
Kupní smlouva
č- 5mlouVy kupujícíhoÉ/2o19

užavírají níže uvedeného dne, mésíce a roku V souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona
č. 89/2072 sb., občanský Zákoníl! V platném znění (dále jen ,,občanský zákoník) mezi
smluvnímistranami:

Technické služby města |(ralup nad Vltavou
se sídlem: Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou
lČ: 00066460; DlČ: czooo6646o
Zastoupené ředitelem lng. Lubošem Němcem
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.5., Kralupy nad Vltavou
číslo účtu:
osoba oprávněná jednat ve Věcech technických: Michal Saur

e-mail:

{dále jen "kupující")

e

MlKEš-cz, s.r.o.
se sídlem: cukrovarská 6, Plzeň 30100
lČ: 03381587 ; DlČ: czo3381587
Zapsaná v obchodním rejstříku Vedeném Krajským 5oudem V Plzni oddíl c, Vložka 30170
Zastoupena jednatelem: Tomášem Mikešem
Bankovní spojení: KB
číslo účtu:
osoba opráVněná jednat Ve věcech technických: Tomáš Mikeš

(dále jen "prodáVající")

název akce:

Dodávka 3 kusů nov,í.h elektromobilů kategorie N1 nád 2,5 t

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadáVacího ří2ení Veřejné zakázky 5 názvem

,,Dodávka 3 kusů nových elektromobilů kategorie Nl nad 2,5 t" (dále jen ,,Veřejná
zakázka").

Tato smlouva je uzavřena na základě nabídky prodáVaiícího (dále jen ,,nabídka"), kterou
v postavení uchazeče podal prodávající do zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž Výzva k podání nabídky a zadávací
dokumentace kVeřejné zakázce Včetně všech jejích příloh (dále jen ,,zadávací
dokumentace"). lednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se
zadávacími podmín kami veřejné zakázky.



1,

čl. l,
Předmět koupě

Touto smlouvou se prodáVající zavazuje dodat kupujícímu 3 ks no\^/ch nepoužitých
elektromobilů kategorie N1 nad 2,5 t speciŤikovaných V příloze č, 1této smloUW (dále jen
,,předmět koupě"). Všechna vozidla musí mít potřebné homologace a být technicky
zpúsobilé k píovozu na pozemních komunikacích Ve smyslu zákona č. 56/2001 sb.,
o podmínkách píovozu Vozidel na pozemních komUnikacích, Ve zněnípozdějších předpisů.

KUpující se zavazuje převzít předmět koupě a zapIatit p.odáVajícímu níže uvedenor_,r kupní
cenu.

součástí dodáVky předmětu koupé.ie:
. doprava předmětu koupě (zařízení)do místa plněni

uvedení zařízení do plného provozu, jež zahrnuje jeho odžkoušení a oVěření 5právné
funkce, případně.ieho seřízení a provedení dalších úkonů nutných pro to, aby zařizení
mohlo plnit s.iednaný či obvyklý účel v přítomnosti kvalifikovaného píacovníka
prodáVajicího V delce trváníjedné pracovni směny,
protokolární předání zařízení Včetně potřebného příslušenství, úplné technické
dokumentace (návody k obsluze a údržbě V českém jazyce, katalogy ND k předmětu
koupě, Včetně příslušenství V českém jazyce v tištěné i elektronické formě, schválení
pro provoz na pozemních komunikacích V ČR - technický list, servisní sešit, prohlášení
o shodě ke stfoji i příslUšenství),
předání proh|ášení o shodě dodaného předmětu plnění se schválenými standardý
zaškolení zaměstnanců kupujícího V obsluze, pro8ramování (tzv. nastavování
jednotlivých parametrů zařízení) a údržbě zařízení pro 3 osoby V rozsahu nutném pro
bezvadný provoz dodávaného zařízení,
kompletní povinná rny'bava dle Vyhlášky č- 34712074 sb., o schválení technické
způsobilosti a o technických podmínkách provozu Vozidel na požemních

2,

3,

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
. každé zařížení musí b,ít opatřeno min. 1 samolepkou ekomob dle uvedeného

manuálu v zadávací dokumentaci.

