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Kuppersbusch spoJ. s r.o. 
Ceská republika -
Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem Bělohorská 202/148, Praha 6 Se sídlem Jankovcova 2, Praha 7 
PSČ 16900 PSČ 17004 
Zastoupena Jaroslavem Hodkem Zastoupena Ing. Vladimírem Sloupem 
Funkce 

jednatelem 
Funkce ředitelem odboru hospodářské 

správy 
IČ 18630502 IČ 49370227 
DiČ CZ18630502 DiČ není plátce DPH 
Zapsaná C 3158 vedená u Městského 
vOR soudu v Praze 
Kontaktní 

Jaroslav Hodek 
Kontaktní Ing. Ema Bendová 

osoba/y osoba/y 
Funkce 

jednatel 
Funkce vedoucí oddělení provozu 

školicího střediska 
Tel. 602310531 Tel. 233045 102,602696 147 
E-mail info@kuppersbusch.cz E-mail ema. bendova@nku.cz 
Bank. spojení 90789323/0300 Bank. spojení 30027001/0710 

Smluvní strany se dohodly na následujícím: 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění této smlouvy je kompletní dodávka profesionálních gastro spotřebičů 
a příslušenství (dále též "gastro zařízení a příslušenství" s 

1) elektrického sporáku s horkovzdušnou troubou a sklokeramickou deskou, 
2) elektrické multifunkční pánve s možností grilování, vaření a dušení s nenapékavým nerez 

povrchem a sendvičovým dnem, 
3) salátového baru chladícího (pojízdného), 
4) nářezového stroje, 
5) ručního ponorného mixéru kombinovaného se šlehací metlou, 
6) plechu GN 1/1 , forma víceúčelová na volská oka (příslušenství konvektomatu) 

ve specifikaci podle katalogových (technických) listů v přílohách Č. 2 - 7 této smlouvy včetně dopravy, 
zaškolení obsluhy a odstraňování záručních vad po dobu záruky v délce 24 měsíců . 

2. Součástí předmětu plnění je i instalace, připojení, integrace do současného varného bloku, 
hygienické zalištování a revize připojení těchto dvou gastro spotřebičů : 

elektrického sporáku s horkovzdušnou troubou a sklokeramickou deskou (dále též 
"elektrický sporák") a 
elektrické multifunkční pánve s možností grilování, vaření a dušení s nenapékavým nerez 
povrchem a sendvičovým dnem (dále též "elektrická multifunkční pánev"; 

(tyto oba dva gastro spotřebiče dále též "dva gastro spotřeb iče" a činnosti vyjmenované v odst. 
2 spolu s činnostmi vyjmenovanými v odst. 1 tohoto článku kromě dodávky gastro spotřebičů 
a příslušenství dále též "činnosti související s předmětem plnění" ). 
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3. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané gastro spotřebiče a příslušenství a zároveň řádně a včas , 

instalované, připojené, integrované do současného varného bloku a hygienicky zalištované 
(s provedenými revizemi připojení) dvou gastro spotřebičů a s řádně a včas provedeným zaškolením 
obsluhy převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu podle článku IV. způsobem podle článku V. této 
smlouvy. 

II. 
Doba plnění 

1. Termín kompletní dodávky gastro spotřebičů a příslušenství , instalace, připojení , integrace 
do současného varného bloku, hygienického zalištování, revizí připojení dvou gastro spotřeb ičů 
a zaškolení obsluhy v místě plnění , tj . termín splnění předmětu této smlouvy je nejpozději 
do 22. 12. 2016. 

2. Splněním předmětu této smlouvy se rozumí den protokolárního předání a převzetí řádně a včas 
dodaných gastro spotřebičů a příslušenství včetně řádného a včasného provedení instalace, 
připojení, integrace do současného varného bloku, hygienického zalištování, revizí připojení dvou 
astro spotřeb ičů a proškolení obsluhy V rámci protokolárního předání a převzetí bude rovněž 
předána revizní zpráva o provedení revizí připojení dvou gastro spotřebičů a návod k obsluze 
a údržbě v českém jazyce. Protokolární předání a převzetí bude stvrzeno podepsáním předávacího 
protokolu kontaktními osobami obou smluvních stran. 

