........

u KS. oddíl. vložka

Smluvní strany uzavírají ve smyslu nového občanského zákoníka č. 89/2012 ve znění platném od
1.1.2014 následujících tuto kupní smlouvu.

I.
Předmět plnění smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy je:
Univerzální hrotový soustruh SN 32/750 „CE“ vě. ZP dle přílohy ě. 1.

Množství : 2 kusy

II.
Jakost zboží

Prodávající je povinen dodat zboží v jakosti a provedení určeném touto smlouvou, tj. technická a 
jakostní charakteristika dodaného zboží splňuje požadavky, které jsou pro daný druh zboží obvyklé 
(ČSN 332200).

III.
Přechod vlastnických práv

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení zboží a jeho převzetí.



IV.
Způsob placení kupní ceny

Placení mezi účastníky této smlouvy bude uskutečněno bankovním převodem na účet prodávajícího 
proti vystavené faktuře následovně:

10% celkové ceny do 7 dní po podpisu kupní smlouvy 
90% celkové ceny do 14ti dní po podpisu předávacího protokolu 

Nezaplacení celkové ceny zboží v dohodnutých termínech je prodávajícím i kupujícím považováno 
za odstoupení od smlouvy.

V.
Cena zboží

Dohodnutá kupní cena činí :
Celkem ..............................
DPH 21 %
Celková cena ..................

1.453.159,- Kč 
305.163,39 Kč 

1.758.322,39 Kč

VI.
Dodací lhůta

Prodávající dodá zboží po úhradě sjednané kupní ceny na adresu kupujícího v termínu: 
prosinec 2018
V případě, že kupující požaduje dodat stroj na jinou adresu než je uvedena v této smlouvě, je 
povinen tuto adresu sdělit prodávajícímu 14 dní před expedicí zboží.

VII.
Splnění smlouvy

Předmět této smlouvy je splněn dodáním zboží na adresu kupujícího dopravním prostředkem 
prodávajícího nebo prostřednictvím speditéra. Vykládku zboží v místě určení zajišťuje 
prodávající, včetně dopravy předmětu smlouvy do prostoru a místa v dílnách, určeného 
kupujícím, vlastními prostředky a na vlastní náklady. Součástí dodávky je zároveň ustavení, 
montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy předmětu smlouvy.

VIII.
Balení

Zboží je volně loženo bez speciálního obalu. Obal pro kamionovou přepravu konzervováno, 
voskový papír, igelitový překryt, fošny.

IX.
Záruky a reklamace

Záruční doba za dodané zboží je stanovena na 24 měsíců od uvedení do provozu. Reklamace zboží 
v záruční i pozáruční době musí splňovat náležitosti uvedené v návodu k obsluze stroje.

X.
Smluvní pokuta

V případě nedodržení dodací lhůty ze strany prodávajícího je tento povinen uhradit kupujícímu úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení.
V případě nedodržení lhůty pro zaplacení kupní ceny ze strany kupujícího je tento povinen uhradit 
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 %  z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení.

XI.
Exportní doložka

Předmět smlouvy nesmí bez písemného souhlasu prodávajícího opustit území České republiky. 
V případě porušení tohoto ustanovení má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % 
z celkové ceny zboží.



XII.
Ostatní

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění těchto smluv v registru smluv dle zákona 
ě. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Střední průmyslová škola strojnická, škola 
hl. m. Prahy, Betlémská 287/4, Praha 1, 110 00.

Změna v této smlouvě je možná pouze písemným dodatkem, který je účinný v okamžiku podpisu 
poslední zúčastněné strany. Smlouvu a její dodatky jsou oprávněny podepisovat pouze pověřené 
osoby smluvních stran.

Spory, které mohou vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní mezi smluvními stranami, 
budou řešeny především vzájemnou dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, budou řešeny 
soudně, místně příslušným soudem dle sídla kupujícího.

Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření této smlouvy 
vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí 
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují 
pod ní své podpisy.

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední ze zúčastněných stran a je vyhotovena ve dvou 
exemplářích, z nichž každý má platnost originálu.

Příloha: Specifikace předmětu dodávky a ZP

V Praze dne: 2.10.2018

TST servis, a.s.

*XST servis a.s*
Šífařská 1/3 

147 00 Praha 4

Stfach»* škola strojnická
škola Wavnfho mčsta Prahy 

Setlófflská ?87/4 
T10 00 Praha 1 - Staré Místo

-1~

Střední průmyslová škola strojnická, škola 
hlavního města Prahy, příspěvková organizace



Příloha č. 1 ke kupní smlouvě č. 11 - 280 - 18

Specifikace předmětu Kupní smlouvy č. 11 - 280 -  18

T yp stroje: Univerzální hrotový soustruh SN 32/750 „CE“

Technické parametry stroje: 
Pracovní rozsah
- oběžný průměr nad ložem mm 330
- oběžný průměr nad suportem mm 168
- oběžný průměr v prolomení mm/vzdálenost od čela ukončení vřetena 520/230
- výška hrotů nad ložem mm 160
- šířka lože mm 340
- vzdálenost mezi hroty mm 750
Vřeteno
- max. hmotnost obrobku upnutého v hrotech při mezních otáčkách 45/min -kg 132
- max. hmotnost obrobku upnutého letmo s těžištěm lOOmm od čela up. desky při 

mezních otáčkách 45/min -  kg 80
- max. průřez nože mm 20x20
- vrtání vřetene mm 52
- vnitřní kužel vřetene Morse 6
- rozsah otáček vřetene ot/min/počet stupňů 14-2.500/16
- zakončení vřetena B6 ISO 702/III-B6
- max. kroutící moment/mezní otáčky Nm/ot/min 1000/40
Suporty
- zdvih příčného suportu mm 250
- zdvih nožového suportu mm 140
- rozsah podélných posuvů mm/ot 0,025-3,2
- rozsah příčných posuvů mm/ot 0,012-1,6
Závity
- počet/stoupání závitů -  metrických mm 26/0,25-20