4. Prodávající prohlašuje, že:
e předmět koupě dle této smlouvy je zcela VsouIadu s požadavky kupujícího

uvedenými V žadávacích podmínkách žakázký
o zařízení vč. příslušenství je nové a vsouladu se Všemi platnými práVními předpisy

České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními, technickými,
kvalitativními a zdravotními) a če5kými technickými normami (ČsN), které se vztahují
k zařízení, a to jak závaznými, tak doporučenými. Prodávající odpovídá za to, že
zařízeníje Wrobeno z nejlepších materiálů, v prvotřídní kvalitě;

. že dodaný předmět koupě Whovuje podmínkám dle zvláštních předpisů a je schopné
provozu pro daný ÚČel a provozu na komunikacích V ČR,

. je Výlučným vlastníkem zařízení, že na zařízení neváznou žádná práva lřetích osob, a
že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zařízením podle této smlouvy
disponovat. ProdáVajicí prohlašuje, že zařízení nemá žádné Vady, kteíé by bránily
jeho por-ržitíke sjednaným či obvyklým účelům.



3, ProdáVajicí]e poVinen po celou dobu žiVotnosti zařízení zaji5t!t dodáVky náhradních di|ů

a spotřebního materlá!u k předrnětu koupě,

4. Všechny ZárLlční opravy budou prováděny V místě p]nění, pokud nebLlde dohodnUto

jin a k,

1.

z.

čl. lX.

smluvnípokuty

Pokud bude prodávajicív prodleni s dodánim Zařizeni nebo poskytnutím Všech ostatních

dodáVek, prací a 5lužeb, které jsou součásti předmětU koupě dle této 5n,]loUVV, je

povinen zaplatit kupujicímu 5mlLlVnípokutu Ve Výš] o,o5 % z kUpníceny bez DPH za každý

i započatý den prodlení.

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodáVající opráVněn požadovat

po kupu;ícim sm]uvní pokutu Ve Výši o,05 % z dlužné částky bez DPH za každý izapočatý

den prodleni,

Pokucl se prodáVajíci nedostaví k danému zaříZení nebo si zaříZení neodveze k provedení

opravy Ve lhůtě uVeclené čl, Vll, od5t, 8, této 5mlouVy, zapIati kupujícímu srnIuVní pokutu

Ve Výši 1.ooo, Kč Zó každý započatý den prodlení,

smluvni pokuty jsou splatné do 14 dnů od doručenívýzvy k zaplacení,

Povinnost zap|atlt 5mluvní pokutu může Vzniknout iopakovaně, její celková Vyše neni

o rneZe na,

Nárok na náhrar]u škody není5mluVními pokl]tami dohodnL]tými V této 5mlouVě dotčen,

čl. X.

odstoupeníod smlouvy

Kupující je opráVněn od smlouV,y' odstoUpit V případě, že se dodatečně Llkáže, že

prodávalici nesplnll zadávací poc]mínky na veře]nou zakázku, v jejín]ž rámci byla uzavřena

,.]ouu" nu plněni Veřejné zakázky, zejména pokud bude zjištěno, že Vybraný uchazeč

uVedl nepraVCliVé či zavádějícíúclaje, nebo nesplňoVal kValifikačni předpoklady stanovené

v zadávacích podminkách-

Kupující je dále opráVněn odstoUp]t od smlouvy v případě, že předmět koupě nebLlde

oapouiaat .aa;u".im podmínkám stanoveným ve výzvě pro VŘ Včetně zadáVací

clokumentace nebo nabídce VVbraného UchazeČe,

odtéto5mlouVymůžeodstoupitkterákojivsmJuvnístrana,pokudzjistípodstatné
porLlŠeni této smlouVy druhoL] 5mluVní stranou,

PocI)lalnyl- poruienlm leto \mloLVY (e mlŤo ,,Te ro7Um;:

. prodiení prodávajícího s dodánim zařízení nebo poskytnutím ostatních dodávek,

prací a služeb, které jsou sollčástí předmětu plnění dle této srnlouvy, delší než 15

dnů,

4.

5.

2.

4.

čl. xl.



5, záruka se vztahuje na prokažatelné výrobní, ř]ontážní a materiálové vady.

