VZ ev. Č. ZCU/2019 Příloha Č. 3

, „j

župnísnuouva

„Konvektomaty“
uzavřená na Základeˇ dohody smluvních stran podle ustanovení § 2079 a následujících Zákona č. 89/2012
Sb., Občanský Zákoník, (dá/e jen „OZ“)

mezi
GOZ GASTRO s.r.o.
se Sídlem: Olomoucká 888/164, 627 OO, Brno

IČO: 28302672
zapsána v Obch. rejstříku KS v Brně Odd. C vložka 59773
Zastoupená: Bc. Marek Kašpar
bankovní Spojení: Česká Spořitelna, as.
ČÍSIO účtu: 5442216389/0800

(dále jen „prodávající“)
a

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

ıčO; 008 393 96

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Brně, Oddíl Pr., vložka 1441
Zastoupená: lng. Evou Tomášovou, ředitelem
bankovní Spojení: KB Třebíč

číslo účtu: 19-7759270227/0100
(dále jen „kupující“)

1.

1.1.

Předmět plnění

Předmětem plnění podle této Smlouvy je Závazek prodávajícího dodat, instalovat a uvést
do provozu kupujícímu 2 ks konvektomatů pro přípravu stravy (dále také „Zařízení“ nebo
„přístroje“) včetně dodávky úpravy vody (Změkčení) v dostatečné kapacitě a provést montáž
a další nezbytné práce, podle specifikace uvedené V příloze č. 1 a v příloze č. 3 této Smlouvy.
Kupující se Zavazuje dodat nové Zařízení S tím, že se nebude jednat O demo nebo repasované

Zařízení. Nedílnou součástí dodávky Zařízeníje provedení revizí a řádného Zaškolení ObSluhy
prodávajícím nebo jím pověřenou kvalifikovanou Osobou, a to nejpozději v době předání

Zařízení kupujícímu.
1.2.

Předmětem smlouvyje dále Závazek převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto Zařízení.

1.3.

Prodávající se Zavazuje dodat Zařízení, které není Zatíženo právem (právy) třetí Osoby (třetích
Osob), Zejména právem Zástavním.

1.4.

Prodávající je povinen dodat a instalovat Zařízení v Souladu S Obecně závaznými právními
předpisy, a předpisy výrobce, včetně Zajištění bezplatného autorizovaného servisu po celou
dobu trvání Záruční doby.

1.5.

Prodávající je povinen při dodání a instalaci Zařízení předat kupujícímu doklady nezbytné
k převzetí a užívání Zařízení dle příslušných Obecně závazných právních předpisů, a to
v českém jazyce. Prodávající prohlašuje, že dodaný přístroj je nový a nepoužívaný, odpovídá
platným technickým normám a předpisům výrobce. Kvalita Zařízení je potvrzena Prohlášením
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o shodě dle Zákona č. 22/1997 Sb., ve Zněrıí pozdějších předpisů, tato dokuˇrnentace bude
nezbytnou součástí dodávky zařízení. Dodané zařízení musi být určeno pro český trh a musí
splňovat příslušnou českou legislativu.

Prodávající dále Zajistí řádnou demontáž a likvidaci starých technologií, jež doloží kupujícímu

předložením příslušných dokladů.
1.7.

Předmětem této Smlouvy je též Závazek kupujícího Zaplatit Za plnění cenu dle čl. 3 Smlouvy.

2.
2.1.

lVlÍsto plnění, předání a převzetí plnění, doba plnění

lVlísto plnění: Nemocnice Třebíč, příspěvková Organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01
Třebíč, stravovací Oddělení, varna.

2.2.

Osobou pověřenou jednat jménem kupujıcího ve věcech technických ak převzetí plnění:

František Kalina, BA (Hons), lVlSc, technický náměstek, tel.: 568 809 330, mobil; 731 441 132,
email: fkalína@nem-tr.cz

Osobou pověřenou jednat jménem prodávajıcího ve věcech technických a k předání plnění:
Aleš Hrad ~ vedoucí servisu, +420 739 840 397, hrad@gozgastro.cz

2.3.

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Změna uvedených Osob oprávněných jednat
ve věcech plnění bude OZnamována jednostranným písemným Sdělením a není potřeba
na jejich Změnu uzavřít dodatek ke smlouvě.

2.4.

Dodávka Zařízení bude splněna do 4 týdnů Od nabytí účinnosti této smlouvy. V uvedené lhůtě
je třeba Zařízení instalovat, uvést do provozu a provést zaškolení personálu. Prodávající
současně s dodávkou předmětu plnění dodá návod k Obsluze v českém jazyce adalší

požadované doklady. Fyzická dodávka Obou přístrojů proběhne v jeden pracovní den v čase

Od 10:00 do 17:00.
2.5.

