KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění
pozděiších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANÝ
KUPUJÍCÍ :

Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.,
se sídlem V Průhonech 503, 537 03 Chrudim III

Zastoupený:

Mgr. Luďkem Marouskem, jednatelem spĎlečnosti

IČO:

27485013

DIČ,

CZ27485013

Bankovní spojení:

ČSOB Chrudim

Č. účtu:

198 783 329 /0300

'

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajských soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 21787.
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace, VC. kontaktních údajů:
Doručovací adresa:

V Průhonech 503, 537 03 Chrudim

(dále jen ,, kupujícl'")

PRODÁVAJÍCÍ : BAZENSERVIS s.r.o.
Sídlo:

Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí

Statutární orgán:

Ing. jiří Kubec - jednatel společnosti

Zastoupený:

J

IČO:

Společnosti ze dne 14. 8. 2020
64791661

DIČ:

CZ64791661

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

č. účtu:

191408020237/0100

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 9692
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních
b) technických
C) realizace
(dálejen ,,prodávajíci")
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ
1.

Předmětem plnění této smlouvy je dodávka automatických regulátorů kvality vody a sond
(měřenl; zobrazení a regulace pH, chlÓru a zobrazení hodnoty Redox potenciálu) pro bazén
venkovního koupaliště, jejich montáŽ a zprovoznění, schopné sezónního použití na letním
koupališti s moŽností demontáže a přenosu těchto regulátorů (dále též jen ,,předmět
smlouvy")·

2.

Dodávka řeší instalaci automatických regulátorů kvality vody s dodržením všech technických
parametrů dle přílohy č. 3 výkaz výměr.

3.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu za podmínek µvedéných v této smlouvě předmět
smlouvy, tedy včetně dopravy, montáže, zprqvoznění a zaškolení obsluhy, a zavazuje se převést na
kupujícího vlastnické právo k předmětu smlouvy.

4.

Prodávající se zavazuje předat a instalovat předmět smlouvy svým jménem, na vlastní odpovědnost
a náklady, včas a řádně, s odbornou péčí a tak, aby předmět smlouvy byl od počátku a pak nadále
pInč funkční.

5.

Kupující se zavazuje řádně instalovaný předmět smlouvy bez vad a nedodělků, bránících provozu
od prodávajIcího převzít a zaplatit mu ve lhůtě splatnosti dohodnutou kupní cenu podle ČI. III.

6.

Prodávající je oprávněn pověřit provedením instalace (montáže) třetí osobu pouze s předchozím
souhlasem kupujícího. Při předání předmětu smlouvy a jeho instalaci třetí osobou má prodávající
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

7. Prodávající je v rámci sjednané ceny povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další
plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k dokončení funkčního předmětu smlouvy, včetně předání
všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizi, osvědčení,
atestů apod.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
l.

2.

Dohodnutá cena bez DPH:

217 500,- KČ

DPH 21%:

45 675,- Kč

Dohodnutá cena včetně DPH:

263 175,- KČ

Kupní cena je cenou maximální a nejvýše přípustnou. Prodávající prohlašuje, že se předem
seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na rozsah a cenu
prací a tyto okolnosti do ceny zakalkuloval. Cena v sobě obsahuje veškeré náklady prodávajícího
spojené s dodáním zboží, s převodem vlastnického práva na kupujícího, včetně dopravy, montáže,
zprovozněním a zaškolením obsluhy.

3. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohové platby. Prodávající bude kupujícímu fakturovat
provedené práce a dodávky po řádném předání předmčtu smlouvy. Splatnost faktury je 14 dní od
jejího předání kupujícímu. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání
příkazu k úhradě peněžnímu ústavu kupujícího, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
4.

Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti. Kupující je oprávněn fakturu
vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná.
K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne
plynout dnem doručení opravené faktury kupujícímu.

IV. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
l.

Termín dodávky: nejpozději do 30. 4. 2022.
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2.

Místem plnění, tedy dodání, montáže a zprovoznění předmětu smlouvy je strojovna bazénu
venkovního koupaliště na adrese V Průhonech 503, Chrudim, k. ú. Chrudim (654299),
pozemek parč. Č. st. 2083 l I.

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
l.

O předání a převzetí předmětu smlouvy bude sepsán písemný záznam, který potvrdí svými
podpisy zástupci smluvních stran oprávnění jednat ve věcech technických.

2.

Kupující má právo odmítnout převzetí nekompletního nebo vadného zboží.

3.

Kupující nemá právo bezdůvodně odmítnout převzetí zboží.

4.

,
Prodávající vyzve kupujícího k převzetí zboží nejméně dva pracovní dny před zamýšleným
předáním zboží. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, lze dodávku kupujícímu
realizovat pouze v pracovních dnech.
i"
'

VI. ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY
1.

Prodávající odpovídá za vady, jenž má zboží, do jeho předání kupujícímu. Prodávající odpovídá
i za vady, které vzniknou po předání zboží, jestliže tyto byly způsobeny porušením jeho
povinností, zejména povinností dodat předmět smlouvy v řádné kvalitě.

2.

Záruční doba se sjednává v délce 24 měsíců.

3.

Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží kupuj ícim na základě předávacího protokolu, a
to bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou kupující
nemůže předmět smlouvy užívat pro vady, za které prodávající zodpovídá. V případě odstranění
reklamované vady zboží nebo jeho části poČíná plynout záruční doba ode dne převzetí zboží nebo
jeho části po odstranění vady.

4.

Prodávající přejímá závazek, že předmět smlouvy bude po záruční dobu bezvadně způsobilý pro
jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu
vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na předmět smlouvy vztahují ke dni
započetí běhu záruční doby.