- Whitworthových záv 1/” 38/ 2-160
- modulových modul 21/0,125-10
- Diametral Pitch D.P. 32/4-160

Koník
- vnitřní kužel hrotové objímky koníku Morse 5
- průměr hrotové objímky - mm 70
- zdvih pinoly koníku - mm 180
- příčné přestavení +/- 12st
Pohony
- výkon hlavního elektromotoru kW 4
- příkon stroje kVA 5,1
- napětí 3x400V/50Hz
Rozměry
- rozměry stroje mm/š x v x d /  IOIOx 1445 x 2640
- hmotnost stroje kg 1620
- rozsah teploty prostředí - st Celsia +5 až +40C
- přesnost obrábění IT 7



Typ stroje: SN 32/750 „CE“

Provedení stroje:
metrické provedení ve vyhotovení CE 
vrtání vřetena 52 mm, ukončení B6 
4boká nožová hlava

- elektrovýzbroj pro provozní napětí 3x400/50 Hz 
ovládání suportové skříně vpravo

- prolomení pro zvětšení oběžného průměru nad ložem na 520mm v délce 230mm od čela ukončení 
vřetena
bez rychloposuvu

- koník
- výkon hl. motoru 4.0 kW 

vana na třísky
chlazení, osvětlení stroje LED 
přívod energií pancéřová hadice 
kryt sklíčidla pr. 200mm
přední kryt proti třískám, zadní kryt, kryt šroubu a tažné tyče

- barevné provedení -  RAL 7035-3/ 7016-3/ 6153 
sada výměnných kol pro řezání závitů
střižný kolík 3 ks 
sada nářadí
návod na obsluhu stroje na CD, dokumentace

- pevný hrot MK 5
redukční vložka do vřetena z MK6 na MK5

Ceny strojů: (Kč bez DPH)

Typ stroje: SN 32/750 „CE“ 1 ks 545.360,- 2 ks 1.090.720,-

Zvláštní příslušenství SN 32

Indikace polohy
- digitální 2-osé odměř.HEIDENHAIN ND 523, 750mm CE.., 
Upínání

, lk s 73.788,- 2 ks 147.576,-

- 3-čel. sklíčidlo TOS s přírubou pr. 200 B6............................ . lks 11.300,- 2 ks 22.600,-
- 4-čel. sklíčidlo TOS s přírubou pr. 200 B6............................ . lks 11.636,- 2 ks 23.272,-
- 4-čel. upínací deska s nezávislými čelistmi Bison pr. 250 B6. lks 15.893,- 2 ks 31.786,-
- kryt upínacích desek..............................................................
- kleštinové skličidlo Bison s radiálním jemným nastavením

.. lks 5.882,- 2 ks 11.764,-

pro kleštiny 5C s přírubou B6 pro tyče do průměru 26mm.... .. lks 20.795,- 2 ks 41.590,-
- sada kleštin 45ks po 0,5mm( průměr 3 až 25mm)................ .. lks 9.094,50 2 ks 18.189,-
Opěrky
- opěrka pevná 10-115 mm vč. kluzných vložek..................... ... lks 9.068,50 2 ks 18.137,-
- opěrka pohyblivá 10-115 mm vč. kluzných vložek..............
Narážky

... lks 5.753,50 2 ks 11.507,-

- mikrometrická narážka podélná metrická CE........................
Ostatní

.... lks 8.101,- ks 16.202,-

- otočný hrot MK 5................................................................... 3.019,- 2 ks 6.038,-
- balení stroje.......................................................................... 6.889,- 2 ks 13.778,-
Součet cen - soustruh SN 32/750 „CE“ dle specifikace....... ....1 ks 726.579,50 2ks 1.453.159,-



Celková cena včetně DPH 21% Množství Kč/ks DPH Celkem Kč

Soustruh SN 32/750 CE vč. ZP 2ks 1.453.159,- 305.163,39 1.758.322,39

Dodávka strojů dále zahrnuje následující úkony a služby:
- Montáž a uvedení stroje do provozu.
- Ustavení stroje na předpřipravený základ.
- Zapojení stroje na přívod přivedené elektrické energie.
- Spuštění stroje a jeho vyrovnání a ustavení na základnu s následným provedením funkčních zkoušek 
a obrábění.

- Oživení a nastavení digitálního odměřováním.
- Seznámení obsluhy s činností stroje a její zaškolení.
- Dodání chladící emulze "BLASER" -  na vyžádání první náplň včetně zaškolení obsluhy
- Dodávka první olejové náplně stroje
- Dopravní parita: DAP odběratel

Dokumentace: Návod k obsluze, protokol o zkoušce přesnosti, elektrorevizní zpráva, balící list, 
prohlášení „CE“

V Praze dne : 2.10.2018

TST servis, a.s.

TS1 servis a.s.
Síťařská 1/3 

147 00 Praha 4

V Praze dne. / / / Í . M f
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Střední průmyslová škola strojnická, škola 
hlavního města Prahy, příspěvková organizace