Dle dohody smluvních stran dochází k převodu vlastnického práva k předmětu plnění smlouvy
ve smyslu čI. 2.2. jeho předáním a převzetím -jeho pověřenými Zaměstnanci na Základě
předávacího protokolu nebo dodacího listu, který ve dvou vyhotoveních bude řádně vyplněn,
a který podepíše osoba pověřená převzetím Zařízení. Jedno vyhotovení Zůstane kupujícímu,
druhé vyhotovení prodávajícímu.

2.6.

Nebezpečí Škody na předmětu kupní smlouvy přechází na kupujícího současně s nabytím
vlastnického práva, tedy ve smyslu čl. 2.2. též jeho předáním a převzetím.

3.

3.1.

Kupní cena, platební podmínky

Kupní cena Zařízení je stanovena dohodou smluvních stran Za předmět plnění, v souladu
s článkem 1 této smlouvy takto:

celková cena bez DPH

548 450,- Kč

DPH

115175,- Kč

celková cena včetně DPH

663 625,- Kč

3.2.

Sjednaná cena dle Odst. 3.1. je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a Zahrnuje veškeré
náklady související s dodáním předmětu kupní smlouvy do místa plnění, Zaškolení Obsluhy,
předání dokumentace vztahující se k předmětu kupní smlouvy. Cena Zahrnuje též likvidaci
Obalového odpadu a demontáž a likvidaci staré technologie.

3.3.

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke Změně
Zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je prodávající
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Od Okamžiku nabytí účinnosti Změny zákonné sazby DPH povinen účtovat
kupujícímu platnou
Sazbu DPI-l. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouv
ě.

Kupující se Zavazuje prodávajícímu uhradit kupní cenu vé lhůtě 30 dnů Od dodání
Zařízení na

základě daňového dokladu vystaveného pO dodání. Cena bude uhrazen
a bezhotovostním
převodem na účet prodávajícího uvedeného v záhlaví této Smlouvy. Kupní
Cena je Zaplacená
dnem odepsání finanční částky z účtu kupujícího. Kupující nebude poskyto
vat zálohy.
Prodávajícíje Oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a převzetí
celého předmětu koupě

3.5.

v souladu S čl. 2.4. Smlouvy kupujícímu bez vad, na základě potvrzeného dodacíh
o listu či

předávacího protokolu dle čl. 2.5. Bude-li na faktuře uvedena doba splatnos
ti, musí odpovídat
době, v níž je kupující povinen Zaplatit kupní cenu dle předchozího Odstavc
e.

3.6.

Kupující může prodávajícímu fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nespráv
né nebo neúplné
údaje a nesplňuje požadavky řádného účetního dokladu nebo Obsahuje
nesprávné cenové
ůdaje. Toto vrácení Se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém
případě vystaví
prodávající novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit
kupujícímu do 5
(pěti) pracovních dnů ode dne doručení Oprávněně vrácené faktury.

3.7.

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně
DPH.
4.

4.1.

Odpovědnost Za vady, Záruka, Záruční servis

Prodávající odpovídá Za taktické i právní vady Zařízení dle ustanovení § 2099
a násl. OZ.
Smluvní Strany se dohodly, že vadné plnění má vždy povahu podstatného
porušení Smlouvy.
Prodávající po vzájemné dohodě S kupujícím dále přijímá závazek
s tím, že poskytuje
na Zařízení tvořící předmět této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2113 OZ
Záruku Za jakost
(dále také „Záruka“) se Záruční dobou v trvání 24 měsíců. Záruka Začíná
běžet dnem předání
a převzetí Zařízení Způsobem uvedeným v čl. 2.5., tj. odevzdáním věcí kupující
mu.
Záruka Se vztahuje na Zařízení, veškeré náhradní díly, práci a výjezd
servisního technika.

4.2.

4.3.

4.4.

Záruka se nevztahuje na Závady Způsobené svévolným nebo neodborným Zacháze
ním nebo

Závady Způsobené v důsledku chybné Obsluhy, nebo úplného poškození
Zařízení v důsledku
Zásahu vyšší moci (např. požáru, povodně, apod).

4.5.

Vady Zařízení budou hlášeny na následující kontaktní údaje autorizovaného
servisu
v pracovních dnech
horak@gozgastro.cz

4.6.

na tel.

+420

604 434 090 od

8 do

16

hodin á

na

e-mail.