5.

Práva kupujícího z vadného plněni se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6.

Smluvní strany se dohodly, že v záruční době má kupující právo požadovat a prodávající
povinnost bezplatně odstranit zjištěné a řádně uplatněné vady. Kupující se zavazuje, že případnou
vadu zboží uplatní bezodkladně, a to písemnou formou u prodávajícího. Prodávající je povinen
začít s odstraňováním vad předmětu koupě bezodkladně po uplatnění reklamace a vady odstranit
nejpozději do 15 dnů.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1.

Od kupní smlouvy je smluvní strana oprávněna odstoupit pouze v případě, kdy druhá smluvní
strana poruší podstatným způsobem své povinnosti vyplývající z této kupní smlouvy nebo stanovili tak zákon. Smluvní strmý se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají:
a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží oproti sjednanému termínu o vice jak 5 dnů,
b) prodlení kupujícího s převzetím zboží trvajícím déle jak 5 dnů,
C) prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny trvajícím déle jak 5 dnů,
d) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady trvajícím déle jak 5 dnů,
e) jestliže na majetek prodávajícího byl prohlášen konkurz nebo prodávající ztratil oprávnění
k podnikatelské činnosti,
D byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle občanského zákoníku.

2.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. ÚČinky odstoupení nastávají okamžikem jeho
doručení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Odstoupením od smlouvy
se smlouva od počátku ruší.
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VIII. SMLUVNÍ POKUTY
l.

V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží má kupující právo uplatnit smluvní pokutu ve
výši 0,1 % z celkové ceny zboží za každý započatý den prodlení.

2.

V případě prodlení kupujícího s uhrazením kupní ceny má prodávající právo uplatňovat úrok
z prodlení vůči kupujícímu ve výši 0,1 % z dlužné kupní ceny vC. DPH, a to za každý započatý
den prodlení.
Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok na náhradu škodi/ a na odstoupení od smlouvy.

t

l

l

3.
4.

Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtováni, pro případ,
nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným započtením,. Je věcí kupujícího, který způsob
zvolí.

5.

Smluvní strana, které vznikne právo na zaplaceni smluvní pokuty, může od ní, na základě své
vůle, ustoupit.
í

6.

Pokud prodávající neodstraní vadu reklámovanou v rámci záruky ve lhůtě 15 dní ode dne
uplatnění vady, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý započatý den
prodlení.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejněni bez ustanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

2.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách úČinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní
kupující, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto
ujednání může uveřejnit smlouvu v registru prodávající.

3.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle odst. 2 tohoto článku.

4.

Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků, schválených a podepsaných oběma smluvními stranami.

5.

Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku, popř. ostatními obecně závaznými předpisy.

6.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.

7.

Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že tato nebyla uzavřena v tísni ani za jinak
nápadně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy
oprávněných zástupců smluvních stran.

V Chrudimi dne 24. 2. 2022

v Týništi nad Orlicí dne l. 2. 2022
ály
, s,r,o,

HRUDIM lil
27485013

gr. L.uděk Marousek, jednatel

na zákl ě plné oči jednatele společnosti
ze dne 14. 8. 202
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Dodávka a montáž regulátorů kvality vody na KPB CHRUDIM
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Položka

Název položky

1

Demontáž a likvidace stávajících automatických regulačních zařízeni

2"

Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH
a chlóru - volný, měřeni a zcjbrazeni hodnoty Redox potenciálu). Regulátory se 4
kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2x programovatelný výstup
proudové smyčky 0-20/4-20mA, , digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny
mg/l, možnost nastaveni sottwar. filtru, kódový přístup pro serwsního technika,
možnost nastaveni dvoupolohové regulace, šÍřkově-pmpomioná|ni regulace a

Množstvf

Měrná
jednotka

Cena jednotková
(bez DPH)

Cena celkem
(bez DPH)

DPH 21%

Celkem včetně
DPH

1

kpl

2 000,-

2 000,-

420,-

2 420,-

1

kpl

""
118100,-

118100,-

24 801,-

142 901,-

frekvenčně-proporciQná|nl regulace, možnost zobrazeni teploty. Nápájecí nápětí:
230 v, Příkon 6 VA, Hmotnost zařízení 1 300 g, Frekvence 50 Hz, Kryti min. IP 65
Rozsah měřeni min. Cl: 0-2, 0-20 ppm, pH 0-14, redox potenciál: O - 2000 mV,
součásti zařízeni je rovněž 1 x sonda Cl volný, lx sonda pH a 1 x sonda Rx

3.

AutomatÍcké regulátory kvality vody (měřeni, zobrazení a regulace hodnoty
chlóru - volný). Regulátory se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů,
alarm), 2x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, digit.zobrazeni
hodnoty na desetiny nebo setiny mg/1, možnost nastaveni softwar. filtru, kódový '
přistup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkověproporcionálni regulace a frekvenčně-proporcioná|nÍ regulace, možnost zobrazeni
teploty. Nápájeci nápětl: 230 v, příkon 6 VA, Hmotnost zařízeni 1 300 g, Frekvence
50 Hz, Kryti min. IP 65. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 ppm, součásti zařízeni je
rovněž 1 x sonda Cl volný

2

kpl.

44 900,-

89 800,-

18 858,-

108 658,-

4.

Doprava a instalace zařízeni, uvedení do provozu

1

kpl.

5 100,-

5 100,-

1 071,-

6 171,-

5

Zajištění přenosu dat ze zařízení do PC pomoci proudové smyčky ( pro
položky 2. a 3.)

1

kpl.

2 500,-

2 500,-

525,-

3 025,-

217 500,-

45675,-

263 175,-

CELKEM KČ

S