3. Prodávající se zavazuje písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby kupujícího uvedenou 
v záhlaví této smlouvy oznámit nejméně 3 pracovní dny předem přesný termín dodávky gastro 
spotřebičů a příslušenství a připravenosti k instalaci, připojení , integraci do současného varného 
bloku, hygienickému zalištování, revizím připojení dvou gastro spotřebičů a proškolení obsluhy. 
Kupující potvrdí termín písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby prodávajícího uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. 

III. 
Místo plnění 

Místem plnění pro dodání gastro spotřebičů a příslušenství, instalaci , připojení, integraci do stávajícího 
varného bloku, hygienické zalištování, revize připojení dvou gastro spotřebičů a proškolení obsluhy je 
školicí středisko NKÚ, Přestavlky 288, 25208 Slapy (dále jen "středisko") . Středisko je zároveň i místem 
případného předání gastro spotřebičů do opravy či k výměně gastro spotřebičů či příslušenství 

a zpětného předání gastro spotřebičů po opravě. 

IV. 
Cena 

1. Celková kupní cena za kompletní dodávku gastro spotřebičů a příslušenství , instalaci, připojení, 
integraci do stávajícího varného bloku, hygienické zalištování, revize připojení dvou gastro 
spotřebičů a za proškolení obsluhy a ve výši 548 801 Kč vč. DPH podle cenové nabídky 
prodávajícího (tisk ze-tržiště Tendermarket) je stanovena jako nejvýše přípustná , zahrnující 
veškeré náklady s dodávkou gastro spotřebičů a příslušenství , instalací, připojením , integrací do 
stávajícího varného bloku, hygienickým zalištováním, revizemi připojenídvou gastro spotřebičů 
a proškolením obsluhy spojené včetně dopravy a záruky za jakost. 

2. Cenová nabídka prodávajícího (tisk z e-tržiště) tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou 
součástí. 
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V. 
Platební podmínky 

1. Celková kupní cena za kompletní dodávku gastro spotřebičů a příslušenství , instalaci, připojení, 
integraci do stávajícího varného bloku, hygienické zalištování, revize připojení dvou gastro 
spotřebičů a za proškolení obsluhy bude uhrazena po řádném a včasném splnění předmětu této 
smlouvy na základě vystaveného daňového dokladu - faktury, jejíž přílohou musí být předávací 
protokol podepsaný kontaktními osobami obou smluvních stran. 

2. Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
právními předpisy a dále číslo smlouvy kupujícího (číslo smlouvy kupujícího vyznačené v jejím 
záhlaví). 

3. Splatnost kupní ceny za kompletní dodávku gastro spotřebičů a příslušenství, instalaci, připojení, 
integraci do stávajícího varného bloku, hygienické zalištování, revize připojení dvou gastro 
spotřebičů a za proškolení obsluhy je stanovena na 15 kalendářních dní ode dne doručení faktury 
kupujícímu. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch 
účtu prodávajícího uvedeného na faktuře . 

4. Pokud faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této smlouvy, nebo bude-Ii obsahovat 
nesprávné údaje, nebo nebude-Ii k faktuře doložena požadovaná příloha, je kupující oprávněn 
fakturu vrátit se zdůvodněním prodávajícímu k doplnění nebo novému vystavení. Lhůta splatnosti 
počíná běžet v celé sjednané délce až dnem doručení doplněné nebo nově vystavené faktury 
obsahující všechny správné údaje a náležitosti dle této smlouvy kupujícímu. 

VI. 
Sankce 

1. Pro případ prodlení se splněním předmětu této smlouvy, tj . kompletní dodávkou gastro spotřebičů 
a příslušenství , instalací, připojením, integrací do stávajícího varného bloku, hygienickým 
zalištováním, revizemi připojení dvou gastro spotřebičů a proškolením obsluhy í smluvní strany 
sjednávají slevu z kupní ceny bez DPH ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

VII. 
Podmínky dodávky včetně činností souvisejících s předmětem plnění 

1. Kupující umožní prodávajícímu přístup na určené místo plnění ve středisku a dále poskytne 
prodávajícímu parkovací místo pro parkování vozidla. 

2. Kupující umožní prodávajícímu užívat ve středisku určené prostory nutné pro plnění předmětu této 
smlouvy. 

3. Kupující rovněž umožní prodávajícímu použití nákladního výtahu pro transport gastro spotřebičů 
či příslušenství , pracovních nástrojů apod. 