Prodávající při Výskytu vad na Zařízení v Záruční době Zajistí:
-

Opravu Zařízení prostřednictvím odborně Způsobilé osoby oprávněné provádě
t servis
Zařízení (dále také „Servisní technik“),

-

Opravu Zařízení prostřednictvím Odborně Způsobilé Osoby Oprávněně
provádět servis
Zařízení (dále také „Servisní technik“),

-

nástup servisního technika na Opravu Zařízení do 48 hodin Od nahlášení Závady,
Zařízení bude Zprovozněno nejpozději do 48 hodin Od nástupu servisní
ho technika
k Opravě Zařízení, a nebo ve lhůtě do 96 hodin od nahlášení Závady, a to Za
předpokladu,
že Oprava nebude vyžadovat použití náhradních dílů,

-

-

v případě, že oprava bude vyžadovat použití náhradních dílů, Zařízení bude Zprovoz
něno

nejpozději do 5 pracovních dnů od nástupu servisního technika k opravě
Zařízení nebo
do 7 pracovních dnů Od nahlášení Závady,
-

v případě nemožnosti Zprovoznění Zařízení do 7 pracovních dnů Od nahláše
ní Závady je

bezplatné Zapůjčení náhradního funkčního Zařízení,
-

Sepsání protokolu O odstranění vady.
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O dobu od uplatnění reklamace Zařízení až do Odstranění vady a následného převzetí
kupujícím se prodlužuje Záruční doba. Smluvní Strany Se dále dohodly, Že při výskytu tří Závad
na Zařízení v průběhu Záruční doby, na které se vztahuje Záruka, má kupující právo požadoval
výměnu Zařízení Za nově. Při výměně Zařízení počíná Od jeho převzetí kupujícím běžet nová
Záruční doba.

4.8.

Prodávající garantuje pozáruční Servis včetně dodávky náhradních dílů po dobu 10 let Od data
předání Zařízení. Kontakt na autorizovaný Servis v CR je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

4.9.

Nezajisti-li prodávající nástup Servisního technika k Odstranění reklamovarıé vady zařízení,
na kterou Se vztahuje Záruka, ani do 5 pracovnich dnů po Obdržení reklamace kupujícího,
a Současně nedojde kjiné dohodě mezi Smluvrıími stranami O termínu odstranění vady, je
kupující Oprávněn podle vlastního uvážení Zajistit Opravu Zařízení prostřednictvím třetí osoby,
která je odborně Způsobilá kjejimu provedeni, a to na náklady prodávajícího. Takto vzniklé
náklady je prodávajıci povinen Zaplatit kupujícímu do 7 dnů od doručení faktury Za uvedenou

opravu.

5. Sankce, Odpovědnost Za Škodu

5.1.

Pokud nebude Zařízení dodáno prodávajícím ve lhůtě dle čl. 2.4. této smlouvy, může kupujıcí
uplatnit a vyůčtovat prodávajícímu dohodnutou Smluvní pokutu ve výši 0,02 % Zceny
nedodaného Zařízení včetně DPH uvedené včl. 3.1. Za každý den prodlení. Nedodáním
se rozumi i neprovedení instalace a Zprovoznění Zařízení či Zaškoleni personálu.

5.2.

Pokud nesplní prodávající jakýkoli, byt* i dílčí, Závazek vyplývajıcí Ztéto Smlouvy, může
kupující uplatnit a vyůčtovat prodávajícímu dohodnutou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč Za

každý jednotlivý případ.
5.3.

V případě prodlení kupujícího se Zaplacením řádně vystavené a doručené faktury na kupní
cenu je prodávající Oprávněn účtovat kupujícímu Zákonný úrok Z prodlení Z nezaplacené
částky, a to Za každý i Započatý den prodlení. V Souladu s ustanovením § 2 nařízení vlády
č. 351/2013 Sb., kterým Se určuje výše úroků Z prodlení a nákladů Spojených S uplatněním
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačniho správce a člena Orgánu právnické Osoby
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků
právnických a fyzických Osob.

5.4.

Splatnost smluvních pokut nebo ůroků z prodlení je následujícím po dni, kdy na ně vzniknul
nárok.

5.5.

Každá Ze Stran Odpovídá druhé Straně Za škodu, která ji vznikne v důsledku porušení
povinnosti vyplývající Z této smlouvy resp. Závazkověho vztahu. Zaplacením smluvní pokuty
není dotčen ani omezen nárok kupujícího na náhradu případné škody.

6.

6.1.

