Smlouva o dílo
ohledně dodávky konvektomatu
přiZákladníškcnevaraze-Lipenckjí
uzavřena dale uvedeného dne. měsíce a roku. mezi:

Objednatel:

Městská část Praha-Lipence,

K Obci 47. 155 „ul Praha Lipence
zastoupena: Lenkou Kadlecovou. starostkou

IČ: 00241431
na straně jedné. dále jen "objednatel"

d

Zhotovitel: Zich a spol., s.r.o.
\'a Štčpníku 33. Černožice nad labem
zastoupena: jednatelem Milošem Žichem

\ e vecech smluvních; Ing. Radek Novotný
IČ: 25267027.D1Č: CZ25267027
Bankovní spojení:
bankovní spojení: Komerční banka. a. s.. Ču Číslo účtu: _
l'niCreditBank
Raiffeisen Bank

Spo/cc‘nmljc zapsána v obc/rodním rtf/'.v/ř/ku u Krajského soudu v Hradci Králové dne 26.3.1997
oddíl C. vložka ll—ll-l
na straně druhé. dále jen "zhotovitel"

čl. l
(l) Předmětem díla je dodávka a montaž gastronomické technologie obsažené v cenove příloze
il'ato cenova příloha je nedílnou součastí smlouv).

(2) Objednatel je povinen předat zhotoviteli kompletne připravený prostor pro instalaci daného
zařizení. včetně všech elektroinstalací. vodoinstalací a vedení vzduchotechniky a mít zajištěno
tinancovani díla.
Předmětem dila proto nejsou žádné stavební. nebo instalační prace kromě připojeni dodaného
/aři7.eni na připravené ro/v od_v elektro. vod) a odpadů.

čl. H
(1) Zhotovitel se touto smlouvou výslovné zavazuje provést pro objednatele dodavku zařízení a
jeho montaý tak. aby b_vlo připraveno k provozu v souladu s příslušnými platnými předpisy a
normami.
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(2) Samozřejmostí ze strany zhotovitele je zaskolení obsluhy dodaného zařízení a spolupráce při
zkušebním provozu dle požadavku objednatele.

čl. Ill
(l ) Cena díla podle smlouvy uzavřené mezi účastník) činí:
184.000.- KC bez DPH
to je:
a

38.640.— Kč DPH
222.640.- KC včetně DPH

za dodávku a montáž zařízení dle nabídkové přílohy. která je nedílnou součástí smlouvy. DPH je

propočteno podle zákonných norem platných v dobe podpisu smlouvy. dojde—li před dokončením
plnění k změnám v těchto zákonech. bude 1 DPH vypočtené v této smlouvě zmčnčno.
(2) Zpusob platby:
konečnou fakturu se splatností 30 dní uhradí objednatel po ukončení montáže předání a převzetí
díla. Nepřev zít dílo inuže objednatel jen při závadách bránících zahájení provozu na zařízení.

čl. [V
(l) Dodávku a montáž podle této smlouv) dokončí zhotovitel nejpozdeji do 31.01.2021).
Zhotovitel bude informovat min. 5 pracovních dnu předem o přesném datum montáže. Do doby
zahájení montáže musi b_vt objednatelem zjištčna kompletní stavební připravenost příslušných
prostor. viz čl. 1. bod (Z). Posunc—li se ze strany objednatele termín předání prostor pro montáž
zařízení tak. že b_v doba na montáž b_vla kratší nežli 1 pracovní den. posune se i termín dokončení
díla ze stran) zhotovitele tak. aby na vlastní realizaci bvlo vždv l a více pracovních dní.
(2) D110 bude ukončeno předáním a uv edenim zaří/„em do provozu. () předání a převzetí díla
bude sepsán předávací protokol. nebo montážní list. \'epřevzít dílo muže objednatel jen při
závadách takoveho charakteru. které neumožr'iují pl_vnul_v provoz, kuchyne. Objednatel obdrží
návody na obsluhu a udržbu dodaného zařízení v českém jazyce a další dle zadávací dokumentace.