3. Prodávající je povinen při plnění předmětu této smlouvy dOdržovat příslušné české technické normy 
(ČSN, ČSN EN, ČSN ISO) stanovené touto smlouvou za závazné a obecně závazné právní 
předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, požární ochraně , 
ekologické předpisy a rovněž bezpečnostní , protipožární a případně další vnitřní předpisy 
kupujícího, se kterými bude kupujícím seznámen. 

4. Prodávající je povinen ve všech prostorách (tzn. v určeném místě plnění a na přístupových trasách 
ve středisku a na prostranství (tzn. v bezprostředním okolí střediska a na parkovacím místě 
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pro parkování vozidla) průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při plnění předmětu této 
smlouvy. 

5. Prodávající je povinen říd i t se při instalaci, připojení, integraci do stávajícího varného bloku, 
hygienickém zalištování, revizích připojení dvou gastro spotřebičů a proškolení obsluhy příkazy 
kupujícího s tím, že na případnou nevhodnou povahu příkazu je prodávající povinen kupujícího 
upozornit. 

6. Úhrada médií spotřebovaných prodávajícím během plnění předmětu této smlouvy ve středisku 
(vodné a stočné) jde za kupujícím. 

VIII. 
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

1. Vlastnické právo k dodaným gastro spotřebičům , resp. dodaným, instalovaným, pnpoJeným, 
integrovaným do stávajícího varného bloku, hygienicky zalištovaným dvěma gastro spotřebičům 
(s revizemi připojení dvou gastro spotřebičů) a k dodanému příslušenství nabývá kupující 
podepsáním předávacího protokolu přebírající kontaktní osobou kupujícího. 

2. Nebezpečí škody na dodaných gastro spotřebičích, resp. dodaných, instalovaných, připojených, 
integrovaných do stávajícího varného bloku, hygienicky zalištovaných dvou gastro spotřebičů 
(s revizemi připojení dvou gastro spotřebičů) a na dodaném příslušenství přechází z prodávajícího 
na kupujícího podepsáním předávacího protokolu přebírající kontaktní osobou kupujícího. 

IX. 
Záruka za jakost 

1. Prodávající poskytuje na předmět plnění této smlouvy, tj . kompletní dodávku gastro spotřebičů 
a příslušenství, instalaci, připojení , integraci do stávajícího varného bloku a hygienické zalištování 
dvou gastro spotřebičů záruku za jakost po dobu 24 měsíců . Záruční doba počíná běžet ode dne 
podepsání předávacího protokolu kontaktními osobami obou smluvních stran. 

2. Kupující je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady 
prodávajícímu na adresu KOppersbusch spol. s r.o., Bělohorská 45/257, 169 00 Praha 6, e-mail: 
info@kuppersbusch.cz. 

3. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. 

4. Reklamované vady na dodaných gastro spotřebičích a příslušenství a/nebo instalaci, připojení , 

integraci do stávajícího varného bloku, hygienickém zalištování dvou gastro spotřebičů 
se prodávající zavazuje odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace, 
nejpozději do 24 hodin, pokud nebude dohodnuto jinak. 

5. Bude-Ii to z povahy vady a zároveň z estetického hlediska možné, reklamace bude vyřízena 
odstraněním vady opravou, jinak bude vadný gastro spotřebič či příslušenství prodávajícím 
vyměněn/o za stejný, nový, nepoužitý gastro spotřebič či příslušenství bez vad. Výměnou gastro 
spotřebiče se rozumí i instalace, připojení, integrace do stávajícího varného bloku a hygienické 
zalištování dvou gastro spotřebičů. Nebude-Ii ani tento způsob odstranění vady možný, poskytne 
prodávající kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Pro případ sporu o příčině nebo důvodu 
vady je rozhodující znalecký posudek soudního znalce z oboru gastro zařízení , na kterém se obě 
smluvní stany předem dohodnou. 

6. Záruční doba se prodlužuje generálně , tj . na kompletní dodávku gastro spotřebičů a příslušenství , 

instalaci, připojení , integraci do stávajícího varného bloku a hygienické zalištování dvou gastro 
spotřebičů o dobu vyřizování reklamace. 
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7. Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodbornou manipulací kupujícím či třetí osobou. 

8. V případě, že prodávající nebude schopen či ochoten odstranit reklamované vady ve stanovené 
či dohodnuté lhůtě poskytnuté kupujícím, je kupující oprávněn nechat odstranit vady jinou odborně 
způsobilou osobou na náklady prodávajícího, aniž by tím došlo k narušení záruky za jakost. 

