KUPNÍ SMLOUVA
Č. 01-HS/2021

Smluvní strany:

1. MMN, a.s.
se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
IČ:
054 21 888
DIČ: CZ05421888
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové pod sp. zn. B 3506
zastoupená MUDr. Jiřím Kalenským – předsedou představenstva
Ing. Otou Krejčím – členem představenstva
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., expozitura Jilemnice
číslo účtu: 115-3453310267/0100
jako kupující na straně jedné (dále jen „Kupující“)

a

2. PRAGOPERUN, spol. s r.o.
se sídlem / místem podnikání Modletice 98, 251 01 Říčany
IČ: 41190360
DIČ: CZ41190360
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod sp. zn. C 3336
zastoupená Ing. Lucií Fialovou - jednatelkou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 246443071/0100

jako prodávající na straně druhé (dále jen „Prodávající“)

uzavřely dnešního dne podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, tuto

kupní smlouvu
na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Dodávka technologie prádelny pro
nemocnici Jilemnice a nemocnici Semily“, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v rámci kterého byla nabídka Prodávajícího vyhodnocena jako
nejvýhodnější

1.

Úvodní ustanovení

1.1.

Kupující prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru
smluv“), a jako takový má povinnost zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv. S
ohledem na skutečnost, že právo zaslat smlouvu k uveřejnění do registru smluv
náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se smluvní
strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání smlouvy k uveřejnění na
tom, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv Kupující. Kupující bude
ve vztahu k této smlouvě plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona
o registru smluv.

2.

Smluvní strany

2.1.

Kupující prohlašuje, že je obchodní společností řádně založenou a zapsanou podle
českého právního řádu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, číslo vložky 3506, která se zabývá poskytováním komplexních
zdravotnických služeb. Kupující dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a
požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně
plnit závazky v ní obsažené.

2.2.

Prodávající prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající podle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a
podle zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon), která se
zabývá prodejem, dodávkou, instalací a montáží zdravotnických přístrojů, jakož i
dalšího plnění sjednaného v této smlouvě a která je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 3336

2.3.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé
v souvislosti s jejich podnikatelskou činností.

3.

Předmět a účel smlouvy

3.1.

Prodávající se touto smlouvou zavazuje:
3.1.1. dodat Kupujícímu technologické vybavení prádelny uvedené v Příloze č. 1
této smlouvy se všemi sjednanými, jinak obvyklými součástmi a
příslušenstvím a případně provést další související činnosti, pokud je Příloha
č. 1 smlouvy zahrnuje (dále společně jen „Dílo“),
3.1.2. provést montáž a instalaci Díla v místě plnění, zajistit a provést potřebné
validace, zaškolit obsluhu, napojit na přívody a odvody a uvést Dílo do
běžného provozu,
3.1.3. poskytovat Kupujícímu servis (opravy a odbornou údržbu), uživatelskou
podporu a provádět revize Díla, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených
touto smlouvou.
3.1.4. Prodávající se touto smlouvou dále zavazuje převést na Kupujícího vlastnické
právo k Dílu.

3.2.

Závazky Prodávajícího tak, jak jsou stanoveny v odst. 3. 1. této smlouvy, budou
v této smlouvě dále společně označovány též jen jako „Předmět smlouvy“.

3.3.

Kupující se touto smlouvou zavazuje Prodávajícímu zaplatit kupní cenu za podmínek
stanovených v této smlouvě a poskytnout Prodávajícímu stanovenou součinnost.

3.4.

Předmět smlouvy a jeho vlastnosti a parametry jsou blíže popsány a specifikovány
v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3.5.

Účelem této smlouvy je upravit podmínky, za nichž Prodávající provede dodávku
Předmětu smlouvy pro Kupujícího tak, aby Kupující mohl bezpečný a funkční
Předmět smlouvy řádně a nerušeně užívat a dále upravit vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran související s plněním této smlouvy.

4.

Místo plnění

4.1.

Místem plnění je nemocnice Semily, a to na adrese 3. května 421, 513 01 Semily
konkrétně objekt prádelny na pozemku č. 519/6 (dále též jen „místo plnění“).

5.

Doba plnění

5.1.

Zahájení přípravy dodávky započne ihned po podpisu smlouvy.

5.2.

Realizace Předmětu smlouvy bude poté zahájena až na písemnou výzvu Kupujícího
(dále též jen „Výzva k zahájení plnění“). Samotné dodávce Předmětu smlouvy
Prodávajícím bude předcházet provedení stavebních úprav místa plnění Kupujícím
tak, aby mohl Prodávající Předmět smlouvy řádně dodat, a provést jeho montáž a
instalaci. Z tohoto důvodu zadavatel předpokládá odeslání Výzvy k zahájení plnění
nejdříve 3 měsíce ode dne podpisu smlouvy a nejpozději do 8 měsíců ode dne
podpisu smlouvy. Prodávající poskytne Kupujícímu při realizaci stavebních úprav
náležitou součinnost a to zejména ve formě přesné definice nezbytných stavebních
úprav a následně pravidelné kontroly provádění těchto stavebních úprav a to tak,
aby výsledek odpovídal potřebám nabízeného Předmětu smlouvy. Prodávající bude
v rámci kontrol počítat minimálně s 10 návštěvami místa plnění a náklady s tím
spojené má zahrnuty ve sjednané ceně.

5.3.

Prodávající se zavazuje fyzicky dodat Předmět smlouvy včetně všech součástí a
příslušenství v rozsahu nezbytném k řádnému užívání Předmětu smlouvy, provést
montáž a instalaci Předmětu smlouvy v místě plnění, zajistit a provést potřebné
validace, zaškolit obsluhu a uvést Předmětu smlouvy do běžného provozu, to vše
nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné Výzvy k zahájení
plnění od Kupujícího (dále též jen „Lhůta pro dokončení díla“). Kupující je povinen
zabezpečit Prodávajícímu takové podmínky, aby mu bylo umožněno provádění
Předmětu smlouvy minimálně každý pracovní den v době od 8:00 do 18:00 hodin.

5.4.

Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Kupujícího
dohodnutých touto smlouvou. Po dobu prodlení Kupujícího s poskytnutím
dohodnutých součinností není Prodávající v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li
mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Lhůta pro dokončení díla o dobu
shodnou s prodlením Kupujícího v plnění jeho součinností; pro vyloučení
pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle této věty nemůže vést k
prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení Kupujícího s plněním jeho
součinnosti. O tomto případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla bude uzavřen
písemný dodatek ke smlouvě.

6.

Kupní cena

6.1.

Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za podmínek stanovených
v tomto článku smlouvy.

6.2.

Kupní cena činí celkem 12.399.000,- Kč (slovy dvanáct milionů tři sta devadesát
devět tisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty, tj. 15.002.790,- Kč (slovy
patnáct milionů dva tisíce sedm set devadesát korun českých) včetně daně z
přidané hodnoty. Kupní cena zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k
řádnému provedení Předmětu smlouvy.

6.3.

Kupující zaplatí kupní cenu sjednanou v odst. 6. 2. této smlouvy takto:
6.3.1. 100% kupní ceny bude Kupujícím zaplaceno po převzetí a předání Předmětu
smlouvy na základě potvrzeného předávacího protokolu, tzn. po dodání
Předmětu smlouvy včetně všech součástí a příslušenství bez jakýchkoliv vad
a nedodělků, provedení montáže a instalace Předmětu smlouvy v místě
plnění, zajištění a provedení potřebných validací, zaškolení obsluhy a
uvedení Předmětu smlouvy do běžného provozu, to vše v rozsahu
nezbytném k řádnému užívání Předmětu smlouvy.

6.4.

Faktura bude splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.
Prodávající je povinen zaslat fakturu Kupujícímu způsobem uvedeným v odst. 6.

6. této smlouvy nejpozději následující pracovní den po jejím vystavení. Prodávající
nemá právo požadovat po Kupujícím zaplacení zálohy. Náklady na zaškolení obsluhy
budou na faktuře vyčísleny samostatně.
6.5.

Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu na základě faktury vystavené
v souladu s odst. 6. 3. této smlouvy a ve lhůtě splatnosti stanovené v odst. 6. 4.
této smlouvy. Kupující zaplatí kupní cenu převodem na bankovní účet Prodávajícího
uvedený v záhlaví této smlouvy.

6.6.

Prodávající se zavazuje uvést na vystavené faktuře číslo této smlouvy a vystavit
fakturu v elektronické formě, ve formátu PDF, a v této formě fakturu zaslat
Kupujícímu na uvedenou emailovou adresu či jiným způsobem předem oznámeným
Kupujícím, a to ve lhůtě dle odst. 6. 4. této smlouvy. Takto vystavená faktura musí
splňovat formální náležitosti vyplývající z příslušných právních předpisů, jeho
přílohou jsou předávací protokol, protokol o zaškolení, ES prohlášení o shodě a
musí být zaslána na emailovou adresu fakturace@nemjil.cz.

6.7.

Faktura musí být vystavena a zaslána ve formě stanovené v předchozím odstavci
této smlouvy a musí obsahovat údaje vyplývající z příslušných právních předpisů a
rovněž údaje stanovené v odst. 6. 8. této smlouvy.

6.8.

Faktura Prodávajícího musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran
a adresy jejich sídla, IČ a DIČ smluvních stran, číslo faktury, den vystavení a den
splatnosti faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění, označení peněžního ústavu
a číslo účtu, na který se má platit v souladu s touto smlouvou, fakturovanou částku,
razítko, podpis oprávněné osoby a případné další náležitosti stanovené příslušnými
právními předpisy.

6.9.

Nebude-li faktura vystavena a zaslána ve stanovené formě, nebo nebude-li
obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této
smlouvy, je Kupující oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu ve lhůtě osmi (8) dnů
od jejího obdržení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta
splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

6.10. Kupní cena uvedená v odst. 6. 2. této smlouvy představuje cenu konečnou, která
v sobě zahrnuje veškeré případné daně (zejména daň z přidané hodnoty), poplatky,
cla a jiné podobné platby včetně nákladů na balení, dopravu Předmětu smlouvy do
místa plnění, montáž, instalaci, pojištění, náklady na průvodní dokumentaci,
náklady spojené s kurzovými vlivy a obecným vývojem cen a dalších souvisejících
nákladů, které vyplývají z této smlouvy. Veškeré náklady spojené s dodávkou,
montáží, instalací a uvedením Předmětu smlouvy do běžného provozu nese výlučně
Prodávající, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak.
6.11. Kupní cena (nebo její část) se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy byla
příslušná částka odepsána z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.
6.12. Kupující neodpovídá za prodlení se splněním svého peněžitého závazku po dobu, po
kterou je Prodávající v prodlení se splněním některé ze svých povinností dle tohoto
článku smlouvy.
6.13. Kupující je oprávněn započíst si jakoukoli svoji peněžitou pohledávku vůči peněžité
pohledávce Prodávajícího podle této smlouvy. Kupující je oprávněn odepřít plnění
z této smlouvy v případě, že závazek Prodávajícího z této a/nebo jiné smlouvy nebyl
splněn řádně nebo včas.

7.

Povinnosti Prodávajícího

7.1.

Kupující je zavazuje provést veškeré stavební úpravy místa plnění dle odst. 5. 2.
této smlouvy, přičemž Prodávající je povinen provést ostatní potřebné přípravné
práce za účelem dodávky, montáže a instalace Předmětu smlouvy, zejména analýzu
stávajícího prostředí Kupujícího za účelem včasné a řádné dodávky, montáže a
instalace Předmětu smlouvy.

7.2.

Prodávající je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy
vyhotovit písemné požadavky na stavební připravenost místa plnění a předat je
Kupujícímu (dále jen „Instalační podklady“).

7.3.

Prodávající včas učiní všechna potřebná opatření a zajistí veškeré potřebné
veřejnoprávní souhlasy a povolení tak, aby mohl splnit svoje závazky podle této
smlouvy ve sjednaných termínech.

7.4.

Prodávající se zavazuje na své náklady zajistit optimální provozní podmínky místa
plnění, a to v závislosti na jeho znalosti místa plnění a na provozních požadavcích
prostředí a Předmětu smlouvy. Prodávající je povinen zajistit splnění této povinnosti
i v případě mimořádných podmínek v místě plnění či vnějšího prostředí.

7.5.

Prodávající se při plnění Předmětu smlouvy a jeho uvádění do provozu zavazuje
dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární, hygienické a
ostatní aplikovatelné právní předpisy či jiné normy, jakož i podmínky ostrahy
Kupujícího a jeho provozního areálu.

7.6.

Prodávající je povinen počínat si při plnění smlouvy tak, aby provoz Kupujícího
(zejména provoz v místě plnění) byl dotčen a omezen v nejmenší možné míře.
Zejména se nepřipouští úplná odstávka provozu jakéhokoliv oddělení nebo
pracoviště Kupujícího. Prodávající je povinen Kupujícímu navrhnout a po
odsouhlasení Kupujícím na své náklady zajistit vždy takové náhradní řešení, aby
provoz dotčeného oddělení či pracoviště Kupujícího mohl být řádně zabezpečen.
Prodávající je dále povinen předcházet škodám, ke kterým by mohlo dojít při plnění
smlouvy, a učinit veškerá potřebná opatření, aby nedošlo ke vzniku škod a aby
rozsah případně způsobených škod byl co nejnižší.

7.7.

Prodávající je povinen ve lhůtě dle odst. 5. 3. této smlouvy proškolit pověřené
pracovníky Kupujícího v místě plnění a v potřebném rozsahu (nejméně však
v rozsahu 8 hodin, není-li v konkrétním případě odůvodněn rozsah nižší s ohledem
na Předmět smlouvy) a předvést ukázku funkcí Předmětu smlouvy tak, aby tito
mohli Předmět smlouvy řádně, bez obtíží a v souladu s příslušnými právními
předpisy ovládat a užívat. Školení musí být provedeno v českém jazyce. Po ukončení
školení vystaví Prodávající každé osobě, která školení absolvovala, písemný
protokol o zaškolení této osoby, který bude dokladem o její způsobilosti řádně,
rutinně a v souladu s příslušnými právními předpisy ovládat a užívat Předmět
smlouvy. Prodávající je povinen alespoň jednou ročně během záruční doby proškolit
pověřené pracovníky Kupujícího v místě plnění a v potřebném rozsahu (nejméně
však v rozsahu 8 hodin, není-li v konkrétním případě odůvodněn rozsah nižší s
ohledem na Předmět smlouvy) a předvést ukázku funkcí Předmětu smlouvy tak,
aby tito mohli Předmět smlouvy řádně, bez obtíží a v souladu s příslušnými právními
předpisy ovládat a užívat. Na toto školení se použijí též ostatní podmínky uvedené
v tomto odstavci smlouvy. Prodávající je dále povinen předat Kupujícímu veškerou
dokumentaci, zejména návody, manuály, potřebné kódy a přístupové klíče
k dodanému Předmětu smlouvy, včetně návodů na obsluhu Předmětu smlouvy a
jeho údržbu, výkresové a textové technické dokumentace, a to vše výlučně
v českém jazyce.

7.8.

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět smlouvy bude v souladu
s příslušnými právními předpisy a technickými normami (normy ČSN) a bude plně
způsobilý plnit svoji funkci v rozsahu a za účelem vyplývajícím z této smlouvy, jinak
v rozsahu obvyklém pro Předmět smlouvy daného druhu a způsobu využití.
Prodávající dále odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět smlouvy bude neomezeně
použitelný k účelu, pro který si Kupující tento Předmět smlouvy objednal.

7.9.