Prohlášení a ujištění prodávajícího

Prodávající prohlašuje, že:

-

Kupujícímu oznámil všechny okolnosti významné pro realizaci Závazkověho vztahu
dle této smlouvy, které jsou mu Známy, a které by Zásadně mohly ovlivnit rozhodnutí
kupujıcího uzavřít tuto Smlouvu.

-

Na Zařízení tvořící předmět této smlouvy nevázne Žádné omezení či právo třetích Osob,
které by bránilo realizaci prodeje a převedení vlastnického práva na kupujícího a není
Zatíženo právem (právy) třetí osoby (třetích Osob), Zejména právem Zástavním.

-

Na Zařízení tvořící předmět této smlouvy je na území České republiky poskytován
autorizovaný Servis.
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-

lVlá všechna potřebná povolení a potřebnou kvalifikaci k Zajištění plnění dle této Smlouvy
tak jak, dokladoval Zejména v průběhu výběrového řízení.

Z titulu Své podnikatelské činnosti je řádně pojištěn pro případ Své Odpovědnosti Za vznik
škody, včetně Škody, které by mohla vzniknout kupujícímu.

-

Proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení či obdobné Soudní
či Správní řízení, které by mohlo ovlivnit jeho Schopnost plnit závazky Z této Smlouvy.

7.

Závěrečná ustanovení

7.1.

Smlouva Se uzavírá písemně a lze ji měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných
Oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

7.2.

Tato smlouva Se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro prodávajícího a
jeden pro kupujícího.

7.3.

Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené Se řídí OZ.

7.4.

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění vRegistru Smluv a je závazná
pro případné právní nástupce Obou smluvních stran.

7.5.

Nedílnou Součástí této Smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1 - Cenová nabídka, Příloha č. 2 _
Kontakt na autorizovaný Servis a Příloha č. 3 - Specifikace technických a funkčních vlastností.

7.6.

Prodávající prohlašuje, že Se před uzavřením Smlouvy nedopustil v Souvislosti Se Zadávacím
řízením Sám nebo prostřednictvím jiné Osoby žádného jednání, jež by odporovalo Zákonu
nebo dobrým mravúm nebo by Zákon obcházelo, Zejména že nenabízel žádné výhody
Osobám podílejícím Se na Zadání veřejné zakázky, na kterou sním zadavatel uzavřel
smlouvu, a že se Zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání
narušujícího hospodářskou Soutěž.

7.7.

Kupující má právo vypovědět tuto Smlouvu v případě, že v Souvislosti s plněním účelu této
Smlouvy dojde ke Spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a Začíná běžet dnem
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu.

7.8.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet
prodávajícího, kterýje Správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn Způsobem umožňujícím
dálkový přístup ve Smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon O DPH“).

7.9.

Pokud Se po dobu účinnosti této Smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu
ustanovení § 106a zákona O DPH, Smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH
Za zdanitelné plnění přímo příslušenému Správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je
považovaná za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované
prodávajícím.

7.10. Prodávající výslovně Souhlasí Se Zveřejněním celého textu této Smlouvy vinformačním
Systému veřejné správy - Registru smluv.
7.11. Smluvní strany se dohodly, Že Zákonnou povinnost dle § 5 Odst. 2 Zákona O registru smluv

splní kupující.
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linioující:

Prodávající:

V Brně dne:

ˇ

l
l lh l!
V Třebíči dne:
llfèlìlhltlllűê Willy/l., přlžìpčvlıovrí Organizace

"

Purkyňovo nám, 133/2, 6/74- 01 Třebíč

IČ: 00839396

ún mví í/ríirn

Bc. Marek Kašpar

lng. Eva Tornašova'ı

jednatel

ředitel

Přílohy:
Příloha cˇ. 1 - Cenová nabídka
Příloha Č. 2 - Kontakt na autorizovaný servis

Příloha cˇ. 3 - Specifikace technických a funkčních vlastností
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VZ evA Č. ZC'I'i/2018 Pří/0178 Č. 3

P'nmoľna ě; ˇˇii Ceﬂ'nova nabﬁdﬂša

,
Nazev

Ťšgľšktomat Ret'go

Cena Za 1 ks
bez DPH

274 225,-Kč

Cena Za 1 ks
S DPH

ø
ˇ
Pocet kusu

57 587,50 Kč

Celkem
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Cena
Cena
Za požadovaný Za požadovaný
počet ks
počet ks bez

DPH

S DPH

548 450,~ Kč

563 625,- Kč

548 450,m Kč

663 625; Kč;