6. V případě, že dojde kvýměně dllů, Vobdobi 6 mésícú před skončen|m záruční doby,poskytuje prodávajícina tyto vyměněné dílu n*o" .rr"eni"aoiu )ouil u .u.ou,
7 02namen,!ady 1,7e L]ajn,l 1pino-dej,.do po.|edn, o dnp Zaruaj, dobr., p.i, eí,],, iozrdmenlvadv ooe,lane l upujr,,. u po,1"dn, den'ta,tltr.""Or.";;""r";;,:;,i.u.,no""

8, objeví-li se na 2ařížení Vada, a,to.bránící plaýozu zařízení, a pokud bude kupujicíoo/aooVdi jeIl od)tídrénl, iP ploodVaJ,(lpoVinpn P oo 5 drl oo p,ol a/dlelneho rahra>enr(pcem'lé nebo enailomt za,.aov lupui,(l,n do,1dv,| '"a."i"'-"'l "", pllpdoné ,lzařiženiodvést k provedení opravy, Nástupní doba k odstraně;í z;V;; ie:l poLrze během
::H[:":;:"ir:lŤji]daval cim ga,"ntouána ,",",;;l;;;;;;;;,ivánizárLrčnídoby

9, ProdáVající je poVinen zah;ijt (

k"p"]í.íh; ,,;.;;;;;: J;;ř;";:;:;T";:JJ.1]:l:";";:il 
,,i,!i,1"",9i; l",,jJj]ipcužíVat Vždy noVé a ori8inálnínáhradní díly,

10, LhútU pro odstraněníoznámených Vad s]ednajl obe smluvn, strany pisemně podJe povahya ror,ahu oznar.enp VddV, Nedojoe ], ln"ri obu.u 
',,',r;;;; 

i;;;"r" o IelmlnL]odstranenl oznamene vady, platl, že oznámená 
".d; ; ";i 

;;;;;r';" Ňna nejpozdějj dol5 ía'enodrnIcl, dnu ode one dotucent oznar"n, ,u""or;jur;j,;,;';',"'-'
11, Náklady na odstraněni oznámené

í:",,Jtr H il::ť *^*lll:::!,":;;í.::";]:l ""i"fiill:,,J.n"ij fi .Ť
práVa z Vadného pl"ě"| 

";l";l ;;:;;*"!]ť,i,j,iili.,i;;: iT:i:":i:,il ;1?:,:naIJady prooavajrcrm u.eIné vy.;lolené 
"'."','"',,",;i 

' 
;,;.:,;i; neopra\neneoznámene Vady,

12, o odstranenl oznamene vadv seor]Vá.lV še prodáVající protokol, Ve kterém potvrdí odstraněni

13.

2.

1.

YT_i'p_agě 
Že prodáVajicl btrde vprodlení s odstraněním oznámené Vady, je kuptrjícíopravněn odstraněni VadV provést §:

prodávaiiciho {" ;;iliý.h .:;á;:Jl;ť,",j.li';ůfl}ilil'ilfiť,: ;iJ:l;i]povinen uhradit kupujícímu do 10 dnů po oOa,;eni pisemne vYzv, U ilr'1OU. '.

s".ui.ní podrÍť:lzáruční opravy
Máximálnidoba opraw V době záíUkV se sjednáVá na Jo píacovnich dnů, pokud nebudedohodnuto jinak. Kupuiící sé záva7uie. u.orn'' ,"lu'-"'.u 

"or"i",rl]ř"J"""* 
i'"r.pověřeným.pracovníkům přístup do svých prostor 

".";r;;; ;;r.";;pro prováděníopravy a prácina opravě a po potřebnou dobu.
Prodávajícíse zavazuje, že záručníoprava bude prováděna zcela bezpIatně.



Vady bude o této skutečnosti sepsán smJuvnÍmi stranami protokol, Kupující není povinen
il]:[ iilflň'l[]íi,,:: ]rl,,::,:.".ou 

u ol,*J"i,""'""ou},ll oa,itn" ,uri,"ni
aor.oon*..n,]I", ,"r-i" r]lo:J ""'' 

L'vedo,' ,\' 5ldnov,tld J Je|l(h odůvodnen, a

8, BUdou-|, prr oredd,lr á pre.,,elI DreomelLl loLpó zj,\Ie'lV d.obne !adv a nedodel|.} zollenlnpblánl.,,éhoraonemuul,,anr,uvedou 
"O"p'"au"u,,ň"lrol"-rr."r' (upnr len1 veV},il0o,Lh,dlénd kLpJi,(,..1 p.odavajl(|." 