X. 
Odpovědnost za škody 

1. Prodávající je odpovědný za vzniklou škodu, kterou způsobil kupujícímu nebo třetí osobě porušením 
zákonné povinnosti, smluvní povinnosti nebo porušením zásad dobrých mravů . 

2. Prodávající se zavazuje, bude-Ii to možné a účelné, k náhradě škody uvedením do předešlého 
stavu. Možnost a účelnost náhrady škody uvedením do předešlého stavu posoudí kupující a bez 
zbytečného odkladu rozhodne o náhradě škody buďto uvedením do předešlého stavu, přičemž 
současně stanoví způsob uvedení do předešlého stavu nebo o peněžní náhradě škody. 

3. Jestliže kupující jako poškozená strana musel vynaložit náklady v důsledku porušení zákonných 
nebo smluvních povinností prodávajícího nebo v důsledku porušení zásad dobrých mravů 
prodávajícím (na odstranění či zmírnění takto vzniklých následků) , zahrnují se tyto náklady do škody 
a prodávajícímu jako povinné smluvní straně vzniká povinnost i k jejich náhradě . 

XI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v těchto případech : 

• Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti 
ze strany prodávajícího, kterým je prodlení prodávajícího se splněním předmětu této 
smlouvy překračující 14 dní. 

• Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti 
ze strany kupujícího, kterým je prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za kompletní 
dodávku gastro spotřebičů a příslušenství , instalaci, připojení , integraci do stávajícího 
varného bloku, hygienické zalištování, revize připojení dvou gastro spotřebičů a za 
proškolení obsluhy překračující 14 dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě 
poskytnuté kupujícímu prodávajícím v písemné upomínce (urgenci) doručené kupujícímu. 

2. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit 
od smlouvy druhé smluvní straně. 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českými obecně závaznými právními 
předpisy , zejména občanským zákoníkem. 

2. Prodávající prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy na internetových 
stránkách kupujícího a na elektronickém tržišti. 

3. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků této smlouvy 
podepsaných oběma smluvními stranami. 
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4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

V Praze dne 16 -12- 2016 

kupující 

Ing. Vladimír Sloup 

ředitel odboru hospodářské správy 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
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V Praze dne /r. -1''';:: ~ťJ4' é 

prodávající 

Jaroslav Hodek 

jednatel 

Kuppersbusch spol. s r.o. 



Př!loha č.l 

CENOVÁ NABrOKA 

Kalkulace nabídkové ceny 

Název vyrobku Polet ks Parametry 
Místo dodáni. Cena 1 ks Cena za )( kus6 liČ . 

instalace včdopraw dopraVIl 

elektrický sporák OEH 515 1 plíloha Č. 2 19 100 ( 279667,00 Kč 

i nstalace. pflpoje i, integrace do stávajícího 

varného bloku. hygienlc.ké 2a ll ~tování a revize 1 J BOO.OOK( 16800,00 Kč 
pflpojení elektrického sporáku 

elektrická pánev OEP 230 1 příloha Č. 3 114058.00 L 114 058,00 Kč 

NKÚ- ŠS 
instalace. připojeni, Integrace do stávajfdho pfestavlky 288 
varného bloku, hygienické zališrovanf a revize 1 25208 Slapy 14660 00 Kč 14660,00 Kč 
připojení elektr ické pánVI! 

salatový bar chladlci COLO 4 x GN 1/1 1 přiloha Č. 4 9.00 L 83369,00 Kč 

nářezový stroj GMS 250 1 p/ ~oha Č. 5 J691700 l 16927,00 Kč 

ručni ponomy mi~ér CMP 300 Combl 1 I plil ona Č. 6 %4 lS6.() , 14356,00 Kč 

plech GN 1/1. forma vícl!ůčl!lova na volská oka 
3 pfOoha Č . 7 

Multibaker GN 1/1 
2 • (Jo , 8964.00 Kč 

Celková nabídková cena* 548801,00 Kč 

• vyplllu ji se skutemé prodeJnl ceny pro kupujfclho. tzn. plátce DPH vyplňuje ceny vč. DPH. eplátce DPH vyplňuje ceny bez DPH 

V Praze dne 7.12.2016 

/ 
Jaroslav Hodek 
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