^.V.Vactel67im

TV

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

Smluvní strany

Prodávající

Kupující

Č. smlouvy

Č. smlouvy
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44/180/2019

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad
Se sídlem
Jankovcova 2, Praha 7
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Zastoupena
Funkce

IČ
DIČ

170 04
Ing. Vladimírem Sloupem
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KS v Ostravě, C, 23975

Aleš Okon
jednatel
777 230 415
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2110055714/2700

Kontaktní
osoba/y
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Fax
Bank. spojení

Ing. Jaroslav Kužel

vedoucí oddělení technického
233 045 207, 602 688 252
Jaroslav.Kuzel@nku.cz
233 044 207
30027001/0710

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

1.

2.

1.

I. Předmět smlouvy
Předmětem plnění této smlouvy je dodávka 11 ks vysavačů a 1 ks extraktoru (dále jen „zařízení")
zajišťujících denní úklid cca 700 m2 v administrativní budově podle specifikace uvedené v příloze
„Nabídka" prodávajícím kupujícímu včetně dopravy a zajištění záručních oprav a servisu po dobu
záruky v délce 32 měsíců. Příloha „Nabídka" tvoří nedílnou součást této smlouvy (dokument je
stažen z e-tržiště Tendermarket, ID zakázky T004/19V/00001566.
Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu podle
článku IV. způsobem podle článku V. této smlouvy.

II. Doba plnění
Termín kompletní dodávky zařízení včetně jejich dopravy do místa plnění, tj. termín splnění
předmětu této smlouvy je stanoven nejpozději do 12. 7. 2019.

2.

Splněním předmětu této smlouvy se rozumí den protokolárního předání a převzetí řádně a včas
dodaného zařízení.

3.

Prodávající se zavazuje písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby kupujícího uvedenou
v záhlaví této smlouvy oznámit nejméně 2 pracovní dny předem přesný termín dodávky zařízení.
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Kupující potvrdí termín písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby prodávajícího uvedenou
v záhlaví této smlouvy.

III. Místo plnění
Místem plnění pro dodání zařízení je sídlo kupujícího (dále jen „budova"). Budova je zároveň i místem
případného předání zařízení do opravy a opětovného dodání zařízení po opravě.

IV.Cena
Celková kupní cena za dodávku zařízení ve výši 66 550 Kč vč. DPH podle cenové nabídky prodávajícího
uvedené v elektronickém tržišti Tendermarket je stanovena jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré
náklady s dodávkou zařízení spojené včetně dopravy a záruky za jakost.

1.

V. Platební podmínky
Kupní cena za dodávku zařízení 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.

3.

Splatnost kupní ceny za dodávku zařízení 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-li obsahovat
nesprávné údaje, nebo nebude-li 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.

1.
2.

1.
2.

VI. Sankce
Pro případ prodlení se splněním předmětu této smlouvy, tj. dodávkou zařízení smluvní strany
sjednávají slevu z kupní ceny bez DPH ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
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. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody
Vlastnické právo k zařízení nabývá kupující podepsáním předávacího protokolu přebírající
kontaktní osobou kupujícího.
Nebezpečí škody na zařízení přechází z prodávajícího na kupujícího podepsáním předávacího
protokolu přebírající kontaktní osobou kupujícího.

Vlil. Záruka za jakost
1. Prodávající poskytuje na předmět plnění této smlouvy, tj. dodávku zařízení záruku za jakost po
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dobu 32 měsíců od uskutečnění dodávky zařízení. 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: reklamace@itage.cz, tel. 777 230 415

3.

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

4.

Reklamované vady na dodaném zařízení se prodávající zavazuje odstranit bezplatně bez
zbytečného odkladu po obdržení reklamace, nejpozději do 30 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.

5.

Bude-li to z povahy vady a zároveň z estetického hlediska možné, reklamace bude vyřízena
odstraněním vady opravou, jinak bude vadné zařízení prodávajícím vyměněno za stejné, nové,
nepoužité zařízení bez vad. Nebude-li ani tento způsob odstranění vady možný, poskytne
prodávající kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.