Prodávající je povinen postupovat při plnění této smlouvy řádně, poctivě a
s odbornou péčí a předcházet hrozícím škodám. Prodávající je povinen dodat
Kupujícímu Předmětu smlouvy nové, nepoužité. Prodávající je povinen zajistit a
odpovídá Kupujícímu za to, že jím dodávaný Předmět smlouvy (resp. jeho jednotlivé
části, na které se tento požadavek dle legislativy vztahuje) bude v potřebném
rozsahu splňovat požadavky vyplývající z příslušných norem Evropské unie a České
republiky. V této souvislosti Prodávající výslovně prohlašuje, že ve vztahu ke Zboží,

je-li zdravotnickým prostředkem dle příslušných právních předpisů, byly splněny
veškeré ohlašovací, registrační, notifikační či jiné povinnosti, a že je Zboží opatřeno
označením CE a bylo pro něj vydáno prohlášení o shodě.
7.10. Prodávající je povinen opatřit veškeré věci potřebné ke splnění této smlouvy, pokud
tato smlouva výslovně nestanoví jinak.
7.11. Prodávající je povinen včas zajistit všechna povolení, souhlasy, schválení, zkoušky,
atesty a ostatní náležitosti potřebné a/nebo obvyklé pro uvedení Předmětu smlouvy
do řádného provozu a pro jeho následné používání Kupujícím tak, aby používání
Předmětu smlouvy při provozu nebylo ničím a nijak omezeno.
7.12. Prodávající musí být pojištěn pro případ vzniku škody způsobené svojí provozní
činností a pro případ škody způsobené vadou dodaného Předmětu smlouvy, přičemž
limit pojistného plnění musí být po celou dobu trvání této smlouvy minimálně ve
výši 7 500 000,- Kč (slovy pět milionů korun českých).
7.13. Prodávající odpovídá za plnění svých poddodavatelů v plném rozsahu, jakoby se
jednalo o jeho vlastní plnění.
7.14. Prodávající se zavazuje zajistit, že nejméně po dobu deseti (10) let po uplynutí
záruční doby budou pro Kupujícího dostupné veškeré náhradní díly pro řádnou
opravu nebo jiné odstranění závady nebo poškození Předmětu smlouvy. Za tuto
dostupnost náhradních dílů (dostupný náhradní díl) se zejména nepovažuje:
(i)

pokud náhradní díl bude možné pořídit pouze výrobou konkrétního
jednotlivého náhradního dílu provedenou na zakázku,

(ii)

pokud bude možné dodat náhradní díl pouze za cenu, která bude převyšovat
obvyklou hodnotu tohoto náhradního dílu, příp. obvyklou hodnotu
náhradního dílu daného druhu, stanovenou znaleckým posudkem o více jak
10 %, a/nebo

(iii)

pokud od vyslovení požadavku Kupujícího bude možné dodat Kupujícímu
tento náhradní díl pouze ve lhůtě převyšující 30 dní.

7.15. V souvislosti se závazkem Prodávajícího dle odst. 7.14. této smlouvy se Prodávající
zavazuje kdykoliv ve lhůtě jednoho (1) týdne na požádání Kupujícího po dobu deseti
(10) let po uplynutí záruční doby podat informaci o skutečné možnosti obstarání
dostupných náhradních dílů.
7.16. Pokud Kupující Prodávajícímu prohlásí, že není schopen sám si obstarat dostupný
náhradní díl, zavazuje se Prodávající zajistit Kupujícímu svým jménem a na účet
Kupujícího dodávku tohoto dostupného náhradního dílu do sídla Kupujícího ve lhůtě
jednoho (1) měsíce od příslušného prohlášení.

8.

Práva a povinnosti Kupujícího

8.1.

Kupující se zavazuje umožnit Prodávajícímu dodávku, montáž, instalaci a uvedení
Předmětu smlouvy do provozu.

8.2.

Kupující se zavazuje na svůj náklad provést stavební připravenost pro umístění,
montáž a instalaci Předmětu smlouvy dle Instalačních podkladů Prodávajícího.

8.3.

Kupující se zavazuje poskytovat Prodávajícímu další součinnost v rozsahu
stanoveném touto smlouvou. Další požadavky Prodávajícího na součinnost
Kupujícího jsou stanoveny v Příloze č. 3 této smlouvy, s tím, že tyto požadavky
mohou být pouze provozního charakteru a po Kupujícím rozumně požadovatelné,
přičemž v žádném případě nesmějí vyvolat žádné dodatečné náklady na straně
Kupujícího.

8.4.

Kupující je povinen převzít řádně dodaný Předmět smlouvy v místě určeném touto
smlouvou (místo plnění) a v souladu s článkem 9. této smlouvy.

8.5.

Kupující se zavazuje umožnit Prodávajícímu a jeho pracovníkům a dalším osobám
oprávněně se podílejícím na plnění této smlouvy nerušený a dostatečný přístup do

místa plnění. Prodávající je však při tom povinen respektovat podmínky provozu a
zajištění bezpečnosti v místě plnění.
8.6.

V případě, že Prodávající zahájí přípravy na realizaci dodávky a Kupující neodešle
Výzvu k zahájení plnění ani do 24 měsíců ode dne podpisu smlouvy, má Prodávající
nárok na náhradu škody ve formě prokazatelně vynaložených nákladů a Kupující je
povinen tyto náklady Prodávajícímu uhradit.

8.7.

Kupující je oprávněn pověřit osobu či osoby, aby dohlížely na plnění této smlouvy a
kontrolovaly, zda Prodávající řádně a včas plní své povinnosti dle této smlouvy.
Osoba pověřená ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy je oprávněna být přítomna
v místě plnění během plnění této smlouvy Prodávajícím.

8.8.

V případě nejasností či rozporů při plnění této smlouvy je Kupující oprávněn
udělovat Prodávajícímu pokyny týkající se plnění této smlouvy a postupu při jejím
plnění, přičemž tyto pokyny musejí být v souladu s účelem smlouvy. Prodávající je
povinen takové pokyny respektovat.

8.9.

Kupující není povinen od Prodávajícího odebírat jakýkoliv spotřební materiál určený
pro užívání Předmětu smlouvy, zejména pokud jde o spotřební materiál určený
k provozu Předmětu smlouvy. Kupující je však povinen používat takový spotřební
materiál, který neohrozí platnost poskytnuté záruky.

9.

Převzetí Předmětu smlouvy

9.1.

Kupující je povinen Předmět smlouvy převzít, jakmile jej k tomu Prodávající vyzve
za předpokladu, že Předmět smlouvy bude řádně dodán a instalován, bude
provedena jeho montáž v místě plnění a budou provedeny potřebné validace, bude
provedeno zaškolení obsluhy a Předmět smlouvy bude uveden do provozu v souladu
s touto smlouvou. Prodávající je povinen Kupujícímu prokázat, že Předmět smlouvy
je způsobilý pro běžný provoz a je bez vad a nedodělků.

9.2.

Předpokladem předání a převzetí Předmětu smlouvy je prokázání, že Předmět plnění
je způsobilý plnit své funkce a vlastnosti vyplývající z technické specifikace (Přílohy
č. 1). Během předávání a převzetí Předmětu smlouvy Prodávající předvede v místě
plnění Kupujícímu, že Předmět smlouvy má vlastnosti a plní funkce stanovené touto
smlouvou. Prodávající je povinen písemně oznámit Kupujícímu pracovní den, kdy
má dojít k předání a převzetí Předmětu smlouvy v místě plnění s dostatečným
předstihem, nejméně však tři (3) pracovní dny předem.

9.3.

Smluvní strany sepíší o předání a převzetí Předmětu smlouvy předávací protokol.

9.4.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Předmětu smlouvy od Prodávajícího
zejména v případě, že Předmět smlouvy bude vykazovat jakoukoliv vadu nebo
nedodělek.

9.5.

Bude-li k uvedení Předmětu smlouvy do provozu zapotřebí obstarat souhlas orgánů
veřejné moci či splnění jiné obdobné podmínky, zavazuje se Prodávající včas takový
souhlas nebo splnění takové podmínky zajistit, aby mohly být řádně splněny
termíny uvedené v článku 5. této smlouvy.

10. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody
10.1. Vlastnictví k Předmětu smlouvy a všem jeho součástem a příslušenství přechází na
Kupujícího předáním a převzetím Předmětu smlouvy v souladu s článkem 9. této
smlouvy.
10.2. Nebezpečí škody na Předmětu smlouvy přechází na Kupujícího předáním a
převzetím Předmětu smlouvy v souladu s článkem 9. této smlouvy.