"_ 
o";",,, n 

"r,i)"uÍ,"'" 
"

9, Veškeré odborné práce souVis

;*rt"í;: l :;;ť#;;:: ť:i.;I" 
i;ť:]ili.';:::;";:,;:";:li"::;

luplj,c|mu, ,''d(ovr'!Ů je ProdáVájlll po\;nen predlozil na pozadan,

ni".r,oa ur"l|inYl'lano p.;u"

' :":Tl;§JJilii:il:i;i;,::il]"''" převz€tírn předmětu koupě a zaplacením celé kupní

2, odDo,'ecro5l Z- ('od,ý 1d p'edmptJ loLlpe d qkoCly 
J,m zoů.obene prpcna.,l na J,upujl(,hodl em lVz,.J eho preVzetl p,pometLl IoUpF

orr""UO"... ,"Ť"}Jl žáruka ža jakost

'i;;f:",Í::T:'1] 
;i,",',r"ij':Jx',,-:ltéi.práVnikterémázařízeníVdobějehopředání

c,anr., ,nlo,vv Da].'";;;;or' ,:^:"., i:i 
V\,l\tnoL V zd"rin,dobé 

"jed,]áne vronro
/alu,nl dob,), lipre 5e V\slVtnol] j:il;j,:.^: .:: ..: 

e \adV záillenl ípo dobu trvanl
odthylla od mnoz.r, d,,lhu , -,;,,;.I";,; ;1l;"'":Ji::l"J:ť].ů'i:lT].tanovených touto smlouvoL', obetn e, zava' nymj ;;;",''; ,;;;;; a:|ké republiky čiL!rop\le Llnie rebo Ce5l /,n iIéChli, ! yr'l, not mami

2, P'oddVdjl(l Do l\ILlJé kJpLli'cIn u -"ruLu zé jálost /al,ze.ll \po,,Vdj,, l V tom, .,e 7ař|lénl,

i'jř ] iT,:;];l"J"]l""i"::::'::" \ompá.enty, o""" ,"",..",'" 'o"Ji 
,pů.ob,te p,o

vld(lno\ti_ lvm J.elům d ,'alhold .j ujednane ]|.ral. obvvk|e

3, záručni doba se sjednává vdélce 24 mestců a poctna bězet dnem předání a převžetízařttent na /áiJécJe pieoavdc,ho nlctoLoIu, Do ru,r,"' 
'.'.;ir..;'';.;"io.']'u"o ooo", oo}lprou nen,mo7ro o;edr.el Loupé poL,zrva' 

" 
OU, ""r" r""l.."*"I,.|]ju

4. ProdáVajíci5e zaVazUje předát příslušné záruční listy kupLljícímu 5polu se 2ařizenim,



kupující převezme zařízení sVadami nebráníci užíVání, je záýazek prodáVajícího splněn
tímto předáním a následně dojde k odstraněnítéchto Vad v co nejkratší době, neipozději
však do 15 dnů. V případě, že kupující převezme Zařízení s Vadami bránících UžíVání, je

záVazek prodáVajícího splněn až okamžikem odstranění poslední vady, kterou zařízení
vykazovalo v době převzetí.

2. ProdáVajícíje povinen spolu se zařízením předat kupUjícímu zejména tyto doklady:
. všechny dokumenty, které jsou potřebné k převzetízařízení, k nakládáni 5e zařízenim

a kjeho řádnému užívání,
o veškerou techni.kou dokumentaci vztahující 5e k zařízení {např. návody kobsluze a

údržbě v českém jazyce),
o veškeré doklady o proveden í technických či jiných zkoušek,
. ostatnídoklady uvedené v této smlouvě.

ProdáVaiící odpovídá za spráVnost a úplnost předané dokumentace, jakoŽ i za to, že

neobsahuje žádné nepřesnosti, chyby nebo opomenutí.

3. ZaříZeníbude prodáVajicím předáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášeni

stran V předáVacím protokolu, který bude obsahovat potvrzení sjednaných technických
podmínek dodávky {dle Přílohy č. 1 této kupní smlouw), místo a datum jeho předání.

součástípředávacího protokolu bude rovněž údaj o splněníostatních čá5típředmětu této
smlouvy prodávajícím, provedení zkušebního provozu, seznámení s obsluhou a údržbor.t

včetně řádného zaško|ení pracovniků kupujícího spolu 5dalšími listinami nezbytnými

k provozu zařízení a k Výkonu Vlastnického práVa kupujícím.

