Prodej mobilního kluziště

Vážení zájemci,
dovoluji si Vám nabídnout soubor vybavení a zařízení k provozování umělé ledové plochy.
Nabízený stroj byl součástí provozu a byl vlastníkem a provozovatelem trvale užíván běžným
způsobem. Mobilní kluziště bylo umístěno na stávajícím asfaltovém hřišti, které má velikost 38,5 x
19,2 m. Kluziště je navrženo o velikosti 35 x 17,5 m.
Základní parametry pro provozování kluziště
Stavební připravenost
Navržená technologie mrazících pryžových koberců vyžaduje rovné +/- 1 cm odvodněné zhutněné
podloží. Chladící jednotky a expanzní nádoby je nutné umístění na zpevněnou plochu (např. silniční
panel) z důvodu jejich přesného ustavení. Sběrač a rozdělovač bude umístěn v ploše hřiště.
Zařízení pro úpravu ledu není součástí dodávky, zajišťuje kupující.
Technická připravenost
Hlavní elektro přívod pro strojovnu chlazení: DEON 400 A, jištění 400 A, 400/230V 50 Hz.
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V Turnově 29. 3. 2016

Obecné podmínky:
Nabídka bude zaslána do 31. května 2016 doporučeně na adresu:
Městská sportovní Turnov, s.r.o., Jana Palacha 804, 511 01 Turnov
Obálka bude viditelně označena „Nabídka mobilní kluziště“.
Součástí nabídky bude podepsaná kupní smlouva s doplněnou nabídkovou cenou.
Minimální nabídková cena činí 850 000 Kč bez DPH.
Zařízení bude prodáno uchazeči s nejvyšší nabídkovou cenou.
Předpokládaný termín předání mobilního kluziště je do 30. června 2016.
Po telefonické domluvě je možné si zařízení prohlédnout.
Kontaktní osobou pro technické záležitosti je Pavel Mikeš: 775 646 487

S pozdravem

………………………………………………..
Bc. Jindřich Kořínek,
jednatel společnosti
jindrich.korinek@email.cz

Součástí materiálu je: I.) Kupní smlouva
II.) Příloha č. 1 kupní smlouvy Technická specifikace mobilního kluziště
III) Příloha č. 2 kupní smlouvy Fotodokumentace
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I.) Kupní smlouva
KUPNÍ SMLOUVA

1. Smluvní strany
Prodávající:

Městská sportovní Turnov, s.r.o.

zastoupená:

Bc. Jindřichem Kořínkem, jednatelem společnosti

IČO:

25941640

DIČ:

CZ25941640

Bankovní spojení:

KB Turnov

Číslo účtu:

27-6143980277/0100

(dále jen „kupující”)
Prodávající:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jednající:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIČ:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen "prodávající")
2. Předmět smlouvy
2. 1. Předmětem této smlouvy je prodej a koupě mobilního kluziště dle technické specifikace
uvedené v příloze č. 1. a fotodokumentace v příloze č. 2.
(Dále jen „zařízení“)
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2. 2. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu zařízení, přičemž vlastnické právo přechází na
kupujícího v okamžiku předání zařízení, resp. převzetí zařízení kupujícím.
2. 3. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu podle bodu 3. 1. této smlouvy a objednané zboží
převzít.
2. 4. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu veškeré potřebné informace, ke zdárnému
zprovoznění a provozování kluziště a to v místě určeném kupujícím v rozsahu 3 x 8 hodin.
3. Kupní cena
3.1. Kupní cena zařízení bez DPH je
DPH … %
Cena zboží celkem včetně DPH

…………………………..,- Kč
………………………......,- Kč
……………………….....,- Kč

V této ceně není zahrnuta doprava, školení, zprovoznění ani další služby.
4. Místo a doba plnění
4. 1.

Zařízení bude předáno kupujícímu na adrese Alešova ulice, Turnov 51101.

4. 2. Prodávající sjedná s kupujícím přesný termín a místě dodávky zboží nejpozději 10 dní před
realizací dodávky.
5. Dodací podmínky
5. 1.

Dodávka bude koordinována po dohodě kupujícího a prodávajícího.

5.2. Zaškolení obsluhy zařízení a první spuštění bude provedeno na náklady kupujícího a to firmou
JDK Nymburk.
5.3. Zařízení bude předáno protokolem o předání a převzetí
5.4. Protokol o předání a převzetí podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran, tj. odpovědní
pracovníci kupujícího a prodávajícího, přičemž podpisem protokolu dochází k převzetí a předání
zařízení.
6. Odpovědnost za vady
6. 1. Kupující podpisem smlouvy deklaruje, že mu je znám veškerý technický stavu zařízení.
Prodávající nenese odpovědnost za vady zařízení.
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7. Platební podmínky
7.1. Prodávajícím realizovaná dodávka zařízení bude kupujícím placena dvoufázově a to zálohovou
fakturou ve výši 50% splatnou před předáním zařízení. Zbylých 50% bude splatných na účet
prodávajícího dle daňového dokladu (faktury) se splatností 14 dní.
8. Sankce
8.1. Je-li kupující v prodlení s plněním dle bodu 7.1, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den.
9. Závěrečná ustanovení
9.1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou číslovaných dodatků podepsaných oběma
smluvními stranami.
9.2. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží po dvou vyhotovení.
9. 3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném
projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek.
9. 7. Smluvní strany souhlasí, aby smlouva včetně všech budoucích příloh a změn byla zveřejněna.
9.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V

V Turnově dne:

dne:

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

………………………………..