11. Záruka a práva z vadného plnění
11.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět smlouvy bude mít v okamžiku
jeho předání a převzetí dle článku 9. této smlouvy i po celou záruční dobu vlastnosti
stanovené touto smlouvou, že bude bez vad a že bude způsobilý pro užívání ke

smluvenému, jinak obvyklému účelu. Záruční doba, podmínky záruky a záručního
servisu jsou blíže upraveny v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.
11.2. Záruční doba stanovená v Příloze č. 2 této smlouvy začíná běžet ode dne
následujícího po předání a převzetí Předmětu smlouvy v souladu s článkem 9. této
smlouvy.
11.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět smlouvy bude dodán v souladu
s příslušnými právními předpisy a v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh.
11.4. Kupující má v případě vzniku jeho práv z vadného plnění dle své volby (i) právo na
odstranění vady bez zbytečného odkladu dodáním náhradních částí Předmětu
smlouvy za části vadné, dodáním chybějících částí Předmětu smlouvy, odstraněním
vad opravou Předmětu smlouvy, (ii) právo požadovat přiměřenou slevu z kupní
ceny nebo (iii) právo odstoupit od smlouvy, případně její části.
11.5. Volba mezi nároky uvedenými v odstavci 11. 4. této smlouvy náleží vždy
Kupujícímu, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle příslušných ustanovení
občanského zákoníku (zejména § 2106 a § 2112 občanského zákoníku).
11.6. Práva z vadného plnění jsou řádně a včas uplatněna Kupujícím, pokud je Kupující
oznámí Prodávajícímu do konce záruční doby. Oznámení práva z vadného plnění se
považuje za řádně učiněné také v případě, jestliže je Kupující zašle Prodávajícímu
elektronickou formou na poslední známou e-mailovou adresu Prodávajícího.
11.7. Nedohodnou-li se smluvní strany bez zbytečného odkladu na slevě z kupní ceny ve
smyslu odst. 11. 4. této smlouvy, má Kupující právo odstoupit od smlouvy.
11.8. V případě sporu smluvních stran o délku lhůty „bez zbytečného odkladu“ či
„bezodkladně“ je vždy rozhodující stanovisko Kupujícího.

12. Práva k duševnímu vlastnictví
12.1. Veškerá práva k duševnímu vlastnictví vztahující se k Předmětu smlouvy, které je
předmětem této kupní smlouvy, včetně řídícího programového vybavení
umožňujícího běžný provoz, údržbu a opravy Předmětu smlouvy (dále též jen „řídící
programové vybavení“) zůstávají majetkem Prodávajícího. Prodávající tímto
uděluje neexkluzivní, časově neomezenou a bezúplatnou licenci Kupujícímu
k použití řídícího programového vybavení výhradně k provozu Předmětu smlouvy
pro jeho vlastní účely.
12.2. Kupující nemá právo pořizovat kopie, upravovat či jakkoliv jinak nakládat s řídícím
programovým vybavením kromě jeho užívání, zpracování a změn souvisejících
s běžným užíváním a provozem daného Předmětu smlouvy. Licence stejného
rozsahu přechází na případného nového vlastníka Předmětu smlouvy. Kupující či
jeho nástupce je oprávněn poskytnout svá práva vyplývající z udělené licence podle
této smlouvy další osobě, která bude pro Kupujícího provádět údržbu a opravy
Předmětu smlouvy a zajišťovat běžný provoz tohoto Předmětu smlouvy.

13. Sankce
13.1. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní
ceny včetně DPH dle odst. 6. 2. této smlouvy za každý kalendářní den prodlení se
splněním závazného termínu stanoveného v odst. 5.13. této smlouvy.
13.2. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní
ceny včetně DPH dle odst. 6. 2. této smlouvy za každý kalendářní den prodlení se
splněním jakéhokoliv jiného závazného termínu stanoveného touto smlouvou (např.
termín dle odst. 7. 2. této smlouvy), než je závazný termín stanovený v odst. 5. 3.
této smlouvy, není-li v této smlouvě nebo její příloze stanovena jiná smluvní pokuta
odvozená od délky prodlení.
13.3. Prodávající se zavazuje plnit povinnosti, jejichž splnění je utvrzeno smluvní
pokutou, i po zaplacení smluvní pokuty.

13.4. Přesáhne-li výše škody, způsobené Kupujícímu porušením povinnosti utvrzeno
smluvní pokutou, smluvní pokutu, zavazuje se Prodávající nahradit Kupujícímu
způsobenou škodu přesahující smluvní pokutu.
13.5. Smluvní pokuta je splatná nejpozději do sedmi (7) dnů poté, co Prodávající poruší
smluvní povinnost, jejíž splnění je utvrzeno smluvní pokutou. Bez ohledu na
ujednání předchozí věty je smluvní pokuta vždy splatná nejpozději do sedmi (7)
dnů poté, co Kupující požádá Prodávajícího o zaplacení smluvní pokuty.
13.6. Smluvní strany se zavazují zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení se splněním svého peněžitého
závazku dle této smlouvy.
13.7. Za porušení právní povinnosti ve smyslu této smlouvy se rovněž považuje, jestliže
se některé prohlášení Prodávajícího, učiněné v této smlouvě nebo v souvislosti
s plněním této smlouvy, ukáže být nepravdivým, nepřesným či zavádějícím (dále
též jen „Porušení prohlášení“). Prodávající se zavazuje nahradit Kupujícímu
škodu, která mu vznikne v příčinné souvislosti s Porušením prohlášení, neboť
Porušení prohlášení se považuje za porušení povinnosti Prodávajícího jednat
poctivě, čestně, svědomitě, s péčí řádného hospodáře a v souladu se zásadami
poctivého obchodního styku a dále za porušení povinnosti Prodávajícího předcházet
hrozícím škodám.

14. Ochrana informací
14.1. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých
se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou, pokud není stanoveno jinak. Povinnost
mlčenlivosti se nevztahuje na ty skutečnosti, které jsou nebo se stanou obecně
známými, aniž by se tak stalo v důsledku porušení této smlouvy. Smluvní strany
jsou zejména též povinny zachovávat výrobní a obchodní tajemství druhé smluvní
strany, jakož i mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které by mohly negativně
ovlivnit konkurenceschopnost druhé smluvní strany.
14.2. Smluvní strany se zavazují chránit před vyzrazením údaje a informace obsažené v
této smlouvě, které mají charakter obchodního tajemství, či jsou jinak chráněné
podle zákona.
14.3. Smluvní strana, která získala skutečnost chráněnou dle tohoto článku smlouvy od
druhé smluvní strany, se zavazuje zajistit, aby tuto skutečnost uchoval v tajnosti a
nezneužil ji žádný z jejích pracovníků, orgánů nebo členů jejích orgánů bez ohledu
na jeho zařazení, který se dostane nebo by se mohl dostat do styku s touto
skutečností.
14.4. Omezení stanovená v odst. 14. 1. a 14. 2. této smlouvy se nevztahují na
poskytování informací spolupracujícím osobám a/nebo konzultantům obou
smluvních stran v potřebném rozsahu, pokud tyto spolupracující osoby a/nebo
konzultanti budou zavázáni k ochraně informací nejméně ve stejném rozsahu jako
smluvní strany.
14.5. Smluvní strany jsou však oprávněny podávat potřebná vysvětlení a údaje
příslušným oprávněným státním a veřejným úřadům a institucím v České republice
a/nebo oprávněným veřejným úřadům a institucím Evropské unie, pokud jsou
k tomu povinny dle příslušných obecně závazných právních předpisů. Stejně tak
jsou smluvní strany oprávněny tuto smlouvu uveřejnit způsobem a za podmínek
stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy s výjimkou údajů,
které lze podle těchto předpisů z uveřejnění vyloučit.
14.6. Získá-li některá smluvní strana od druhé smluvní strany dokumenty, které obsahují
skutečnosti chráněné dle tohoto článku smlouvy, bez ohledu na jejich formu, která
může být listinná či elektronická, je tato smluvní strana povinna zajistit bezpečné
uložení těchto dokumentů tak, aby nemohlo dojít k prozrazení či zneužití
chráněných skutečností. Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu po
ukončení této smlouvy vrátit veškeré dokumenty, které obsahují skutečnosti

