
Kupní smlouva 
uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č . 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany 

Prodávající Kupující 
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Č. smlouvy Isl ol, 111s t O I' 12 1 O 11 17 

HOSPIMED, spol. s r.o. 
Ceská republika -
Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem Malešická 2251/51 , Praha 3 Se sídlem Jankovcova 2, Praha 7 
PSC 13000 PSC 17004 
Zastoupena Jana Doubravová Zastoupena Inq. Vladimírem Sloupem 
Funkce 

jednatelka 
Funkce ředitelem odboru hospodářské 

správy 
IC 00676853 IC 49370227 
DIC CZ00676853 DIC není plátce DPH 
Zapsaná Městský soud v Praze, oddíl 
vOR C, vložka 480 
Kontaktní 

Ing. Radek Anděl 
Kontaktní Ing. Ema Bendová 

osoba/y osoba/y 
Funkce vedoucí divize gastro Funkce vedoucí školicího střediska 
Tel. 602329 186 Tel. 233045102, 602696147 
E-mail gastro@hospimed.cz E-mail ema. bendova®nku.cz 
Fax 225001 522 Fax 233044251 
Bank. spojení 5274852/0800 Bank. spojení 30027001/0710 

Smluvní strany se dohodly na následujícím: 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka profesionálních gastro spotřebičů (dále též 
"gastro spotřebiče U): 
1) výdejní a transportní vyhřívaný vozík s dolní vyhřívanou skříní a sklopnými policemi 
(dále též "vozíkU) - 1 ks, 
2) pod stolový univerzální mycí stroj na nádobí (dále též "mycí stroj") - 1 ks. 

2. Součástí předmětu plnění je i instalace, připojení , integrace mycího stroje do stávajícího 
barového zápultí a revize připojení mycího stroje a zaškolení obsluhy mycího stroje (dále 
též usouvisející činnosti U

). 

3. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané a zprovozněné gastro spotřeb iče v místě plnění 
převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu podle článku IV. způsobem podle článku V. 
této smlouvy. 
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II. 
Doba plnění 

1. Termín kompletní dodávky gastro spotřebičů včetně instalace, připojení a integrace 
mycího stroje (s provedenou revizí připojení a zaškolením obsluhy) do stávajícího 
barového zápultí v místě plnění, tj . termín splnění předmětu této smlouvy je nejpozději do 
20. 12. 2017. 

2. Splněním předmětu této smlouvy se rozumí den protokolárního předání a převzetí řádně 
a včas dodaných gastro spotřebičůvčetně instalace, připojení a integrace mycího stroje (s 
provedenou revizí připojení a zaškolením obsluhy) do stávajícího barového zápultí v místě 
plnění. V rámci protokolárního předání a převzetí bude rovněž předána revizní zpráva o 
provedení revizí připojení mycího stroje a návod k obsluze a údržbě pro oba dva gastro 
spotřebiče 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 včetně instalace, připojení, integrace mycího stroje do 
stávajícího barového zápultí, revize připojení mycího stroje a proškolení obsluhy mycího 
stroje. 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 včetně instalace, připojení, integrace mycího 
stroje do stávajícího barového zápultí, revize připojení mycího stroje a proškolení obsluhy 
mycího stroje je školicí středisko NKÚ, Přestavlky 288, 252 08 Slapy (dále jen "školicí 
středisko") . Školicí středisko je zároveň i místem případného předání gastro spotřebičů do 
opravy či k výměně gastro spotřebičů a opětovného předání gastro spotřebičů po opravě či 
výměně. 

IV. 
Cena 

1. Celková kupní cena za kompletní dodávku gastro spotřebičů včetně instalace, připojení, 
integrace mycího stroje do stávajícího barového zápultí, revize připojení mycího stroje a 
proškolení obsluhy mycího stroje ve výši 299717,00 Kč vč. DPH podle cenové nabídky 
prodávajícího (tisk ze-tržiště Tendermarket) je stanovena jako nejvýše přípustná , 
zahrnující veškeré náklady spojené s dodávkou gastro spotřebičů včetně instalace, 
připojení, integrace mycího stroje do stávajícího barového zápultí, revize připojení mycího 
stroje a proškolení obsluhy mycího stroje, dopravy, manipulace, ekologické likvidace 
odpadu a odvozu obalového materiálu a záruky za jakost. 

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

1. Celková kupní cena za dodávku gastro spotřebičů včetně instalace, připojení , integrace 
mycího stroje do stávajícího barového zápultí, revize připojení mycího stroje a za 
proškolení obsluhy mycího stroje 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. Pokud 
z odborného posouzení prodávajícího ohledně vhodnosti či nevhodnosti použití stávajícího 
změkčovače vody viz článek VII. odst. 7 této smlouvy vyplývá vhodnost použití stávajícího 
změkčovače vody, a to bez dopadů na uplatnitelnost záruky za jakost, bude celková kupní 
cena snížena o cenu za změkčovač vody podle cenové nabídky prodávajícího (tisk z e
tržiště) , která tvoří přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí. 

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 dodávku gastro spotřebičů včetně instalace, připojen í , integrace 
mycího stroje do stávajícího barového zápultí , revize připojení mycího stroje a za 
proškolení obsluhy mycího stroje 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. dodávkou gastro spotřebičů 
včetně instalace, připojení a integrace mycího stroje (s provedenou revizí připojení a 
zaškolením obsluhy) do stávajícího barového zápultí smluvní strany sjednávají slevu 
z kupní ceny bez DPH ve výši 1 000 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 souvisejících činností 

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

2. Kupující umožní prodávajícímu užívat ve školicím středisku určené prostory nutné pro 
plnění předmětu této smlouvy. 
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3. Kupující rovněž umožní prodávajícímu použití nákladního výtahu pro transport gastro 
spotřebičů, pracovních nástrojů apod. 