4. seznámením s obsluhou a údržbou se rozumí 5eznámení určených pracovníků kupujícího
5 obsluhou zařízení, technickými a píovozními podmínkami, Všeobecnými bezpečnostními
pokyny a dalšími náležitostmi řádného provozu zařízení. o seznámení sobsluhou
a údržbou bude sepsán zápis s podpisy Určených pracovníků prodáVajícího.

5, Součástí předání a převzetí bude i provedení zkušebního provozu zařízení vdélce 1
pracovní směny {8 hodin), jehož cílem bude prokázání skutečnosti, že toto zařízení

vykazuje technické palametry uvedené V Příloze č. 1 této smlouvy, Vyhovuje platným
předpisům a že je schopno řádného a bezpečného provozU. Kupujicí je povinen
posk!{nout k provedení zkušebního plovozu Veškelou svou součinnost a je opráVněn
přizvat k průběhu zkušebního provozu i další osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou,
Vý5ledky zkušebního provozu budou popsányv předávacím protokolu.

o úplnosti a spráVnosti všech podmínek a požadavků uvedených V odst. 3. tohoto článku,
podepíší zástupci obou smluvních stran předáVací pIotokol Vyhotovený prodáVajícím,

který bude tvořit podklad pro Vystavení íaktury prodáVajícím,

V případě zjištění vad nebránících užívání zařízeni při jeho předání a převzeti, bude
předáVací protokot obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kteďch se kupující

a prodávající dohodli, Nedojde-ti mezi oběma stranam; k dohodě o termínu odstranění
vad zařízení, pak platí, že všechny vady musí b\it odstraněny vco nejkratší době,

nejpozději Však do 15 dnů ode dne předání a přeýzelí zařizeni. Po odstranění poslední

6.

7-



PIatební podmínky

1, KLrpující 5e zaVazuje Uhradit kuol
ná základé při,Iušneho daňovetrli 

cenu bankovním převodem na uaet prodávailclho, a to
Jo dnů od data j"jir,o ao''u;un, |.l^1I|ádu 

(Íakl,ury) vystavene prodávajicim 9e splatnosh

;:ff i", #ílL1 iřťJ*,xi:,iil:!;:[1lffi"l,ť;iH:i ",,,"".J;lJ;'"",ffi

znění pozdějších předpisú. 
Vi a zakon Č, 235/2oo4 sb,, o dani , piiaune noonáty, u"

2, Faktura bude zadavateli předložena Ve dvou Whotoveních, a to včetně příloh.

3. Kupující si Vyhrazuje práVo Vráti
splňoval poiadované 

"r,"rn",r, 
o|^?1,1i] 

PJodáVajicímu beu úhrady, je5tliže nebudou
t"ttu.y 

"'nouou 
ilti."'o.."ii u" " '"'"'' 

ProdáVajiCí Provede oDravll vystavením nové
s úhradou. upujícimu a V takovem případě kupujicí není V prodlení

4. V případě, že zařizeni bude wkazl
o.oai*li.i oo"rnor, ;;";;:T;""" 

*o" Či Vice Vad bráni(íCh u)ivání ang|9 ng5p1.;_1;

prodáVajici vadu ťi vady 
"o.,."", 

!l'.Y^ 
bodu 2, telo smlouvy, nenr kupu|ici do doby, než

v čl. v. bodu , i;; fi;il".::,lo 
oo|u, n:Ž ProdáVaiíci splnl povinnosl uvedenou

Lihrady kupni .;";;; ;;;";;.i"Vlnen 
uhradil ProdáVaiícimu kuoní cenu a oh|edné

.",i tw """i", i o;Jr;"":;il;"['ť"Ť"ji.lT#r:"r.,T: .1lrodlení 
Veškere vaav

Temín ac|;ť; plnění

1. ProdáVající se zavazuje odevzdat žařizeni d|e čl. l. bodu 1. teto smlouvy kupujícímr_r

#,,.""J"T.u§il!"J"""'j:ll'Jil;'.'i"" 9"'y^y, r,".u u"" .."t,;.o o;io,!ii,itoupealu toto
uzavřenítéto smlorrvy-. " '" ''" koupě do plneho provozu nejpozděii do 12o dnů od

