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Kupní smlouva č. 2019240
podle ustanoveni § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/dále jen ,,občanskY zákoník"), kterou uzavřely tyto smluvní strany:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústi nad Labem
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Zastoupená: p)k.|ng. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

(dálé jen ,,kupujIcí")

a

MARINE s.r.o.
se sídlem: Řadová 465, Krčín, 549 01 Nové Město nad Metují
IČO: 42197058
DIČ: CZ42197058
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka C 1355
Zastoupená:
Bankovní spojení"
Číslo účtu:

(dále jen ,,prodávající")
(dále společně jen jako ,,smluvní strany")

ČI. i.
Předmět smiouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje, za podmínek v ní dále sjednaných, dodat a odevzdat
kupujicimu na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas, v ujednaném množství, jakosti, provedeni,
ceně a dle technické specifikace vymezené v příloze č. 1, která je nedílnou součásti této smlouvy
1 ks h|jníkového člunu zn. Marine 500F HD SC, včetně lodního motoru zn. Evinrude E-TEČ
E75DPGL s JET {proudovým) pohonem s přis]ušenstvím a 1 ks přívěsu zn. RHC 750 s
příslušenstvim pro přepravu dotčeného člunu s motorem (dále jen ,,zboží"), které je předmětem
koupě, jakož i doklady, které se k němu vztahují, a umožnit kupujichnu nabýt k němu vlastnické
právo.

2. Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí za něj prodávajícímu kupní cenu způsobem
a za podmínek dále touto smlouvou sjednanýcn.

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou závazné cenové nabídky prodávajícího, které jsou
obsaženy v příloze č. 2 této smlouvy.

ČI. |j.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za 1 ks člunu s motorem bez DPH: 536 016,53 KČ

DPH 21 %: 112 563,47 Kč

Cena za 1 ks člunu s motorem včetně 648 580,00 KČ
DPH:

Cena za 1 ks přívěsu na motorový člun bez 79 487,60 KČ
DPH:
DPH 21 %. 16 692,40 Kč
Cena za 1 ks přívěsu na motorový člun 96 180,00 Kč
včetně DPH:

Cena za zboží celkem včetně DPH: 744 760,00

Cena celkem slovy: = sedm set čtyřicet čtyři tisíc sedm set šedesát korun českých=
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2. Kupní cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit jen v případě změny
zákonné sazby DPH. Sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené
s odevzdáním zboží (např. balné, dopravu do místa odevzdání, skladováni, clo, apod.).

3. Cena bude zaplacena na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného prodávajícím po převzetí
zboží kupujIcim. Faktura vystavená prodávajíckn musí obsahovat všechny údaje uvedené v § 28
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDPH"),
jakož j údaj o firmě, jménu nebo názvu prodávajícího, sídle nebo místu podnikáni a identifikačním
čísle, číslo smlouvy a dále vyčÍsIení zvlášť' ceny za zboží v KČ bez DPH, zvlášť' DPH a celkovou
cenu za zboží v KČ včetně DPH. prodávající je povinen vystavit a odevzdat faktury zároveň se
zbožím.

4. Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostně v českých korunách na účet prodávajícího
Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsáni příslušné částky

z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. Pokud kupující uplatni
nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě spiatnosti faktury, není kupující povinen až do odstraněni
vady zboží uhradit kupní cenu. Okamžikem odstranění vady zboží a jeho předání kupujícímu začne
běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů. PoKud prodávající nemá účet
zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, veškeré bankovní poplatky a jiné náklady
souvÍsejÍcÍ s platbou do zahraničí jdou na vrub prodávajícího.

5. prodávajicí je povinen přiložit k faktuře kopii předávacího protokolu (dodacího listu)
a položkový rozpis fakturované částky.

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do 30 kalendářních dnů ode dne
prokazatelného doručeni faktury kupujícímu. V případě, že faktura bude uhrazena opožděně
z důvodů na straně banky, není kupujÍcÍ po tuto dobu v prodlení s placením faktury.