4. 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. 

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

6. Prodávající je povinen řídit se při manipulaci s gastro spotřebiči, instalaci, připojení a 
integraci mycího stroje do stávajícího barového zápultí, revizi připojení mycího stroje 
a proškolení obsluhy mycího stroje příkazy kupujícího s tím, že na případnou 
nevhodnou povahu příkazu je prodávající povinen kupujícího upozornit. 

7. Prodávající odborně posoudí vhodnost či nevhodnost použití stávajícího změkčovače 
vody, a to i s ohledem na možné dopady na uplatnitelnost záruky za jakost. 

8. Úhrada energií (el. energie, vodné a stočné) spotřebovaných prodávajícím během 
plnění předmětu této smlouvy ve školicím středisku jde za kupujícím. 

VIII. 
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

1. Vlastnické právo k dodaným gastro spotřebičům resp. instalovanému, připojenému a 
integrovanému mycímu stroji (s provedenou revizí připojení a zaškolením obsluhy) do 
stávajícího barového zápultí nabývá kupující podepsáním předávacího protokolu 
přebírající kontaktní osobou kupujícího. 

2. Nebezpečí škody na dodaných gastro spotřebičích resp. instalovaném, připojeném a 
integrovaném mycím stroji (s provedenou revizí připojení a zaškolením obsluhy) do 
stávajícího barového zápultí 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 včetně instalace, připojení a integrace mycího stroje (s provedenou revizí 
připojení a zaškolením obsluhy) do stávajícího barového zápultí 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: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, e-mail: 
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gastro@hospimed.cz, tel. : 601 555090, Mgr. Zuzana Vošahlíková. 

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

4. Reklamované vady na dodaných gastro spotřebičích a/nebo instalaci, připojení a integraci 
mycího stoje do stávajícího barového zápultí 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 prodávajícím 
vyměněn za stejný, nový, nepoužitý gastro spotřebič bez vad. Výměnou gastro spotřebiče 
se rozumí i instalace, připojení a integrace mycího stroje do stávajícího barového zápultí. 
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 
instalaci, připojení a integraci mycího stroje do stávajícího barového zápultí o dobu 
vyřizování reklamace. 

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 lhůtě 
písemně dohodnuté smluvními stranami , 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 prodávaj ícímu jako povinné smluvní straně vzniká povinnost i 
k jejich náhradě . 
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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 , instalaci, připojení, integraci mycího 
stroje do stávajícího barového zápultí, revizi připojení mycího stroje a za proškolení 
obsluhy mycího stroje 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. 

XII. 
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. 

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. 

1 6 -11- 2017 

upující 

g. Vladimír Sloup 
ředitel odboru hospodářské správy 
Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
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příloha Č . 1 

CENOVÁ NABíDKA 

Kalkulace nabídkové ceny 

Dodávka (požadavá na omačem typu v}irobku ) 
Místo plněn í 

Cena 1 ks 
Počet ks 

Cena za x kusů 
práce vč. mater iálu 

Parametry 
vč. DPH" vč . DPH" 

výdejní li t ransportní vyhřívaný vozík s dolní 

vyhřívanou skříní li sklopnými policemi příloh a Č . 2 91113 1 

~.4BNER EVT 2/ 2 :> 

pod sto lový univerzální mycí stroj na nádobí bez ceny 
příloha Č. 3 

za změkčovač vody <HOBART GP .> 
17<1J61 1 

NKÚ - ŠS 

zll1ěkčovačvody se všemi součástmi, zajiiťuJícírni Pře5tavlky 288 

funkč'nost <MS 1500 > 252 OS Slapy 17545 1 

Instalace" připojení výše uvedeného mycího stroje, 

jeho integrace do stávajíc.ího barového zápultí, p řívod 

elektřiny 400 V v délce do 20 Ol včetně jištěn í, revize 
16699 1 

připojení 

Celková nabídková cena· 
• doplňuji se skutečné prodejní ceny výrobků vč. dopravy .• manipulace, ekologické likvidace odpadu .• odvozu obalového materiálu a zdruky za jakost; 

plátce DPH doplňuje ceny vč. DPH,. neplátce DPH dop lňuje ceny vč. DPH, tzn. plát<e i neplát<e DPH doplňují cenu do stejného sloupce v tllbulce 
(buňky D7, OS. 09 a 010). 

UPOZORNĚuí 
Účastník nesmi \' tabulce nic měnit (rozšiřovat či redukovat buř.ky, sloupce nebo řá dky, cokoli mazat, přepisovat, doplňovatl. 
Účastník pouze doplní své nabídkové ceny do poslušných buněk. 

Celkovou ndbídkovou cenu ze zaíJucené buňky F 11 doplňte do elektroni<.kého nabidkového formuláře do políČka "Nabidkov.! c~na s DPH". 
Celkovou nabídkovou cenu doplňuji do tohoto políčka "Nabidková cena s DPH" i nepldtd DPH. 

v 

Jana 
dne 

Digitálně podepsal Jana 
Doubravová 

b ' Datum: 2017.11.13 Dou ' ravova 15:32:26+01'00'. __ 
••• ~ _ •• _ _ • __ .·' __ " __ ' _" ·' _'OA " ' _ _ '_" ·'_"_'_"" • • • • •• • •• • • __ • •••• • • • • ••••• • __ • .• _ _ • • ••• •••• __ . ...... . . 

Jana Ck'Ubrovovci .. jedna/elko H05PIMED, spOl. S r.o. 
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