2, Místem plnění předmětu kouDě ie
*.r"o 

""a 
uii"i.", i;;il;ť,:];;H,i.T;fi,H"|ffiT;i;n"il:§^1[1lJ,T:

' iiiii:il:"ffi:Tl;,'.1;fii'ri-lravit do uvedeného mísla plněni a předat je
,,""r." " 

i"o";,iil 
,\ilil 

;#;-i:[,:T,:_T' "ff;:. #:ilil"í 
t".hni.[éÁo

možným dodáním předmětu koLrpě,
, a to nejméně 3 pracovní dny před

p;eaani a pŤ|evleti za;izeni

Zařizeni se považuje za odevzdané a z:
,a sptncny áta-;;t<em-r;;;;;:il;ii:;i,ffi i"":i:ffi i".]:i"j,ffi l Hilfi,,i:



1,

čl. ll.
Kupní cena

Kupn (ená -d qplnér leto 5mlouvy proddvájl(lr ]e
DroOd\aJlC; 1abidldne 7,l2 2018 V Jdrn(i LybproVeho
celková cena ža celý předmět koupě:

sjednána V souladu s cenou, kterou
řízení na veřejnou zakázku.

cena bez DPH:
DPH 27 oÁ|

cena včetně DPH:

ceny za jednotlivé položky:

3.360.780,-
705.764,-

4.066.544,-

Kč
Kč
(č

Název položky
obchodní
ožnačenía
speciíikace

Počet
Vks

Jednotková
cena bež
DPH v Kč

celkoVá
cena bez
DPH v Kč

celková
cena s DPH
27 %ý KčElektromobilč. 1

(5práVa hřbitoVa) Alke ATX 33oEH
N] 1 916,400, 916,400,- 1- 10B,844,-

Elektromobilč,2
(spráVa

komr.rnikací)
Alke ATX 33oEH

N1 1 928,490, 92a.490,- 1.123.413,

EIektromobilč.3
(svoz odpadu) Alke ATX 340EH

N1 1 1.515,890,- 1,515,B90, 1.834.227,-

2. Kupní cena bez DPH je sjednána jako nejvliše přípustná a konečnou cenu sDPH, lzepřekročit jen za předpokladu změny_sazeb ÓeH, U',""el.." -irnuii v'eS*era n;klaayprodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splněnícelého iředmeiu'eii .rnro*y.

a 
.lij):l.::": 

bez DPH obsahuje zejména náklady na pořízení zařížení Včetně příslušenství,vyoavy a vprovedeni specifikovaném v příloze č. 1této smlouvy, včetně všech dalšíchsotrčástí uvedených vbodě 3. článku l,, náklady na dopravlr;";i.";;;; mista plnění
:i||:d' :1 Pojištění zařízeni daně, poplatky a cla spojené s dodávkou zarízení (kroměDPH), nák|ady na průVodní dokumentaci, náklady na likvidaci odpadů Vzniklých přidodávce_ zařizení, náklady na jeho uvedení do irovozu 

"rnr.ae or"!"', náklady nazaškolení 7amé5lnanců kupujicího ápod.

4. prodávající prohlašuie, že se řá.]ně seznámil s rozsahem předmětu této 5mlouvya potvrzuje, že dohodnUtá kupní cena zahrnuje veškeré náklady spolené se splněním tétosmIouVy.

čl. lll.



ostatní a závěřečná uiednání
1. NastanoU-li u některé ze stlan oko]nosti bráníci řádnemu plnénitéto smloU,,.y, je povinnato bez 7bytečneho odkladu oznámit druhé s.l"uni ,i;;;;.'"'-''' 

..."

