
Počet výtisků: 3 výtisk č.:Ĺ Počet listů: 1 Přílohy:
Kupní smlouva uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném

' znění (dále jen "občanský zákoník")
KUPNÍ SMLOUVA Č.: Q-2 - G ýoc/zo1?

I. SMLUVNÍ STRANY

KUPUJÍCÍ PRODÁVAJÍCÍ

Česká republika Obchodní firma: KMH servis s.r.o.
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Sídlo: Václavovická 1566, 739 34 Šenov
Zubatého 685/1, 614 00 Brno Česká republika

Zastoupená: plk. Ing. Jiří Pelikán Statutární orgán: Zastoupená: Radim Holáň- jednatelem
ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje společnosti

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl C, vložka 20927

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 10039881/0710 Číslo účtu: 8005205001/5500
lČ: 70884099 lČ: 25839535
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH DIČ: CZ258395535

[j. PŘEDMĚT SMLOUVY

Název zboží Měrná Množství Cena za m.j.
jedn.

lanový naviják re 50,7 dle technické specifikace KS 1 79 240,00 KČ

Celkem 79 240,00 KČ
DPH 21% 16 640,40 Kč
Dodací lhůta: do 10 týdnů od nabyti účinnosti smlouvy Cena včetně DPH:
Záruční doba: 6 měsíců od data převzetí předmětu smlouvy objednatelem
Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem:

95 880,40 Kč

95 880,40 Kč

Místo plnění: HZS JMK, Zubatého 1, 614 00 Brno

Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít:

Ill. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturu zašle prodávající v 1 vyhotovení a s potvrzeným dokladem o převzetí předmětu smlouvy na adresu kupujícího.
Splatnost faktury je 21 dní od doručení do sídla kupujícího. Faktura musí obsahovat veškeré daňové náležitosti.

lV. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Pro případ nedodrženi termínu splnění předmětu plnění ze strany prodávajícího se sjednává smluvní pokuta ve výši
0,05% z ceny VC. DPH předmětu plněni za každý, byt' i započatý den prodlení, a to až do dodání předmětu plnění;
zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujicího na náhradu škody.
2. Pro případ prodlení kupujÍcÍho s úhradou faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý,
byt' i započatý, den prodlení.
3. Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody v plném
rozsahu. Případná vzniklá škoda je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty, v souladu s ustanovením §
1971 občanského zákoníku.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany tím potvrzuji, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit
zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen "občanský zákoník"). Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě
smluvn ich vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavřeni a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této
smlouvy.



"¶

3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že kupující zašle tuto smlouvu sp.
registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonym,.
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
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KMH servis s.r.o.
Václavovická 1566
739 34 Šenov

Nabídka pro: HZS JMK, Zubatého 685/1, Brno
Platnost nabídky: 15 dnů
Datum zpracování: 2.4.2019 yyww.kmh.cz

Elektrický lanový na'yiják Ramsey Winch, RE 50,7, 24 V, splňuje ČSN EN14492A
..

Parametry:
Tažná síla (Kg)
Napčtí (V)
výkon motoru (liP) 12V/24V
Proudové zatížení min. 12V/24V (A)
Proudové zatížení max. 12V/24V (A)
Převodovka
převodový poměr 12V/24V
Rychlost navíjení max. 12V/24V (m/min)
spojka
Ovládání spojky
Lano - dodávka
Kapacita lanového bubnu (m)
Rozmčry bubnu (mm)
Rozměry navijáku - d x š x v (mm)
Upevňovací otvory (mni)
ČSN EN 14492-1
Orientační tažná síla (Kg)
Hmotnost zboží (Kg)
Výrobce

5070
12/24
1,9/2,5
90/36
370/170
šneková
470:1
4,2
riúžně ovládaná
kabelové, délka 3,66 m
Dodávka bez lana
28
89 X 209
561 X 284 X 277
257,2 X 384,2
Ano
" 5000
61
Ramsey =



Cena navijáku v základní výbavě 61.890,- kč

Položky výbavy za příplatek:
Ocelové lano s hákem, délka 30 m, průměr lana 10 mm.............3.300,-
Lanové okno (naváděcí rolny) 3.630,-
Přítlak lana . . . . - 3.900,-
voděodolný obal navijáku . 620,-
Spínač Emergency Stop. . 2 100,-
Držák navijáku (pro montáž na vozidlo) 3.800,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Cena celkem bez DPH . . . 79.240,- KČ
DPH 21% . 16.640,4 Kč
Cena celkem včetně DPH 95.880,4 Kč