7. KupujÍcÍ neposkytuje prodávajicimu jakoukoliv zálohovou platbu na úhradu kupní ceny a prodávajici
prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.

8. Kupující je oprávněn před upiynutim lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není kupujÍcÍ v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné
či opravené faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů.

9. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujÍcÍho provádět jakékoli
zápočty svých pohlédávek vůči kupujícImu proti jakýmkoli pohledávkám kupujÍcÍho za prodávajicím,
ani postupovat jakákoli svoje práva a pohledávky vůči kupujícímu na jakoukoli třetí osobu.

10. Smluvní strany se dohodly a činí nesporným, že prodávajÍcÍ na sebe v souladu s § 1765 odst. 2
občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolnosti. Ustanoveni § 1765 odst. 1 a § 1766
občanského zákoníku se tedy ve vztahu k prodávajícímu nepoužije.

11. Smluvní strany se dohodly a činí nesporným, že kupující je oprávněn provést zajišt'ovací úhradu
dané z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, jestliže se prodávající stane ke dni
uskutečnitelného zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu § 106a ZDPH.
Úhradou DPH na účet příslušného finančního úřadu se pohledávka prodávajÍcÍho vůči kupujicimu
v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další smluvní ujednáni za uhrazenou.

Či. Ill.
Doba, místo plnění a způsob odevzdání zboží

1. Prodávajici je povinen odevzdat zboží po předchozí dohodě v místě plněni nejpozději
do 15. 11. 2019. prodávající písemně nebo telefonicky vyrozumí kupujícího o termínu odevzdáni
nejméně 1 pracovní den předem. Převzetí zboží potvrzuje kupující podpisem oprávněného zástupce
na předávacím protokolu (dodacím listu).

2. Místem plněni a odevzdání zboží je stanice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
v Ústí nad Labem - Všebořice, na adrese Masarykova 342/380, 400 10 Ústi nad Labem.

3. Kupující je oprávněn odmítnout převzít zboží pro jeho zjevné vady již při dodáni, zejména pro vady
v druhu, jakosti a provedení zboží, přičemZ v takovém případě osoba zodpovědná za převzetí zboží
důvody odmítnutí jeho převzetí uvede na dodací list. V případě dodání zboží se zjevnými vadami třetí
osobou (spedice, smluvní přepravce) je kupující oprávněn vrátit zboží prodávajich"nu do 5 dnů od
převzetí. Veškeré náklady spojené s dodáním náhradního zboží nese prodávajici. Termín dodáni
náhradního zboží je 7 kalendářních dní ode dne, kdy kupující odmítl převzít zboží, či jej vrátil, pakliže
se smluvní strany vzájemně nedohodnou jinak. V souvislosti s tím si také kupujÍcÍ vyhrazuje právo od
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této smlouvy okamžitě a jednostranně odstoupit, přičemž pokud by takový případ nastal, je
prodávající povinen zajistit neprodleně přepravu zboží z místa plněni na jeho náklad.

4. Osobou oprávněnou k převzetí zboží za kupujícího je:

5. Kupující nabývá vlastnického práva k dodanému zboží okamžikem jeho řádného převzetí v místě
plnění od prodávajlciho, přičemž nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího
okamžikem převzetí zboZí podle příslušných listin.

čí. lV.
Odpovědnost za vady, záruka za jákost a reklamace

1. Práva a povinnosti z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z občanského zákoníku,
zejména z jeho ustanovení § 1914 a § 2099 a násl., stejně jako případně z jiných právních předpisů
s tím souvisejících.

2. prodávající deklaruje a výslovně ve smyslu ustanovení § 2103 občanského zákoníku prohlašuje.
Ze zboží je bez vad, nezatížené právy třetích osob ve smyslu ustanovení § 1920 občanského
zákoníku a že plněním ve smyslu této smlouvy nejsou nijak dotčena práva duševního vlastnictví
třetích osob.