chráněné dle tohoto článku smlouvy, a to bez ohledu na jejich formu, která může
být listinná či elektronická, pokud z této smlouvy nebo jejího účelu nevyplývá jinak.
14.7. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti uvedené v tomto článku smlouvy
po celou dobu trvání smlouvy i po úplném splnění závazků podle této smlouvy.
14.8. Prodávající se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích
a/nebo jiných údajích chráněných zvláštními právními předpisy, se kterými se
případně dostane do styku při plnění této smlouvy. Prodávající se zavazuje po
ukončení této smlouvy odstranit veškeré údaje a data uložená ve své výpočetní
technice a/nebo na paměťových mediích nebo uložená v listinné podobě tak, aby
tyto údaje a data nebylo možno žádným způsobem zneužít, obnovit a/nebo s nimi
dále jakkoli nakládat.
14.9. Při nakládání s osobními údaji a/nebo jinými údaji chráněnými zvláštními právními
předpisy, se kterými se případně Prodávající dostane do styku při plnění této
smlouvy, je vždy rozhodujícím hlediskem ochrana práv a zájmů Kupujícího.

15. Právní nástupnictví
15.1. Kupující je oprávněn svá práva i povinnosti podle této smlouvy postoupit a/nebo
převést písemnou smlouvou jakékoliv třetí osobě, a to v celku nebo jednotlivě a po
částech. K tomu dává Prodávající Kupujícímu svůj výslovný souhlas. Prodávající se
zavazuje poskytnout Kupujícímu potřebnou součinnost k postoupení a/nebo
převodu jeho práv a povinností podle této smlouvy na třetí osobu, a to ve formě a
způsobem, které jsou k tomu případně potřebné podle příslušné právní úpravy.
15.2. Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této
smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

16. Komunikace smluvních stran a pověřené osoby
16.1. Jakékoliv písemnosti doručované dle této smlouvy si vzájemně smluvní strany
doručují na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, příp. na jinou adresu, kterou
smluvní strana prokazatelně předem označí druhé straně jako kontaktní adresu pro
doručování. Pokud na takto dohodnutých adresách nebude adresát zastižen (listina
bude vrácena poštou s označením, že druhá smluvní strana nebyla zastižena), stává
se doručení této listiny účinným ke dni, kdy byl doporučený dopis s doručenkou
poštou vrácen druhé smluvní straně.
16.2. Jakékoliv písemnosti běžného charakteru (nikoliv zejména písemnosti, jejichž
předmětem je návrh či akceptace změny smlouvy, výtka porušení smluvní
povinnosti, uplatnění sankce, odstoupení od smlouvy), jakož i nároky Kupujícího dle
čl. 11 této smlouvy mohou být doručovány též na e-mailové adresy označené
druhou smluvní stranou, popř. jiným způsobem smluvními stranami v průběhu
trvání spolupráce dle této smlouvy dohodnutým.
16.3. Jakékoliv změny této smlouvy je možné činit pouze po jejich odsouhlasení
příslušnými orgány obou smluvních stran a pouze formou dodatků podepsaných ze
strany Kupujícího i Prodávajícího jejich statutárními orgány, popř. jinými orgány či
osobami prokazatelně oprávněnými jménem nebo za příslušnou smluvní stranu
takto právně jednat.

17. Závěrečná ustanovení
17.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami,
pokud zákon nestanoví den pozdější.
17.2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí
a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále
prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

17.3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vzniklé
právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, a zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), v platném
znění.
17.4. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy
a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná týkající se
předmětu této smlouvy.
17.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její Přílohy č. 1 až č. 3. Smluvní strany
prohlašují, že se s těmito přílohami řádně seznámily a že porozuměly jejich obsahu.
17.6. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými,
uzavřenými na základě dohody obou smluvních stran.

číslovanými

dodatky,

17.7. Neplatnost jednotlivého ustanovení této smlouvy, nezpůsobuje neplatnost smlouvy
jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit bez zbytečného
odkladu jiným ustanovením, které bude platné a které svým obsahem bude nejvíce
odpovídat smyslu a hospodářskému účelu původního ustanovení a této smlouvy.
Toto ustanovení smlouvy se přiměřeně použije i při eventuálním doplnění
chybějících částí smlouvy.
17.8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy nebo
v souvislosti s ní smírem v souladu s účelem této smlouvy. Nepodaří-li se vyřešit
případný spor smírnou cestou, bude spor mezi smluvními stranami projednán a
rozhodnut před věcně příslušným soudem určeným dle místa sídla Kupujícího.
17.9. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky Prodávajícího vyplývají
Prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci Předmětu smlouvy, avšak tyto
povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento
případ dohodly, že i tyto povinnosti Prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového
vztahu založeného touto smlouvou a Prodávající je povinen je dodržet.
17.10. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, když
každé vyhotovení smlouvy má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží
po dvou (2) vyhotoveních smlouvy.
Kupující:

Prodávající:

V Jilemnici dne _________

V Modleticích dne

MUDr. Jiří
Kalenský

Digitálně podepsal MUDr. Jiří
Kalenský
Datum: 2021.01.21 21:37:27
+01'00'

.............................................
MUDr. Jiří Kalenský
předseda představenstva

Ing. Ota
Krejčí

Digitálně podepsal Ing. Ota
Krejčí
Datum: 2021.01.20 12:47:51
+01'00'

.............................................
Ing. Ota Krejčí
člen představenstva

Digitálně podepsal
Fialová
Lucie Fialová Lucie
Datum: 2021.01.20
11:53:10 +01'00'

.............................................
Ing. Lucie Fialová
jednatelka

Příloha č. 1
Technická specifikace

Specifikace č.1
Žehlící linka - Žehlič - 1 ks

Popis:

Technická specifikace - minimální požadavky

Výrobce Kannegiesser , Typ HPM-II 12-30-1

Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální.
Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo
maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže
uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení.
ANO / NE

Nabídnutý parametr

3.000 mm

Minimální pracovní šíře: 3.000 mm

ANO

Počet žehlících válců minimálně: 1

ANO

Průměr žehlících válců minimálně: 1.200 mm

ANO

1.200 mm

Garantovaný výkon stroje: min. 250 kg/hod.

ANO

300 kg/hod.

Parní ohřev žehlících koryt

ANO

Maximální spotřeba hodinová spotřeba páry 240 kg/hod.

ANO

Systém žehlení pomocí přítlaku válce ke korytu

ANO

Pneumatický přítlak váce s možností nastavení přítlaku podle
zvoleného programu a typu prádla

ANO

Flexibilní tenkostěnné pružné koryto z nerezové oceli nebo
ušlechtilé uhlíkové oceli

ANO

Manometr pro měření tlaku a zobrazení aktuálního tlaku na displeji

ANO

Stabilní rovnoměrný přítlak při žehlení
Pružný lamelový nábal válce z nerezové nebo ušlechtié uhlíkové
oceli

ANO

1

240 kg/hod.