Záruční doba se prodlužuje generálně, tj. na kompletní dodávku kusů zařízení 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 a to ani
v přiměřené dodatečné 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.

1.

IX. Odstoupení od smlouvy
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.

•

2.

1.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti
ze strany kupujícího, kterým je prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za dodávku
zařízení překračující 14 dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté
kupujícímu prodávajícím v písemné upomínce (urgenci) doručené kupujícímu.

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

X. Závěrečná ujednání
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 a všech jejích příloh na
internetových stránkách kupujícího a na elektronickém tržišti.

3.

Prodávající bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s
úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

4.

Prodávající převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu
nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

5.

Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků této smlouvy
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podepsaných oběma smluvními stranami.

6.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající

7.

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

Příloha - Nabídka

Ostrava

Praha

jvy š š í k on t ro 1 nJjMW
JanktTmrvn'2
...4.70»04-Pfaha..7.........
kající

IČO: 25879243

prodávající

Ing. Vladimír Sloup

Aleš Okon
jednatel
ITAGE, spol. s r.o.

■'ředitel odboru hospodářské správy

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad
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TENDERMARKET

ELEKTRONICKÉ TRŽIŠTĚ

Specifikace VZ
Název VZ: Nákup vysavačů a extraktoru
Druh zadávacího řízení: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky
ID zakázky: T004/19V/00001566
Dne: 17.06.2019 10:35:45

Nabídka

Specifikace nabídky

Dokument obsahuje detail nabídky X1900005357 s pořadovým číslem 6, která byla podána dodavatelem ITAGE, spol. s r.o.(25879243,

náměstí Václava Vacka 1671/11, Ostrava -Porubá 70800, CZ , +420777230415, aokon@itage.cz) dne 17.05.2019 11:56:08.
Celková nabídková cena je:

66 550,00 s DPH

Název položky

Vysavač pro suché vysávání
Extraktor

Autor dokumentu: Ing. Jaroslav Kužel v. r.

Nabídková cena

4 840,00 Kč/kus
13 310,00 Kč/kus

ITAGE, spol. s r.o.
náměstí Václava Vacka 1671/11, 708 00 Ostrava - Porubá
25879243
CZ25879243
v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23975
Alešem Okonem - jednatelem
777230415, aokon@itage.cz
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2110055714/2700
88ec2hz
Bohumíra Četyny 3025/15, 700 30 Ostrava - Bělský les

Společnost:
Sídlo:
IČ:
DIČ/EORI:
Zapsaná:
Zastoupená:
Kontakt:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Doručovací adresa:

Příloha č. 1 - Obsah nabídky

Název
KÁRCHER T 10/1

Mn.
11

KÁRCHER PUZZl 8/1 C
Celkem Kč
bez DPH | s DPH
Sazba DPH

1

Cena za mn. Cena za mn. Cena celkem Cena celkem
bez DPH v Kč
sDPH v Kč bez DPH v Kč s DPH v Kč

4 000,00

4 840,00

44 000,00

53 240,00

11 000,00

13 310,00

11 000,00

13 310,00

55 000,00

66 550,00
21%

Nabízíme zboží, které odpovídá všem požadovaným parametrům včetně délky a typu záruky. Specifikace
námi nabízeného zboží je uvedena v minimálně stejném rozsahu jako požadovaná specifikace, případně je
uvedeno jednoznačné označení zboží, na základě kterého ji lze ověřit z veřejných zdrojů (např. internet).
Souhlasíme se všemi podmínkami uvedenými v zadání veřejné zakázky včetně přiložených dokumentů
(smluv, objednávek, obchodních podmínek atd.).