3 prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nové, nepouZité, nepoškozené, v jakosti obvyklé
a očekávané pro tento typ a druh zboží, včetně veškerých dokladů požadovaných právními ljŕedpisy
k používáni předmětu plnění a případných uživatelských manuálů v českém jazyku, kompletní
technické dokumentace apod.

4. prodávajici poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží die ustanovení § 2113 a násl. občanského
zákoníku, odpovídající záručním podmínkám výrobce pro daný typ zboží, v délce trvání 24 měsíců
ode dne protokokärního předáni a převzetí zboží kupujícím, za podmínek touto smlouvou sjednaných.

5. Záruka se nevztahuje na vady způsobené použitím zařIzenI v rozporu s návodem k použití, nebo
hrubou nedbalosti uživatele. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemohl užívat zboží
pro jeho vady. za které odpovídá prodávající.

6. Veškeré vady zboží, které kupující zjisti až po převzetí zboží během záruční lhůty. je kupující
povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, a to formou oznámení e-mailovou zprávou
na adresu kontaktní osoby.

7. prodávající se zavazuje odstranit jim uznané reklamované vady bez zbytečného odkladu, nejpozději
potom ve ihůtě 30 dnů ode dne doručeni reklamace, nesjednajI-li smluvní strany s ohledem
na charakter a rozsah reklamované vady jinak.

8. Veškeré náklady spojené s uplatněním reklamace či obecně vadami v plnění, které v souvislosti
s tím vzniknou at' už na straně prodávajÍcÍho či kupujIciho, nese výhradně prodávající. Za účelem
odstraněni vad prodávajÍcÍ přebírá zboží nebo jeho část, u které kupujicí řádně a oprávněně uplatnil
vady, v místě odevzdání zboží, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9. V případě, že prodávající neodstraní řádně a oprávněně reklamované vady ve sjednané lhůtě, je
kupující oprávněn zjednat nápravu a zajistit odstranění vad prostřednictvím 3. osoby. prodávající se
pro takový případ zavazuje uhradit kupujícímu veškeré náklady v souvislosti s tím vzniklé,
přičemž výslovně prohlašuje a činí nesporným, že tímto způsobem nebudou nijak dotčeny záruční
podmínky zboží.

10. Uplatněním nároků z vad zboží nejsou nijak dotčeny nároky kupu.jIcího na náhradu škody a smluvní
pokuty.

či. V.
Sankce

1. prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím zaplacení úroku z prodlení při nedodržení terminu
splatnosti faktury ve výši zákonného úroku z prodleni', dle předpisů občanského práva, z oprávněně
fakturované částky s DPH za každý j započatý den prodlení. výše sankce není omezena.

2. Kupující má vůči prodávajícímu nárok na smluvní pokutu pro případ nedodržení termínu odevzdání
zboží dle této kupní smlouvy, a to ve výši 0,4 % z ceny nedodaného zboží nebo jeho části včetně
dph za každý i započatý den prodlení. výše smluvní pokuty není omezena.
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3. Kupující má vůči prodávajícknu nárok na smluvní poKutu pro případ nedodrženi lhůty pro odstraněni
zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 1.000,- KČ (slovy: jeden tisíc korun českých) za
každý, byt' i jen započatý den prodlení. výše smluvní pokuty podle tohoto odstavce je limitována
v každém jednotlivém případě reklamace celkovou cenou zboží podle této smlouvy včetně DPH.

4. Kupující je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat náhradu škody způsobené porušením
přísjušné povinnosti v plné výši. Kupující je oprávněn započíst veškeré své splatné pohledávky vůči
prodávajicímu vyp|ývajÍcÍ z nároku kupujícího na uhrazení smluvních pokut či náhrad škod proti
pohledávkám prodávajícího vůči kupujícímu vyplývajíckn z nároku prodávajicího na zaplacení ceny
zboží. Není-li započteni podle předchozí věty možné, jsou smluvní pokuty splatné do 15
kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty kupujicIm prodávajícímu.