ANO

Zajištění tepelné izolace celého zařízení pro minimální tepelný únik ANO
Nomexový nábal s gramáží minimálně 800 gr/m2

ANO

Celoplošně perforovaný válec pro optimální odtah vlhkosti

ANO

Centrální odsávací ventilátor s oddělovačem vosku
Nahřívací automatika pro kontrolované nahřátí koryta a
automatické vypnutí žehliče při nízké teplotě

ANO

Automatické zdvihnutí válce při zastavení stroje

ANO

Dvoustupňový přítlak válce včetně manometru

ANO

Ukazatel tlaku páry

ANO

Plovákový odvaděč kondenzátu

ANO

Filtr na vstupu páry do žehliče

ANO

Pochozí vrchní zakrytování žehliče

ANO

Servisní zdvih válce ve dvou stupních

ANO

Technologie vodících tkanic

ANO

Ukazatel počtu provozních hodin

ANO

Startovací paket:
- čistící plátno
- voskovací plátno
- vosk
- rukavice

ANO

Ovládací panel se zobrazením :
- rychlosti žehlení
- teploty koryt
- teploty odpadního vzduchu
- zatížení motoru v %
- provozního stavu

ANO

ANO

poznámka

800 gr/m2

Specifikace č.2
Výrobce Kannegiesser , Typ RFL-J 30

Žehlící linka - Skladač - 1 ks

Popis:

Technická specifikace - minimální požadavky
Minimální pracovní šíře: 3.000 mm

Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální.
Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo
maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže
uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení.
ANO / NE

Nabídnutý parametr

3.000 mm
2 podélné sklady
1/2/3-dráhově

Minimálně 2 podélné sklady
Možnost skládat prádlo 1/2/3-dráhově
Skládání prádla principem reverzace pásů

ANO
ANO
ANO
ANO

Možnost skládání prádla s délkou až 2.300 mm

ANO

max. délka skládaného
prádla 2.500 mm

Minimální délka skládaného prádla 300 mm

ANO

min. délka skládaného
prádla 300 mm

Automatická synchronizace rychlosti skladače se žehličem

ANO

Možnost skládání prádla rychlostí až 30m/min.

ANO

Šikmý dopravník pro transport prádla spojující žehlič a skladač
Bezúdržbový měřící princip, umístěný na šikmém spojovacím
dopravníku, zajištěný pomocí alespoň dvou prvků
Vysoce výkonné mikroprocesorové řízení
Otevřený bypass pro výjezd nesloženého prádla na odebírací
stůl
Hloubka odebíracího stolu alespoň 600 mm

ANO

Ovládací terminál s monitorem pro rychlou a snadnou údržbu
včetně:
- testovací a diagnostické funkce
- počtu skladů
-ukazatele programu

ANO
ANO
ANO
ANO

ANO

Centrální řízení celé žehlící linky umožňující spuštění a zastavení
žehlící linky, ukazující chybová hlášení na ovládacím terminálu
ANO
včetně akustického varovného signálu
Funkce změny sortimentu ve spojení s vkladačem pro
jednoznačné oddělení prádla při změně sortimentu se zvukovým
a vizuálním signálem
Antistatický povrch hřídelí
Transportní kolečka pro lepší manipulaci se skladačem
Pohony a elektrovýbava skladače umístěné v bočních sloupcích
stroje pro lepší přístup technika
Plné zakrytování prostoru mezi žehličem a skladačem s
bezpečnostním zámkem

max. rychlost 30
m/min.

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

600 mm

poznámka

Specifikace č.3
Výrobce Alliance Laundry Systems , Typ Primus T35

Sušič s náplní 35 kg suchého prádla - 2 ks

Popis:

Technická specifikace - minimální požadavky
Parní ohřev
Průměr bubnu minimálně 930 mm
Objem bubnu minimálně 680 litrů
Mikroprocesorový volně programovatelný programátor
Buben z nerezavějící oceli
Reverzace bubnu
Perforovaná zvedací žebra pro efektivnější sušení
Odpařovací výkon minimálně 0,5 litru vody/min.
Samočistící prachový filtr
Zabudovaný ventilátor
Nastavení teploty a času sušení a ochlazování
Radiální proudění vzduchu
Průměr odtahového potrubí minimálně 200 mm

Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální.
Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo
maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže
uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení.
ANO / NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Nabídnutý parametr

930 mm
680 litrů

0,56 l/min.

200 mm

poznámka

Specifikace č.4
Výrobce Alliance Laundry Systems , Typ Primus T16

Sušič s náplní 16 kg suchého prádla - 1 ks

Popis:

Technická specifikace - minimální požadavky
Parní ohřev
Průměr bubnu minimálně 760 mm
Objem bubnu minimálně 340 litrů
Mikroprocesorový volně programovatelný programátor
Buben z nerezavějící oceli
Reverzace bubnu
Perforovaná zvedací žebra pro efektivnější sušení
Odpařovací výkon minimálně 0,19 litru vody/min.
Samočistící prachový filtr
Zabudovaný ventilátor
Nastavení teploty a času sušení a ochlazování
Kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu
Průměr odtahového potrubí minimálně 200 mm

Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální.
Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo
maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže
uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení.
ANO / NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Nabídnutý parametr

760 mm
345 l

0,3 l/min.

200 mm

poznámka

Specifikace č.5
Výrobce Kannegiesser, Typ Favorit VARIO Plus 1450 BW

Hygienická pračka s kapacitou 145 kg
suchého prádla - 1 ks

Popis:

Technická specifikace - minimální požadavky

Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či
maximální.
Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální
nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv
z níže uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele
ze zadávacího řízení.
ANO / NE

Nabídnutý parametr

ANO

145 kg suchého ložního
prádla ze 100% bavlny,
při poměru plnění 1:10

Celkový požadovaný výkon stroje min. 145 kg prádla/1 hod a to
včetně vykládky a nakládky stroje, bez ohledu program praní

ANO

145 kg prádla/1 hod a
to včetně vykládky a
nakládky stroje, bez
ohledu program praní,

Garantovaná spotřeba vody na kg ložního prádla ze 100% bavlny
max. 10 l

ANO

8-10 litrů vody na kg
ložního prádla ze 100%
bavlny

Max. rozměry stroje (VxŠxH) v mm: 2600x2300x1900

ANO

rozměry stroje (VxŠxH)
v mm: 2550x2270x1816

G-Faktor min. 350
Počet otáček při odstředění min. 690 ot./min

ANO
ANO

350 G
696 ot./min.

Pullmanovo dělení bubnu (dělení bubnu na dvě části)

ANO

Objem bubnu min. 1450 litrů
Průměr bubnu min. 1290 mm
Parní ohřev
Frekvečně řízený motor
Provedení stroje v nerezové oceli (vnitřní i vnější buben, celkové
opláštění)

ANO
ANO
ANO
ANO

Kapacita při poměru plnění 1:10 min. 145 kg suchého ložního
prádla ze 100% bavlny

ANO

Min. 2 dotykové displeje s ovládáním v českém jazyce, jeden
umístěný na špinavé straně, jeden na čisté straně, oba displeje ve ANO
shodném provedení

Elektronické rozpoznání nevyváženosti bubnu
Pneumaticky ovládáné napouštěcí a vypouštěcí ventily v provedení
z nerezové oceli
Volně programovatelný proces ochlazování stroje (Cool-Down)
Integrovaný zásobník na dávkování pracích a pomocných
prostředků v provedení z nerezové oceli
Statistika zpracovaných programů, hmotností, spotřeb vody,
poruch za den
Hlídání údržbových a servisních intervalů
Integrovaný elektronický vážící systém pro regulaci dávkování
vody, detergentů
Optimalizovaný proces odstředění s možností nastavení zbytkové
vlhkosti prádla po odstředění
USB vstup pro zálohování programů nebo ukládání do paměti
nových
Programově volitelná plynulá regulace výšky hladiny vody
Elektrická brzda pro zastavení stroje (max. doba zastavení 40 sek.
při odstřeďování)

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

1609 litrů
1294 mm

vnitřní i vnější buben,
celkové opláštění),
2 dotykové displeje s
ovládáním v českém
jazyce, jeden umístěný
na špinavé straně,
jeden na čisté straně,
oba displeje ve
shodném provedení,

Poznámka

Specifikace č.6
Výrobce Kannegiesser , Typ Favorit VARIO Plus 40BW

Hygienická pračka s kapacitou 40 kg
suchého prádla - 1 ks

Popis:

Technická specifikace - minimální požadavky

Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální.
Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo
maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže
uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení.
ANO / NE

Nabídnutý parametr

Kapacita při poměru plnění 1:10 min. 40 kg suchého prádla

ANO

40 kg suchého ložního
prádla ze 100% bavlny,
při poměru plnění 1:10

Celkový požadovaný výkon stroje min. 40 kg prádla/1 hod a to
včetně vykládky a nakládky stroje, bez ohledu program praní