Čestně prohlašujeme, že naše společnost splňuje základní způsobilost dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb. a
další způsobilosti a kvalifikace v rozsahu požadovaném zadavatelem pro plnění této veřejné zakázky.
V Ostravě dne 17.5.2019
XT

AGE, spoí.

S

ro

nám. V. Vacka 1671/1
- 708 00 °strava-Poruka^
IC: 25879243, DIČ: CZ25879243

Aleš Okon - jednatel

KÁRCHER T 10/1
Vysavač na koberce Kárcher T 10/1 je robustní, funkční a výkonný vysavač na suché vysávání určený pro
profesionální použití. Pomocí nožního spínače, umístěného na horní části hlavy, můžeme vysavač
jednoduše zapnout respektive vypnout bez ohýbání. Na hlavě vysavače je také umístěno madlo pro
snadnější transport vysavače a hák pro pohodné uložení stočeného elektrického kabelu. Délka kabelu je
10m. Takto pohodlně lze také umístit ostatní příslušenství na přístroj a ten je pak lehce uskladnitelný.
Standardní jmenovitý průměr příslušenství je 35 mm.

Vysavač na koberce Kárcher T 10/1 má na plastové nárazuodolné nádobě o velikosti 10 I dvě velká boční
kola a dvě vodící kolečka pro snadné pojíždění. Nárazník po obvodu nádoby zajišťuje, že při nárazu
nepoškodí vysavač nábytek.
Běžně je vysavač na koberce Kárcher T 10/1 vybaven vliesovým filtračním sáčkem, který je schopen
pojmout až dvakrát více prachu oproti papírovému. Doporučujeme proto vliesové filtrační sáčky.
Jako zvláštní příslušenství je pak možno dodat např. sadu hubic (spárová, na čalounění, sací štětec a držák
Clip), turbo kartáčovací hubice na čalounění i koberce, prodlužovaní hadice či teleskopickou kovovou trubku
0,6 - 1,0 m, více viz. příslušenství.

Použití:

•

úklidové firmy, hotely, penziony, kanceláře, domácnosti, obchody, atd.

Příslušenství:

•
•
•
•
•

sací hadice, délka 2,5 m
sací trubka kovová, délka 0,5 m * 2 ks
hubice kombinovaná, pracovní šířka 262 mm
filtrační koš (nylonový, omyvatelný)
filtrační sáček vliesový

Množství vzduchu
Podtlak
Objem nádrže
Max. příkon
Standardní jmenovitý průměr
Délka kabelu
Hladina hluku
Hmotnost
Rozměry (D x Š x V)

53
240/24,0
10
800
35.0
10.0
59.0
6.0
355x310x385

l/s
mbar/kPa
I
W
mm
m
dB
kg
mm

KÁRCHER PUZZI 8/1 C
Inovovaný kompaktní extraktor Kárcher Puzzi 8/1 C s hubící na čalounění na čištění čalounění a malých
kobercových ploch, vhodný především na čištění interiérů vozidel. Díky dobré sací schopnosti jsou koberce a
čalounění rychleji suché. Součástí také výklopný hák na uložení sítového kabelu a prostor na uložení
příslušenství na stroji.

Použití:

pro hotely, restaurace, v oblasti automobilového průmyslu, pro úklid budov či vozidel
Příslušenství:
•
•
•
•
•
•

Nástřiková hadice s integrovaným přívodem vody, 2,5 m
Ruční hubice na čalounění
Integrované uložení pro ruční hubici
Síťový kabel, 7.5 m
Fixace na ruční hubici
Hák na kabel

Max. plošný výkon
Množství vzduchu
Podtlak
Nástřikové množství
Nástřikový tlak / náporový tlak
Nádrž čistá/špinavá voda
Výkon turbíny
Výkon čerpadla
Hmotnost
Rozměry (D x Š x V)

18.0
61
236/23,6
1
1/2,5
8.VII
1200.0
40.0
9.9
530x330x440

m2/h
l/s
mbar/kPa
l/min.
bar/Mpa
I
W
w
kg
mm