čl. V
neobsazeno

čl. Vl
( l ) Záruční podmínky:
—

doba nástupu servisního technika zhotovitele na odstranění vady je:
do 48 hodin
od jejího prokazatelného nahlášení servisnímu středisku ﬁrm} Zich a spol.. sro

—

doba nástupu servisního technika zhotovitele na odstraneni havárií je:
do 24 hodin
od jejího prokazatelného nahlášení servisnímu středisku firmy Zich & spol.. sro

formulář tOt

Strana 2 tce kem 31

platu od “v 6 2010

(3) Záruční 1101111:

—

3-1 měsícu 1111 gustrotcchnologii:

.‘

(_\ )Íáruční podmínk) :
/,11111111 záruční dobu se 11617111111116 nu opotřebení běžným 1171111111111. /.;'íruku koněí neodlmrným
“A'tsahcm do mří/ení objednatelem nebo jinou třetí osobou.

(4)
-

—

71101011161 51‘ unu/uje 117111111 na 71111051 objednatele paušální sen isní 51111011111 0 údržbě

nebude—li 11107116 7 1111101111 charakteru 71111111) dokoněit opravu při prvním nájezdu. provede
servisni teclmik podle konkrétních možnosti proxi7orní opravu (bude-li to možne). oprava bude
dokoněenaí 1‘ nejbližším 11107116111 termínu.

čl. V11
neohsazeno

čl. \'lll
(1) Při prodlení delším 116711 311 11111 s plněním peněžiteho Aim/ku objednatele \'uci /hoto\'itelii
struny sjednávají 51111111111 pokutu 0.01O 0 / 111117116 Částky.
(2) Při prodlení delším 1167.11 31) 11111 SC splněním 11111116110 dokončení dodávky a montáže strun)
sjednáxzíjí smluvní pokutu 0.111011 z cen_\' 111111 pokud b) kuchyň nebylo možné jako celek /, 1111101111
1011010 zpoždění 1') 11711111. popřípadě o.om z Části nedodaneho (nenainstulovune'ho) zuří/ení.

čl. [X
11110 smlouva se řídí Ceskym prínním řádem. jeho příslušnými platnými zákon) 11 ustanoveními.

.lc 1111010161111 16 111011 1111561611. p0 jednom pro objednatele a 711010111616.

\' ...............................................................

dne ..................................................

o 161111116
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Nabídka ] 933 06
Komu:

Městská část Praha—Lipence

Datum:

20. listopad 2019

Věc:
Veřejná zakázka: Konvektomat a Elektrická smažící pánev pro ZŠ v Praze-Lipeneích.

Konvektomat Fagor ACE-ZOI-C
'
'
'
'
'
'

Manuální ovládání - řízení funkcí pomocí tlačítek a 2 otočných ovladačn
Režimy konvekčního vaření: pára. kombinovaný, regenerace a líorkovzdnšny (do 300°C)
Vpichovací vícebodové jehla pro měřen teploty v jádru pokrmu
Nástřikový systém tvorby páry
Osvětlení komory
Součástí je i zavážecí vozík na plechy (1ks)

Technicke Qarametrv
Rozměry (š .\' h x v):

929 x 964 x 18—11 mm

Váha:
Příkon (vykony
Napětí:
Kapacita:

333 kg
38,4 kW
400 V
ZOXGN lil nebo 4OXGN 12

Rozteč mezi lištami:

max. 66 mm

Cena po slevě

184.000,- Kč bez DPH

v

Cena po sleve

Na Štěpniku 32
503 O4 Černožice

či

„_ ;
,

v

_/ f

222.640,- KC 5 D

Tel 495 421 029

www.1ich.cz

495 422 199

e-mail: Zíclít__1'11ch.cz

IČO: 2326702"