ANO

40 kg prádla/1 hod a to
včetně vykládky a
nakládky stroje, bez
ohledu program praní

G-Faktor min. 350
Počet otáček při odstředění min. 870 ot./min
Pullmanovo dělení bubnu (dělení bubnu na dvě části)
Objem bubnu min. 430 litrů
Průměr bubnu min. 800 mm
Parní ohřev

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Max. rozměry stroje (VxŠxH) v mm: 1860x1600x1110

ANO

Min. rozměry dveřního otvoru v mm: 680x400
Frekvečně řízený motor
Provedení stroje v nerez oceli (vnitřní i vnější buben, celkové
opláštění)

ANO
ANO

Min. 2 dotykové displeje s ovládáním v českém jazyce, jeden
umístěný na špinavé straně, jeden na čisté straně, oba displeje
ve shodném provedení
Elektronické rozpoznání nevyváženosti bubnu

Pneumaticky ovládáné napouštěcí a vypouštěcí ventily v
provedení z nerezové oceli
Volně programovatelný proces ochlazování stroje (Cool-Down)
Integrovaný zásobník na dávkování pracích a pomocných
prostředků v provedení z nerezové oceli
Statistika zpracovaných programů, hmotností, spotřeb vody,
poruch za den
Hlídání údržbových a servisních intervalů
Integrovaný elektronický vážící systém pro regulaci dávkování
vody, detergentů
Optimalizovaný proces odstředění s možností nastavení
zbytkové vlhkosti prádla po odstředění
USB vstup pro zálohování programů nebo ukládání do paměti
nových
Programově volitelná plynulá regulace výšky hladiny vody
Elektrická brzda pro zastavení stroje (max. doba zastavení 40
sek. při odstřeďování)

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

350 G
874 ot./min.
438 litrů
820 mm
rozměry stroje (VxŠxH)
v mm:
1852x1600x1110
680x400 mm

poznámka

Specifikace č.7
Výrobce Alliance Laundry Systems , Typ Primus FX135

Pračka s kapacitou 13 kg suchého prádla 1 ks

Popis:

Technická specifikace - minimální požadavky

Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální.
Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo
maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže
uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení.
ANO / NE

Kapacita min. 13 kg suchého prádla, při plnění 1:10

ANO

Odpružená konstrukce
Parní ohřev
Materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerezové oceli
Velký rozměr dveří pracího bubnu, průměr min. 400 mm
Perforovaná zvedací žebra
Objem bubnu min. 135 l
G-Faktor min. 400
Otáčky odstředění min. 1050 ot./min
Elektronický plně programovatelný programátor
Možnost napojení tekutých pracích prostředků
Opožděný start
Samodiagnostický systém
2 x napouštěcí ventil / TV + SV
Vypouštění vody vypouštěcím ventilem o průměru 76 mm
Ocelový podstavec o výšce min. 200 mm

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Nabídnutý parametr

13,5 kg suchého prádla
při poměru plnění 1:10

410 mm
135 l
400 G
1075 ot./min.

76 mm
200 mm

poznámka

Specifikace č.8
Výrobce Alliance Laundry Systems , Typ Primus FX105

Pračka s kapacitou 10 kg suchého prádla - 1 ks

Popis:

Technická specifikace - minimální požadavky

Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální.
Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo
maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže
uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení.
ANO / NE

Kapacita min. 10 kg suchého prádla, při plnění 1:10

ANO

Odpružená konstrukce
Parní ohřev
Materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerezové oceli
Velký rozměr dveří pracího bubnu, průměr min. 400 mm
Perforovaná zvedací žebra
Objem bubnu min. 100 l
G-Faktor min. 400
Otáčky odstředění min. 1050 ot./min
Elektronický plně programovatelný programátor
Možnost napojení tekutých pracích prostředků
Opožděný start
Samodiagnostický systém
2 x napouštěcí ventil / TV + SV
Vypouštění vody vypouštěcím ventilem o průměru 76 mm
Ocelový podstavec o výšce min. 200 mm

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Nabídnutý parametr

10,5 kg suchého
prádla, při poměru
plnění 1:10

410 mm
105 litrů
400 G
1075 ot./min.

76 mm
200 mm

poznámka

Specifikace č. 9
Výrobce Alliance Laundry Systems , Typ Astra KP516

Karuselový žehlící lis - 2ks

Popis:

Technická specifikace - minimální požadavky
Parní ohřev
Kapacita žehlení: min. 17 kg bavlněného prádla/hod
Spotřeba páry max.: 25 kg/hod.
Dvě žehlící stanoviště pro rychlé žehlení
Vypouklá příložná plocha
Rozměry žehlící desky min. 1400x500 mm
Pro žehlení rovného a tvarového prádla
Bezpečnostní prvky pro bezproblémovou obsluhu

Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální.
Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo
maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže
uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení.
ANO / NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Nabídnutý parametr

17,5 kg/hod.
17,5 kg/hod.

1400x500 mm

poznámka

Specifikace č. 10
Výrobce CERTUSS , Typ Universal TC 700

Parní vyvíječ - 1 ks

Popis:

Technická specifikace - minimální požadavky
Výkon min. 700 kg/hod.
Provozní tlak páry pro sušení, žehlení a lisování v min. rozsahu
1,0-1,2 MPa
Provozní tlak páry pro praní v min. rozsahu 0,5-0,6 Mpa

Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální.
Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo
maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže
uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení.
ANO / NE

700 kg páry/hod.

ANO

1,00-1,2 Mpa

ANO

0,5-0,6 MPa
80 mg/m3 (dovybaven
nadstandardní opcí v
rámci této nabídky)
459 kW
50,9 m3/hod

ANO
Nízkoemisní hořák s redukcí Nox na limit 80 mg/m3
Tepelný výkon min. 400 kW
Spotřeba zemního plynu max. 60 m3/h
Chemická úpravna vody pro napájecí nádrž
Napájecí nádrž v provedení z nerezové oceli s plnou výzbrojí,
včetně barbotáže a elektronického hlídání hladiny
Vychlazovací nádrž v provedení z nerezové oceli
Funkce pro plně automatický provoz
Cirkulační nátokové čerpadlo
Přídavná elektronika se spínacími hodinami a sadou
pneumaticky ovládaných ventilů
Parní redukční ventil na výstupní tlak páry
Separátor páry s odvaděčem kondenzátu

Nabídnutý parametr

ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

poznámka

Specifikace č.11
Stavební, instalační a ostatní práce
Popis:

Níže uveden je přehled dalších činností, které budou provedeny v
souvislosti s dodávkou a instlalací technologie prádelny. U každého
požadavku (činnosti) je dále uvedeno, zda ho provádí dodavatel
technologie či zhotovitel stavby ve smyslu čl. 5.2. a 7.1. smlouvy.
Veškeré požadavky, u kterých je uvedeno, že je provádí dodavatel
technologie, jsou součástí předmětu veřejné zakázky a jejích náklady
součástí nabídkové ceny.