2, Pokud jakákoli část záVazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou čine",ymahatelnou, nebude to mít vliv na pht;;;'. ir;,n"-h;"ň'ori ortutnl.t, .;uurtopodle této smlouvy a smluvní strany." ;"""r"jí ;h;;;' 
'ltl'ui"u,o 

n"pru'nou nulonevymahatelnou část závazku novou, platnou a ,vr"r,"*i"- earri závazku, jejížpředmět bude nejlépe odpovídat_př"9rÉ* o,r""a"rii'r;;*;:n* by tato smlouvaneobsahovala nějaké ustanor

ilTt*í;,ffi ![fi 
j*i:::i,i*;;l;Hili",t,Ti,:i:i,Ti#Jfi 

*ilTJ

' il:iffi'i1"'r:"1:"i'""i";rí"l" 
ve smysltr ust, § 2 pi.m, e) zákona č] 320/2oo1 sb., o

t"*-r 
" 
l, l" l"i" i ;;l]ff T;".,il,'[""TJ.§:1I.ffi"J,il,' "m ii]illkontroly, a to po dobu realizace a udržite|noiti pro;"tti 

-'-.--""'. 
"'

4. obě strany 5e dohodly, že obsah této smlouvy nebude předmětem obchodního tajemstvía lže ji uveřejnit na profilu zadavatele ut*ni stut"tn! uň.;;;;;';, 
"" 

smyslu § 219zákona č. 734/ 2076 sb.. o zaaá*ni ve;e;nýci .;kd; ;";ffi ili.i!]!nn or"ooou.5. ProdáVající není oprávněn postoupit práva.či povinnosti Vyplývající že smlouvy o plnění
ffi*;[.*-'"' žakázky třetím osobám bez .i"O"Álj'n,j-ofu"."ého souhlasu

6. Pokud podle léto smlouvyje nlr:o.Ť.o doručovat nebo Vzájemně se informovat, platíza komunikačnistyk zpráva prostředniďVIm oir"r"e u.*o.;a""." 
""oo "-,n"''".a 

]:::_ :r"."": je uzavřena n_la]e. orá.va České republiky. Ve věcech \^islovněneupravených touto smlouvou, s€ smluvní vztah řiai zákonem'i. sS)zorZ sb,, obianskyizákoník, ve zněni pozdějších přepisů.
8. Jakýkoliv spoř Vzniklý ztéto smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezismluvními stranami, br:de rozhodnut. u,"r" 

"i."u'iiO'"J,ř,ri 
"roua". 

u č"rterepublice, přičemž soudem místně. přístuSnYm t roznoanliiiudl nu ,rO'uOe aor,oO,smluvních stran soud určený podle sídla kupulícího.
9, Tuto smlouvu lze měnit á doplňovat,pouze písemnými, Vzestupně číslovanými dodatky,které budou 7a dodatek sm|ouvu vYstovne oznaeeni a p"j"r.J", *il"""*Vmi 7ástupci

;|ril;?'-"n 
stran. odstoupit od teto smlouvy nebo ]i .-;šn ;"i;;;, lze rovněž jen

10. Tato smlouva je Whotovena Ve 2 stéjnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 Whotovení.11. smlouva nabý/á platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.12. smIuvnístrany berou na vědomí. že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dlezálona t.,34o/2o15 sb,, o re8istru smluv. smlouvu ,"sr" ,p.;".' reglstru smluv kuveřejnění..,,obiednatel... Zveřejněni r"to .rnlouuý'u ;;#'il;J |e podminkouuclnnostitéto smlouW. smlouva nabtivá účinnorti an", .u-"'ň!niu ria'ra,u ..'uu,13. smluvní strany prohlašují že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvěrozumí, souhlasí se všemi ieiími částmi a jsou .' ;d".;;i;;; j,au 
" oou,nno.,i,



z této smlouvy vyplýVajících, na důkaž čehož připojují sVé podpisy_

čl, xll.
Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástítétosmlouvyjsou následujícípřílohy:
Příloha č. 1: Technická speciíikace předmětu koupě

u rzBxi r,ir. &, P/.,r Z-, ? !., í.)
V Plžni, dne 13, 2,2019



Pří|oha č. 1 - Technická spe.ifikacé

předmětem Veřejné zaká2ky je dodáVka 3 kusů noVých elektrornobjŮ kategorie N1 nac] 2,5 t.
spo,|Í|d,oiedrorlIJ\(| Vo,1deljo uV6oe,. n|7e,

Technická specifikace - Elektromobil ě. 1 (5práva hřbitova)

Název parametru požadavek zadavatel€

xategorie homologace N1

Do]ezd na.]edno nabrti m n.75 km

PojezdoVá rychlost min,30 km/h

Baterie
Bater e LA, Vč, cenaálního

plníciho systérnu
destilované Vody pro baterie

pos lovač rizení ANo
odpruženíVšech kol ANo
sVahoVá dostUpnost m n, 15 st,
počet míst k sezení v kabině 2 místa
Ukazate] motohod n, rychlosti ANo
Barva