5. Smluvní strany ve smyslu § 2048 občanského zákoníku sjednaly, že smluvní pokuta může být po
vzájemné dohodě smluvních stran uhrazena či odčiněna \/ jiném plněni než peněžitém (např. věcné
plněni, poskytnutí služby apod.).

6. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2050 občanského zákoníku sjednaly, že zaplacením či
odčiněním jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčena povinnost prodávajícího naŕwadit
kupujícímu v plné výši též škodu či jinou újmu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní
pokuta vztahuje. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, po jejím
zaplaceni nezaniká.

ČI. VI.
Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od této smlouvy je možné v souladu s ustanovením § 2106 a násl. občanského zákoníku.

2. Od kupní smlouvy lze rovněž odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinnosti
kteroukoliv ze smluvních stran. Odstoupeni musí být písemné a je účinné dnem jeho doručeni druhé
smluvní straně.

3. Za podstatné porušeni kupní smlouvy ze strany prodávajícího se považuje zejména:
a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží po dobu delší než 10 kalendářních dnů,

b) zjevné vady zboZí již při jeho dodání,

c) postup prodávajÍcÍho při dodáni zboží v rozporu s touto smlouvou,

d) prodlení s odstraněním vad zboží ve lhůtě stanovené podle ČI. lV. odst. 7 této smlouvy delší než
5 pracovních dnů,

e) pokud vůči prodávajicknu bylo zahájeno insoivenční řízeni,

f) insolvenCni návrh na prodávajÍcÍho byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčniho řízeni,

g) prodávajici vstoupí do likvidace.

4. Za podstatné porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího se považuje zejména:
a) prodlení kupujícího s úhradou faktury po dobu delší než 15 kalendářních dnů,

b) pokud kupující nezajisti podmínky pro řádné předáni zboží a tuto skutečnost nenapraví ani
po písemném upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě.

5. V případě platného odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vrátit si, co si navzájem
plnily.

6. Odstoupením od této smlouvy nejsou nijak dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních
pokut, zápočtu a postupováni pohledávek a ustanovení týkající se takových práv a povinnosti,
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončeni účinnosti této smlouvy.

ČI. VIl.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů
uvedených v záhlaví této smlouvy.

2. Kontaktní osobou prodávajícího je:

3. Kontaktními osobami kupujícího jsou:
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4. prodávajÍcÍ je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č, 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti
s úhradou zboží nebo sluZeb z veřejných výdajů.

5. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladné
poté, co střet zájmů vznikne či vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaioZeni veškeré odborné
péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

6. prodávající činí nesporným, že všechny informace, které poskytne kupujícímu v souvislosti
s plněn im dle této smlouvy a jejím uzavíráním, nejsou 'důvěrné informace a nejsou ani obchodním
tajemstvím ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Prodávajici rovněž bez jakýchkoliv výhrad
souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny.

7. Smiuvnl strany činí nesporným, že tuto smlouvu uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů. ve znění pozdějších předpisů, a podie Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se.
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízeni o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí nesporným, že mimo jiné také v
souladu se zněním zákona Č.106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím, souhlasí

se zpřístupněním této smlouvy či jejím zveřejněni v jejím plném znění, jakož j všech úkonů a
okolnosti s touto smlouvou souvisejících. ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

8 Veškeré upiaEňováni nároků, sdělování, žádostí, předávání informací apod., podstatných pro plnění
z této smlouvy, pakliže není ujednáno jinak, musí být vždy přislušnou smluvní stranou provedeno v
písemné formě. výhradně v českém jazyce a doručeno druhé smluvní straně přednostně
prostřednictvím elektronické komunikace do datové schránky, případně doporučenou poštou
prostřednictvím držitele poštovní licence, osobně proti podpisu či prostřednictvím osoby. která
provádí přepravu zásilek (kurýrní služba). Listinná komúnikace se považuje za doručenou dnem
převzetí adresátem a nepodaří-li se doručit, pak posiednim den úložnI lhůty odeslané listovní zásilky
stanovené držitelem poštovní licence.

či. VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom
okamžikem jejího zveřejněni v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveře,jňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění
(dále jen ,,zákon o registru smluv").

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu
na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem uzavřeným oběma smluvními stranami a
zveřejněným ve smyslu zákona o registru smluv. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavřeni
dodatku bez ujednání veškerých náležitostí dle § 1726 občanského zákoníku. Smluvní strany rovněž
vylučují použiti ustanoveni § 1740 odst. 3 a ustanoveni § 1757 odst. 2 občanského zákoníku.

3. v zájmu zachováni právní jistoty smluvních stran povinnost zveřejnit smlouvu či její písemné dodatky
ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu vždy po uzavření kupujIcL
O okamžiku zveřejnění v registru smluv se kupujÍcÍ zavazuje neprodleně vyrozumět prodávajicího.

4. Tato smlouva a vztahy z ní vyp|ývajjcí se řídí právním řádem České republiky. V otázkách a vztazích
touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řIdí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

5. Práva a závazky vyplývajjcí z této smlouvy nemůže prodávající postoupit jinému subjektu práva bez
souhlasu kupu,jícího, přičemž smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
Oznámeni o změně smluvní strany oznámi právní nástupce této smluvní strany písemně druhé
smluvní straně do 15 dnů ode dne přechodu práv na základě rozhodné události.

6. Spor, který vznikne na základě této smlouvy nebo který s ní jakkoliv souvisí, se smluvní strany
zavazují řešit vždy přednostně smírnou cestou, dohodou. Jinak ,jsou pro řešení takových sporů
příslušné obecné soudy České republiky.

7. V případě, že některé ujednáni této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či
nevymahatelným nebo bude-li jako takové příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ujednání
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této smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ujednáni nebo z jeho obsahu anebo z
okolnosti, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy.
Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanoveni této smlouvy
ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanoveni původnímu a této
smlouvě jako celku, a jež je podle právního řádu České republiky platné a možné.

8. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu, přičemž jedno vyhotoveni náleží
kupujícknu a jedno vyhotovení náleží prodávajicImu.

9. Smluvních strany shodně prohlašujI, že tuto smlouvu uzavÍrajÍ svobodně a vážně, že považuji obsah
této smlouvy za určitý a srozumitelný, s jejím obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují své podpisy.

10.Nedilnou součásti této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Technická specifikace zboží,

Příloha č. 2 - Cenové nabídky.

V Ústí nad Labem dnĹ 9 20!!019

Kupujícŕ

V
L KÁ",,, J". 'í. 2019

plk. Ing. Roman Vyskočil
vrchní rada

~š,egitd-....---——'¢···
Ha$itgS~#bQ sbo'

Usteckého kr-je
Horova '1 O

400 (JI Ústí nad Labem
-21 -

"" "
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Technická specifikace
člun s motorem a přívěsem

1. Předmět a určení technických r)odmínek:

1.1 Předmětem technických pocjmínek je člun s motorem a přívěsem.
1.2 Jedná se o víceúčelový, robustní hliníkový člun. který je konstrukčně řešen tzv. ,,V" trupem s

vysokými boky a plochou zádí. Člun je vybaven lodním motorem, který splňuje parametry
obsažené dle bodu 2.2 technické specifikace. Součástí dodávky je i přívěs, který splňuje
parametry dle bodu 2.3 technické specifikace. '