VZ ev, Č. 2677/2078 Pří/Oba Č 3

Příloha Č.. 2 M Konììakí na autorizovaný Servis

Marek Horák ~ vedoucí Servisního Oddělení
mobil: +420 604 434 090

email: horak@gozgastro„cız
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VZ ev. č. ZC'l '1/2018 Příloha č. 3

Příloha č 3 e Fššjfyecilřikace 'technických a. øřuirnlrtˇšních vlastností
Požadavk

_

na

řístro'e:

Záruka:
Typ konvektomatu

2 roky Od data intalaCe
elektrický

_

Napájení

3N~/400V/50

e

Typ vývinu páry
Minimální kapacita

bojlerový
12 X GNZ/'l

a
e

Minimální kapacita jídel
Max celkový příkon
Max jištění

400 - 600
40 kW / kus
63 A

a

Přípojka vody/odpadu

je v místě budoucÍhO Umlsteľ“

I v I

Požadovaná minimální Specifikace přístroje:

e

Horký vzduch v minimálním rozsahu 30 - 300 °C

-

Kombinovaný režim v minimálním rozsahu 30 - 300 °C

e
e

Vaření v páře v minimálním rozsahu 30 - 130 °C
Bio vaření v minimálním rozsahu 30 - 90 °C

e

Funkce vaření/pečení přes noc

v I

I

~ Časování zásuvů možnost nastavit různý Čas prO Kazdy ZaSUV
a Automatická regulace vlhkosti
I
I V I
-

Dvoustupňový předehřev vody v integrovaném tepelnem VymenIKU

-

Zásuvy napříč.

-

Regenerace pokrmů

-

Nízkoteplotní vaření

e
-

V
Funkce po skončení vaření přejde do fáze udržovánı
Automatický předehřev varné komory s možností Zadat DOZVadIOVGHOU '[elOIOÍu

-

I

ˇ

Piktogramy - možnost přiřazení vlastních piktogramŮ ke Kazdemu programUI V

I

~

Funkce pro uložení programu se všemi Změnami, KteľIé by|y provneđeny V DľUbt Vaľeľ“

-

Automatické zobrazení poslednich minimálně 10 varnyCh pľoCesU

-

Možnost pracovat s displejem v průběhu vaření
II

I

VI

-

Automatický start, možnost naplánovat odložený Start

_

Údaje 0 Spetřebè eieKtrieKe energie pro Každý varný prOCeS primo na dISıOIeJI

-

Vaření bez časového Omezení
Systém automatického mytí s minimální spotřebou Vody

-

Trojité dveřní sklo minimální pro minimální únik tepla, nÍZKOU SDOÍľebU eneľgle a bezpeCnOSÍ
ˇ

práce

_

V
I

_

v

_I

Obousměrný ventilátor pro minimální rozdíly v barvě UpeCenyCh JIoıel

-

Klapka rychlé odvlhčení varné komory pro lepší KřUDëIIVOS'Ĺ a _baľVU.

e

Variabilní rychlost ventilátoru kontrola rychlosti distribuce _a cirkulace vzduchu

_

v

I

II

Funkce okamžité zastavení ventilátoru pro Zabránění ÚHIKU tepla a Dary p“ Oľevľenl đVeľI
a zabraňuje Opaření obsluhy

_,

-

Klika pro pohodlné otvírání stroje, antibakteriální mateľlal

_

HygieniCký Varný prostor se zaoblenými vnitřními ľ0_hy Snadfla UdľZłvJav

I I

v

~

Integrovaná ruční sprcha - pro snadné čištění, ZajDOJeľlOłJ mimo ZmekCenOU VOCÍU

_

Odkapová dveřní vanička - zachytává kondenzát Z dVeľII

-

Minimální příslušenství - standardní Zavážecí voZÍK a nahľađnl ZaVaZeCI VOZIK

Stránka 9 Z 10

I

IV

I

I

VZ eV. Č. .ZC17/2

Stanovení dalších technických podmínek

_
f
f

f
a

f
f

Doprava až na místo, kde budou přístroje umístěny
Fyzická dodávka Obou přístrojů vjeden pracovní den v čase 10:00 - 17:00
Dodávka úpravy (změkčení) vody vč. montáže úpravy v dostatečně kapacitě aby kapacitně
vystačila na oba přístroje
Montáž přístrojů a uvedení do provozu včetně veškerého dalšího materiálu a prací
potřebných k uvedení do provozu
Provedení elektrorevize, jištění až po umístěnou technologii včetně
Zaškolerıí Obsluhy a předání veškerě dokumentace k přístrojům vč. elektro revize1 návodu
na Obsluhu v českém jazyce
Likvidace obalů7 Odpadů vzniklých při instalaci
Demontáž a likvidace stare technologie
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