NeZáV s é topení (diesel) ANo
Nabijení z běžné zásuvky ANo
celková hmotnost vozidia m n 2500 kg - rnax. 3500 k9

Šířka Voz]dal (se sklopenými
Zrcátky) max, 1400 mm

Nosnost na korbu rnin, 1300 kg
Nákladová plocha (korba) o
rozměrech min, 1800x1200x300 mm

Zimnípneu ANo, šiře min 170mm
Rádio ANo
oranžový maják na střechu kabiny ANo
ElektrohydraU]icky sklopná
nákladová plocha (korba)_ zadní
sklápění

ANo

ocelová klec pro nákladovou
plochu (nástavba na korbu) -
demontovatelná, výška min, 50 cm

ANo

LetnípneU ANo, šíře min,220 mm

záruční doba mln,24 měsíců



Technická specifikace - Elektromobil č, 2 (spráVa komunikací)

l 
Název parametru

Kategorie homologace
Dojezd na iedno nabiii
Pojezdová rychlost

Baterie

požadavek zadavalele

N1

mln /5l.n
mrn,30 krn/h

eatene re, ve, centratnillo
plníciho systému

dest]lované Vody pro baierie

UoprLrzen Všech kol
Svarrova OostLlpnost 

-počet mist k sežení v kabině

ANo

1\o
mn, 15st
2 rnísta

ukazatel motohodin. rvchlosii ANo
Barva

|9.j1.1é t"p9"í (di"*L
Nébíjení z běžné zásLlvky

ANo

Al\io
uelková hmotnosi vozidla min 2500 ko - max, 3500 kg
-,,"d VaZOdr 1se 5| openÝmi
zl.a1.1Y) max 1400 mm
Nosnosl na korbu
NaIládoVa plocha lko.h: l 

^lozměrech

Zirnní Dnell

Rádio

oranžový rna]ák na slřechtr kab;;

m n. 1300 kg

rnin 1900X1300x300 mm

ANo.šířemn 17nhm

ANo

'- ANo_
ANo

ANo

ANo. šiře min 220 rnm

rnin 24 měsíců

ElťÁLl lJílyoraU]lcll sl]opná
nákladoVa ploché (lorbé)_zadnr

:!|apen
IaZne Zar Zen| (koLl|e) Včetně el

zásL]Vky

Letní pneu _
záf|č|i daba

Technická specifikace Elektl. omohil
NázeV parametru požadav€k zadavatele

Kategorie homolo§ace _ N1

rn]n 140 km
DoJezd na jedno nabití
Pojezdová rvchlost
Bateríe

min,30 km/h

Li baterie min. 20 kW-
ťosllovač řízení ANo
UdpruženíVšech kol
svahoVá dostupnost

ANo
min, 15 st.

t,ocet mist k seženi v kabině 2 mista



Ukazate motohod n, rych|ost ANo
Barva

NezáVis|é topeni (d esel) ANo
Nabí]ení z běžné ZásUVky ANo
ZVuková s gnalizace pro ]ízdU
Vpřed ANo

ceIková hmotnost vozidla m n, 2500 kg _ max 3500 kg
Šířka Vozidal (se sklopenýmj
zrcátky) max, ] 400 mín

Zimní pneu ANo, šiře m n T7ornm

Rád]o ANo
oíanžoVý maják na střech!r kabiny ANo
SVozoVá elektrohydraulicky
sklopná nástavbé h]niková o
objemu rnin. 2rn3, otevkací
okénka z obou stran s ro|etkou
proti odlétáni odoadu, Výška
Výsypu do kontejneru rnln 140

ANo

Letnípneu ANo, šíře min.220 mm

zálučni daba min,24 měsiců

Vozidla budou dodána s kompletní povinnou Výbavou dle Vyhlášky č. 34ý2074 sb., o
schválenítechnické způsobilosti a o technických podmínkách provozu Vozidel na pozemních
komunikacich, ve znění pozdější(h předpisů.

Vozidla musí mít potřebné homologace a být technicky způsobile k provozu na pozemních
komunikacích Ve smyslu zákona č.56/2001sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikáCích, Vezněnípozdéjšich předpisů.