2. Požadované technické parametry:

2.1. Zadavatel požad u je:
- člun zhotovený z vysoce pevné slitiny hliníku,
- člun pro minimálně 6 osob,
- boky člunu jsou v barevném provedení - červená barva (RAL 3000). Na obou bocích je bílý

pruh (RAL 9003). v bílých pruzích je, v přední části (cca v 1/3 délky člunu), černý nápis
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE (viz obr č. l). Parametry barevného
provedení splňují požadavky vyhlášky č. 35/2007 Sb., odst. 37, 42, 43, o technických
podmínkách požární techniky.
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2.2. Technické parametry člunu
- délka člunu se pohybuje v rozmezí 4,9 - 5,1 m,
- šířka člunu se pohybuje v rozmezí 1,84 - 1,88 m,
- hmotnost člunu se pohybuje v rozmezí 290 - 310 kg,
- nosnost člunu je minimálně 1000 kg,
- člun disponuje zakrytou přídi,
- paluba - zakrytí přídě s úložným prostorem potažené vinylem,
- člun disponuje uvazovacím úchytem na přídi,
- lavice pro sezení na bocích a přídi člunu potažené vinylem,
- člun disponuje stranovou konzolí s řízením a pIexi štítem,
- člun disponuje navigačním světlem s přípojkou a elektroinstalacĹ
- člun disponuje otočným plastovým sedadlem pro řidiče vpravo,
- člun disponuje vypouštěcím otvorem se zátkou na zádi,
- člun disponuje zaoblenými rohy na zádi,
- člun disponuje 2 ks niadel na zádi,
- člun disponuje výstužnou hliníkovou deskou pod motor,
- do člunu osazeny podlážky včetně vyztužení trupu,
- člun nedisponuje lavicemi napříč.
- člun poskytuje vztlak po zatopeni, pro každou osobu plovatelnost nejméně 15 kg dle ČSN

EN lSO12217-3.
- člun lze osadit motorem o výkonu 75 koni s JET turbínou - 56 kW,
- člun disponuje zvýšeným zadním čelem pro osazeni motorem s JET turbínou,
- součásti člunu je i další přislušenstvt

- akumulátor gel startovací, minimálně 60 Ah,
- schránka akumulátoru o minimálnich rozměrech 410 x 200 x 200 mm,
- háček lodn!' teleskopický o délce 130 - 240 mm, průměr maximálně 30 mm,
- minimálně 6 ks držáků (pádel a háčku) tvaru U o průměru maximálně 30 mm, barevné

provedeni - bílá,
- 2 ks pádel hliníkových o děice 140 - 160 mm, barevné provedeni - černá,
- kotva skládací kulatá o váze 5 - 7 kg,
- lano kotevní o průměru 8 mm a délce minimálně 30 m (kotvení),
- lano kotevní o průměru 8 mm a délce minimálně 12 m (uvázání člunu),
- podkova záchranná bez světla, barevné provedeni žlutá,
- čerpadlo 12 V outorové, automat,
- persenik kotevní, vrchní, pro daný typ člunu,
- 6 ks záchranných vest s límcem, 100 N, 70 kg, barevné provedení - oranžová,
- 2 ks fendru (fendr o rozměrech 13 x 50 cm, nenafouknutý s provazem, barevné

provedení - bílá),
- 4 ks vazáku nerezového na čtyři šrouby o délce min. 150 mm,
- 2 ks úchytu nerezového tvaru U o průměru maximálně 10 mm o rozměrech 110 x 30.

2.3. Technické parametry motoru:
- obsah motoru se pohybuje v rozmezí 1200 - 1400 ccm,
- výkon motoru je minimálně 70 koní,
- motor disponuje přímým vstřikováním,
- motor je osazen JET (proudovým) pohonem, který lze provozovat i v mělkých vodách

např. při záchraně osob při povodních,
- možor je osazen dálkovým řazením a řízením, elektrickým startérem a JET

(proudovou) převodovkou, délka nohy XL (25"),
- k motoru náleží kit pro motory o výkonu 40 - 90 HP, který obsahuje minimálně:

- otáčkoměr,
- ukazatel trimu,
- páku řazeni a plynu,
- propojovací kabely,
- nádrž na pohonné hmoty o objemu 22 - 25 l,
- hadici s balónkem,

- hmotnost motoru je v rozmezí 140 - 160 kg,
- motor je vybaven alternátorem (12 V, 81 A),
- motor je vybaven elektrickým startérem,
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- motorje vybaven elektrickým trimem pro nastavení sklonu motoru,
- motor je vybaven vlastní integrovanou olejovou nádrží,
- motor disponuje plně automatickým zazimováním,
- zadavatel požaduje, aby servisní interval motoru nebyl kratší 3 let nebo 300

motohodin.