………………………………..
Bc. Jindřich Kořínek
Jednatel společnosti
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Příloha č. 1 kupní smlouvy - technická specifikace mobilního kluziště
1) Základní technické údaje
druh zařízení - mobilní kluziště
rozměry – 35 x 17,5 m
výrobní číslo –260210256960
rok výroby – 2006
2) Popis zařízení
Navržená technologie umožňuje vytvoření kvalitního ledu v období od listopadu do března (v
závislosti na klimatických podmínkách a vnější teplotě). Pro uvedené kluziště je navrženo nepřímé
chladící zařízení (mobilní strojovna chlazení), která má v primárním okruhu použito jako chladivo
freon a v sekundárním okruhu bude jako teplonosná látka použit roztok ethylenglykol/voda (40/60
%).
Provozní elektrický příkon mobilní strojovny chlazení je 105 kW, včetně oběhového čerpadla při
chlazení ethylenglykolu z - 8⁰C na -11⁰C a teplotě venkovního vzduchu +15⁰C (na slunci). Hlavní
elektro přívod pro strojovnu chlazení: DEON 400 A, jištění 400 A, 400/230V 50 Hz.
Chladící výkon nabízeného zařízení je 218 kW při chlazení 40% ETG z -8⁰C na -11⁰C a teplotě
venkovního vzduchu max +15⁰C (na slunci)
Voda: zdroj chladu (mobilní strojovna chlazení) nepotřebuje ke svému provozu žádnou vodu.
Veškerá spotřeba vody je dána spotřebou na vytvoření a údržbu vlastní ledové plochy. Pro vytvoření
ledu postačí ¾ nástavec na hadici. Vlastní led je vhodné udržovat v tloušťce cca 5 cm.
Kvalita vody musí odpovídat požadavkům na pitnou vodu dle vyhl. Ministerstva zdravotnictví č.
252/2004 Sb. v platném znění.
Strojovna chlazení
Jedná se o kompaktní (balenou) chladící jednotku. Jednotka je umístěna na ocelovém žárově
zinkovaném rámu. Karosérie jednotky je vyrobena z pozinkovaných lakovaných plechů. Sendviče
karosérie jednotky jsou vyplněny zvukově izolačním materiálem.
Kompresor
Jednotka obsahuje šroubový kompaktní kompresor Daikin ZHC.
Umožňuje regulaci výkonu v rozsahu 25 % - 40% - 75% - 100%.
Je vybaven diferenčním tlakovým jističem. Vyznačuje se vysokou dopravní účinností a tichým
chodem.
Kondenzátor
Kondenzátor je řešen teplosměnnou plochou v šikmém uložení, ventilátory o průměru 900 mm jsou
řízeny pomocí frekvenčního měniče, který zaručuje stabilní kondenzační tlak v jednotce a reguluje
provoz jednotky i při nízkých okolních teplotách.
Nominální otáčky ventilátorů jsou pro požadovaný teplotní spád kondenzátoru navrženy na 750
ot./min.
Výměník
Výměník chladivo-teplonosná kapalina je deskový průtokový a je opatřen vypouštěcím ventilem.
Zajišťuje ochlazení teplonosné kapaliny z -8⁰C na -11⁰C.
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Řídící rozvaděč
Obsahuje kompletní silovou a ovládací část. Regulace je řešena regulátorem Danfoss EKC, který
ovládá výkonové stupně kompresoru, reguluje elektronické expanzní ventily, zajišťuje optimální
dodávku kapalného chladiva do výparníku a monitoruje měřená místa.
Hydraulický modul
Je součástí jednotky, obsahuje čerpadlo pro teplonosnou kapalinu, regulaci čerpadla a vyrovnávací
nádrž (otevřená plastová expansní nádrž 100 l, umístěna vedle jednotky a zapojena při montáži).
Vývody jsou zakončeny přírubami pro napojení plastových rozvodů. Nedochází k rozpojování
pryžového koberce s potrubím během demontáže a montáže.
Pryžový koberec je z materiálu EPDM, barva bílá.
Součástí dodávky jsou plastové nádrže na uskladnění ethylenglykolu pro případ demontáže nebo
smotání plochy o celkovém objemu 5 m3.
Mantinely
Mantinely slouží jako hrazení vlastní plochy.
Panely s obložením – masivní, navzájem vyměnitelné (modul 2 m) panely, jejichž základem jsou
ocelové rámy z jackelů, potažené vysoce pevnými a proti UV záření odolnými deskami z
Polyethylenu PE bílé barvy, síly 10 mm (materiál je probarven v celé síle). Veškeré technologické
otvory jsou zaslepeny plastovými zátkami.
Povrchová úprava
ocelové konstrukce – žárový zinek
spojovací materiál – galvanický zinek
Mantinely jsou navrženy se zaoblenými rohy o výšce 1 m, jsou zamraženy do ledu.
Součástí mantinelů jsou vrátka pro rolbu a 1 x vrátka pro vstup na plochu, okopové lišty a madla.
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Příloha č. 2 kupní smlouvy – fotodokumentace mobilního kluziště
Chladící jednotka

Chladící jednotka
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Připravená chladící soustava k rozložení

Zimní kluziště v provozu
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Složené „chladící trubičky“

Složené „chladící trubičky“
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Pokládání chladících trubiček

Pokládání chladících trubiček
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Pokládání chladících trubiček

Pokládání chladících trubiček
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Montáž mantinelů

Montáž mantinelů
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Montáž mantinelů

Příprava ledová plochy
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