Jednotka

Počet

Dovoz, instalace, montáž a připojení nově instalované prádelenské
technologie na jednotlivá média (voda, pára, odtahové VZT potrubí,
kondenzát, stlačený vzduch, elektro), vyzkoušení, uvedení do
běžného provozu.

kpl

1

Výchozí revize vyhrazených plynových zařízení - parní vyvíječ

kpl

1

Výchozí elektro revize strojů

kpl

1

Demontáž stávající prádelenské technologie

kpl

1

Vystěhování stávající technologie před prostor prádelny

kpl

1

Naložení, odvoz a ekologická likvidace stávající technologie

kpl

1

Rozvod stlačeného vzduchu ke všem strojům, kterí ho k provozu
potřebují - bude napojeno na stávající rozvod

kpl

1

Odtahové VZT potrubí od žehliče a všech sušičů, pozinkované,
včetně venkovního vyústění

kpl

1

Montáž kouřovodu DN 400 od parního vyvíječe nad střechu sousední
budovy včetně kotvení

kpl

1

Demontáž a zpětná montáž části hygienické přepážky, případně
dozdění otvoru okolo obou nových praček

kpl

1

Oprava stávajících povrchů v prádelně v rozsahu do 15 % původních
ploch - zdi, podlahy a stropy

kpl

1

Vybudování plynovodní přípojky z uličního STL řadu k objektu
ředitelství včetně sloupku měření s regulátorem STL/NTL

kpl

1

Plynové potrubí od nového sloupku měření až k parnímu vyvíječi v
objektu prádelny, včetně nátěru a kotvení

kpl

1

Plynové armatury, uzávěry

kpl

1

Tlaková zkouška

kpl

1

kpl

1

kpl

1

kpl

1

kpl

1

Výchozí revize plynových rozvodů

kpl

1

Výchozí revize kouřovodu

kpl

1

Výchozí elektro revize přívodů

kpl

1

Technická specifikace - minimální požadavky

Stavební úpravy v rozsahu nutném pro nastěhování a instalaci nové
technologie
Vybourání okna v místnosti s žehličem za účelem vytvoření
transportní cesty a následně instalace nové výplně tohoto otvoru
dveřmi (vraty) pro budoucí možnost přístupu/odvozu strojů.
Rekonstrukce rozdělovače a sběrače UT v prostoru kde bude
instalován parní vyvíječ (osazení nového R+S včetně nových armatur
a čerpadel včetně napojení ny stávající systém MaR)
Zhotovení prostupu v obvodové zdi pro kouřovod od parního
vyvíječe, včetně izolace

Provádí

PROVÁDÍ DODAVATEL
TECHNOLOGIE - JE PŘEDMĚTEM
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PROVÁDÍ ZHOTOVITEL
STAVEBNÍCH ÚPRAV - NENÍ
PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Příloha č. 2
Záruka a záruční podmínky
dle odstavce 11. 1. kupní smlouvy
1. Prodávající poskytuje na Předmět smlouvy a všechny jeho součásti plnou záruku po
dobu dvaceti čtyř (24) měsíců (dále jen „Záruční doba“). Během Záruční doby je
Prodávající povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na Předmětu smlouvy
vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástek
a včetně bezplatného provádění validací a kalibrací Předmětu smlouvy (resp. jeho
relevantních částí), provádění běžných technických kontrol, revizí a dalších servisních
úkonů a činností v souladu s příslušnou právní úpravou, aplikovatelnými normami,
provozními potřebami Kupujícího. Záruka se však nevztahuje na vady, které byly
způsobeny nesprávným nebo neoprávněným zásahem do Předmětu smlouvy Kupujícím
nebo třetí osobou, které byly způsobeny vnějšími okolnostmi, jež nemají původ
v Předmětu smlouvy, které byly způsobeny nesprávným používáním nebo údržbou,
nebo které byly způsobeny jinými okolnostmi, které nelze přičítat k tíži Prodávajícího
a/nebo Předmětu smlouvy. Prodávající se dále zavazuje poskytovat Kupujícímu během
Záruční doby potřebnou uživatelskou podporu a poradenskou činnost při odstraňování
závad, problémů či nefunkčností, které se na Předmětu smlouvy vyskytnou, a to též
formou telefonických či e-mailových konzultací.
2. Prodávající je povinen v rámci svého závazku provést Záruční Opravu Předmětu
smlouvy, včetně dodání potřebných náhradních dílů, a výsledek své činnosti předat
Kupujícímu do 48 hodin od nahlášení potřeby Opravy Kupujícím s tím, že Prodávající je
povinen nastoupit na provedení Opravy do 24 hodin od nahlášení potřeby takové
Opravy. Prodávající není povinen provést Záruční opravu Předmětu smlouvy, včetně
dodání potřebných náhradních dílů, a výsledek své činnosti předat Kupujícímu do 48
hodin od nahlášení potřeby Opravy, pokud prokáže, že potřebný náhradní díl, spotřební
materiál, či software nemá k dispozici (skladem), případně vyskytne-li se okolnost
nemožnosti plnění (například pandemie, válka, onemocnění zaměstnanců Prodávajícího
větší než 50%, atd.). V případě, že nastane okolnost nemožnosti plnění, není
Prodávající povinen ani nastoupit na Opravu ve lhůtě 24 hodin. Prodávající je v těchto
výjimečných případech povinen splnit své závazky bez zbytečného prodlení.
3. Prodávající je povinen nastoupit na odstranění závady v místě plnění a závadu odstranit
a uvést Předmět smlouvy zpět do běžného provozu v termínech uvedených v odst. 2.
této Přílohy č. 2. Prodávající splní svůj závazek k odstranění závady či jiné poruchy
Předmětu smlouvy též tím, že ve stanovené lhůtě dodá Kupujícímu a uvede do provozu
jiné zařízení, které bude způsobilé plně nahradit funkci Předmětu smlouvy s vadou či
jinou poruchou v podmínkách provozu Kupujícího. Prodávající je povinen zaplatit
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý
započatý den, o který bude překročena lhůta dle odstavce 2. této Přílohy č. 2. V případě
souběhu smluvní pokuty za prodlení s termínem pro odstranění závady s jinou smluvní
pokutou dle této smlouvy se bude od okamžiku, kdy nastal tento souběh, uplatňovat
dále již pouze smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění závady. Smluvní
pokuta může být uhrazena formou zápočtu vůči pohledávce Prodávajícího za Kupujícím.
4. Na tuto smluvní pokutu se jinak vztahují ujednání čl. 13. kupní smlouvy. Způsobenou
škodu se však Prodávající zavazuje uhradit v plné výši bez ohledu na to, zda škoda
převyšuje smluvní pokutu, a to i v části, která je kryta smluvní pokutou. Za škodu se
považuje i úplata, kterou Kupující uhradil třetí osobě za provedení činností (např.
vyšetření), které Kupující nemohl pro závadu na Předmětu smlouvy provést za použití
Zařízení.
5. Za nefunkční Předmět smlouvy ve smyslu této Přílohy č. 2 se považuje Předmět
smlouvy s takovou vadou, která brání jeho běžnému provozu jako celku, či která brání
provozu některé jeho samostatné části v diagnostickém či léčebném procesu a
navazujících funkcí, nebo která natolik znesnadňuje užívání Předmětu smlouvy, že
Kupující nemůže Předmět smlouvy užívat obvyklým způsobem.

6. Prodávající oznamuje Kupujícímu následující kontaktní údaje, na kterých je povinen
přijímat hlášení, oznámení a požadavky Kupujícího:
-

Telefon (Hot-Line s nepřetržitou provozní dobou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu
umožňující zasílání také SMS zpráv): +420 730 871 490
E-mail (s nepřetržitou provozní dobou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu):
servis@pragoperun.cz
Adresa: Modletice 98, 251 01 Říčany

V případě nedostupnosti telefonní linky Hot-Line je Kupující oprávněn zaslat
Prodávajícímu hlášení, oznámení a požadavek prostřednictvím SMS zprávy a zároveň
e-mailové zprávy. V tomto případě se za okamžik nahlášení považuje okamžik odeslání
e-mailové zprávy a SMS zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu a telefonní číslo.
V případě použití SMS zprávy a e-mailové zprávy pro nedostupnost telefonní linky
tvrzenou Kupujícím, je Prodávající povinen prokázat, že telefonní linka Hot-Line byla
dostupná, pokud nebude souhlasit s tvrzením Kupujícího o nedostupnosti této linky.
Prodávající nenese odpovědnost za nedostupnost telefonní linky v případě, že dojde
k výpadku poskytovaných telekomunikačních služeb a Prodávající tuto okolnost
Kupujícímu prokáže.
Kupující je oprávněn k telefonickému nahlášení podpůrně nahlásit nefunkčnost či jinou
vadu Předmětu smlouvy též zasláním e-mailové zprávy na výše uvedenou e-mailovou
adresu.

Příloha č. 3
Požadavky na součinnost Kupujícího
dle odstavce 8. 3. kupní smlouvy

Prodávající nemá žádné požadavky na kupujícího.