2.4. Technické parametry přívěsu:
- jedná se o jednonápravový nebrzděný přívěs s koly vedle ložné plochy kategorie 01

s výškově nastavitelnou ojí (oko/koule 12/24 V),
- výškově nastavitelná oj v rozsahu 350 - 1100 mm,
- přívěs je osazen nápravou o nosnosti 1250 - 1350 kg s tlumiči pérování

(např. nápravy KNOTT G13 s pérováním KNOTT),
- přívěs je osazen dvěma koly - parametry disku 4J x 13 H2, parametry pneumatiky

155 R13,
- konstrukce rámu přívěsu je žárově zinkovaný z jeklových profilů (dimenzováno pro

větší zátěž).
- rychlost přívěsu je minimálně 95 km/hod.,
- délka přívěsu v rozmezí 6650 - 6800 mm,
- šířka přívěsu v rozmezí 1900 - 2000 mm,
- výška přívěsu v rozmezí 1200 - 1300 mm,
- provozní hmotnost přívěsu v rozmezí 280 - 310 kg,
- nejvíce technicky přípustná hmotnost je 750 kg,
- oko din 40, spojovací kloub ISO 50,
- k přívěsu náleží základní příslušenstvt

- lx rezervní kolo včetně držáku,
- lx klíč na kola,- 2x zakládací klin,
- 2x zadní sklápěcí opěrné nohy,
- pojezdové kolečko s litinovým držákem,
- světelná rampa se zapuštěnými světly,
- elektroinstalace LED 12/24 V s koncovkou (13 PIN) s redukcí (7 PIN),
- konzole s navijákem s popruhem a karabinou,
- výškově nastavitelné ližiny,
- zadní kýlová rolna pod zrcadlo člunu.

3. Další požadavky a podmínky:

- Záruční doba na člun s motorem a přívěsem minimálně 24 měsíců od data protokolárního
převzetí,

3
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Dodavatel: Nabídka vydaná č. NV-21312019 Strana

1

MARINE s.r.o.
Řadová 465
54901 Nové Město nad Metuji
Česká republika
IČO: DIČ:
42197058 CZ42197058
Dodavatel je registrován pod spisovou znaČkou C1355
ze dne 19.12.1991 u Krajského soudu v Hradci Králové.

Odběratel: Zákaznické číslo: F11459
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Horova 1340/10
400 01 Ústí nad Labem-město

IČO: 70886300 DIČ: CZ70886300

Doprava:
Úhrada

Datum vystavení dokladu: 8.8.2019

Předmět zdanitelného plnění . . . Cena za jedn. Cena celkem SazbaMnozstvi/j· v CZK bez DPH bez DPH DPH

Platí do: 31.8.2019

Částka Cena celkem
DPH S DPH

přívěs
rhc-rhc750 přivěs rhc 750, výškově nastavitelná 1,000ks
AU-DRA24081 Popruh upínací 35mm 2000kg 2dílný 5, 2,000ks
Seřízeni vleku, usazeni člunu na vlek
ME-servis1 Práce Marine servis - základni sazba 8,000hod
Zaokrouhlení

73 466,910 73 4(36,91 21% 15 428,05 88 894,96
396,670 793,34 21% 166,60 959,94

653,420 5 227,36 21% 1 097,75 6 325.V
-0,01 0% 0,00 -0,01

Částky v CZK

Bez DPH DPH Celkem

základní sazba 21 % 79 487,61 16 692,40 96 180,01

O % -0,01 0,00 -0,01

Celkem 79 487,60 16 692,40 96 180,00

Zaokrouhlení 0,00

Částka k úhradě 96 180,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Schválil(a), dne:

Telefon:

Mobilní telefon:

Převzal(a), dne:

Vystaveno v systému ABRAGen

Fax: E-mail:

