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K U P N  Í    S M L O U V A 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079  
a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen OZ) mezi těmito 
smluvními stranami: 
 
Prodávající: 
se sídlem  
zastoupený:  
IČ:  
DIČ 
bankovní spojení 
č. účtu:  
  
a 
 
Kupující:  Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 
se sídlem   Jezerní 1280, 386 01 Strakonice 
zastoupený:   Mgr. et Mgr. Radek Čejka, ředitel školy 
IČ:    47255897 
DIČ   cz47255897 
bankovní spojení ČSOB 
č. účtu:   1768361/0300 
 
                                                       v tomto znění: 

 
Článek I 

Předmět smlouvy 
Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat a namontovat 
kupujícímu předmět koupě elektrická smažící pánev a rovněž dodat doklady 
týkajících se předmětu koupě (např. návody k obsluze, záruční list…), a to  
za podmínek dle přiložené specifikace dodávky. Kupující se zavazuje na základě 
této smlouvy dodané zboží převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu 
dohodnutou kupní cenu.   
Elektrická smažící pánev – specifikace dodávky: 
  Elektrická pánev bude minimálně o objemu 118 litrů. Pánev bude mít 
bezespárovou hlubokotažnou vanu s rádiusem R16. Užitná kapacita vany bude  
min. 93 litrů. Pánev bude mít tryskané, nepřilnavé dno. Vrchní vrstva dna (kontaktní 
část) bude nerezová min. 2 mm silná a spodní vrstva dna pánve (teplo rozvodná část 
zajišťující rovnoměrné pečení dna) bude měděná min. 8 mm silná. Pánev bude mít 
dvou zónové vytápění dna s oddělenou termostatickou regulací od min. 50°C  
do max. 300°C. Pánev bude osazena dvojitým odlehčeným víkem s pružinovým 
systémem a vyvážením. Ve spodní části bude osazena 2“ výpustným kohoutkem. 
Pánev bude samostatně stojící bez spodní police a bez vyklápění. Pánev bude mít 
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půdorysné rozměry minimálně 1150 mm a maximálně 1200 mm na šířku a minimálně 
800 mm a maximálně 860 mm na hloubku. 
Příslušenství: 1 PTFE – uzavírací zátka, 1 škrabka.  
Technická data: el. připojení: 3N PE AC 400 V 50/60HZ.  
Jmen. příkon: max. 19 kW.  
Váha: min. 160 kg.  
Pečící zóny: 2 a každá max. 9,5kW.  
Jištění: 35 A Ochrana: IPX5 3.  

 
Článek II 

Kupní cena, platební podmínky 
 

Smluvní strany se dohodly, že kupní cena činí: 
 

Celková cena dodávky bez DPH:          Kč ………………,- 
 
DPH                                            :          Kč   ………………,- 
 

Celková cena dodávky včetně DPH:     Kč ………………,-  

 
Nabídková cena je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná 
se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) 
po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci. 
Kupní cena je splatná po dodání zboží, na základě faktury vystavené 
prodávajícím.  
K fakturované ceně prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítává 
daň z přidané hodnoty odpovídající zákonné úpravě v době plnění. 
 
Lhůta splatnosti daňového dokladu je 15 dní po doručení faktury kupujícímu. 
Celková cena dodávky bude zaplacena ve dvou splátkách. ½ celkové ceny 
dodávky bude zaplacena po vystavení 1. daňového dokladu a ½ celkové částky 
dodávky následující rok, a to do 15 dní po doručení faktury kupujícímu na 
úhradu zbytkové ceny.  
 
Záruční doba je 36 měsíců. 
Cena dopravy a montáže je zahrnuta v ceně zboží. 

 
 

Článek III 
Termín a způsob dodání 

Prodávající se zavazuje zboží dodat do místa sídla kupujícího tj. na adresu 
Základní škole F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280, odloučené 
pracoviště Školní jídelna Chelčické 555, Strakonice, a to nejpozději  
do 30. 7. 2021. 
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Článek IV 
Odpovědnost za vady 

Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce 36 měsíců od data převzetí zboží 
kupujícím. 
Po dobu záruční lhůty bude zboží způsobilé k použití pro ujednaný, jinak 
obvyklý účel a zachová si ujednané, obvyklé vlastnosti.  
Pro oznámení jakékoliv vady za zboží platí, že kupující se zavazuje oznámit 
vadu prodávajícímu řádným písemným oznámením doručeným prodávajícímu.  
S odstraněním vad a reklamací bude započato okamžitě po oznámení vady 
prodávajícímu, nejpozději do 24 hodin formou opravy, nebo poskytnutím 
náhradní elektrické smažící pánve obdobných parametrů, než dojde k odstranění 
závady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 
 

Článek V. 
Smluvní pokuty 

Prodávající se zavazuje zaplati kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % (bez 
DPH) z ceny sjednané v této smlouvě, a to za každý i započatý den prodlení 
s dodáním zboží. 

 
Kupující se v případě jeho prodlení se zaplacením ceny zavazuje zaplatit 
prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % (bez DPH) z dlužné 
částky, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

Článek VI. 
Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá 
ze smluvních stran. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v plném znění. 
Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího vkladu do registru smluv. 
Povinnost uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv se dnem uveřejnění v registru 
smluv zavazuje v zákonné lhůtě splnit kupující. 
 
 
Ve Strakonicích dne  
 
 
Prodávající       Kupující 
 
 
 