V\NVVV: \Nwwjnarine.cz
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Nabídka vydaná č. NV-209/2019 Strana
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MARINE s.r.o.
Řadová 465
54901 Nové Město nad Metují
Česká republika
IČO: DIČ:
42197058 CZ42197058
Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C1355
ze dne 19.12,1991 u Krajského soudu v Hradci Králové.
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Doprava.
Úhrada,

Předmět zdanitelného plnění

Odběratel: Zákaznické číslo: F11459
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Horova 1340/10
400 01 Ústí nad Labem-město

IČO: 70886300 DIČ: CZ70886300

Datum vystaveni dokladu: 5.8.2019 Platl do: 31.8.2019 ,

Množství l j. Cena za jedn. Cena celkem Sazbav CZK bez DPH bez DPH DPH

Člun
ME-500FHDSCČlun hliníkový Marine 500 F HD SC 1,000ks
ME-FO-18 Folie střihaná na 17FHD červená/modr 1,000ks
ME-FO-19 Folie stříhaná na 17fhd bílý pruh 1,000ks
VK-S037 Samolepka M HASIČI 2,000ks
me-1960 Zvýšení zadního čela 500 F pro motor 1,000ks
ME-JET Náběh pro turbínu jet 1,000ks
Motor
BO-E75DPGL Motor lodní Evinrude E-TEČ E75DPGL 1,000ks
Oj-TURR3-60DTurbina Jet Kit 60° R3 E-Tec pro 75Hp 1,000ks
BO-RKITB40 Kit k motoru RKITB40 40-90Hp 1,000sad
80-779718 Olej motorový 2takt TC-W3 XD 50 3,81 1,000ks
80-173113 Bovden plynu a řaz. C14 Johnson Evin 2,000ks
AU-LFD60 Akumulátor VARTA Marine Profession 1,000ks
L-EZ00861 Svorky akumulátoru 1,000pár
l-ek30040 odpojovač akumulátoru 75Ah 1,000ks
80-173312 Holendr palivový 3/8" 2,000ks
80-174176 separátor- odluCovač vody externí 1,000ks
Přislušenstvi
SM-1060808 Háček lodní teleskopický délka 130-240 1,000ks
PL-45215 Držák pádla plastový jednoduchý pr. 3 6,000ks
LA-50240 Pádlo hliníkové délka 155cm pr. 35mm 2,000ks
PL-16475 Kotva skládací 6kg kulatá 1,000ks
PL-51419 Lano kotevní pr. 8mm bílé 30,000m
PL-51419 Lano kotevní pf. 8mm bílé 12,000m
BA-8562-000- Podkova záchranná Baltic bez světla ž 1,000ks
PL-42908 Čerpadlo Sahara 500 GPH 12 \j outoro 1,000ks
ME-1421 Persenik kotevní 500F SCI 500F SC DL 1,000ks
PL-58360 Vesta-límec Storm 100N nad 70kg oran 6,000ks
PL-57217 Fendr 13x50cm bílý nenafouknutý s pr 2,000ks
L-EK86009 Vazák délka 150mm na 4 šrouby nerez 4,000ks
L-PK341060 Úchyt U pr.10mm 110x30mm nerez 2,000ks
BE-1022 Kabel bateriový červený 0,500m
Oživeni motoru, montáž motoru, montáž pňslušenstvi
ME-servis1 Práce Marine servis - základni sazba 39,000hod
Doprava
ME-cest Práce Marine - doprava a cestovné 450,000km
Sleva

186 766,400 186 766,40 21%
5 636,050 5 636,05 21%
3 305,600 3 305,60 21%
1 570,160 3 140,32 21%

21 759,110 21 759,11 21%
5 619,520 5 619,52 21%

180 155,200 180 155,20 21%
75 202,400 75 202,40 21%
17 354,400 17 354,40 21%

908,210 908,21 21%
1 200,760 2 401,52 21%
3 057,680 3 057,68 21%

140,490 140,49 21%
219,000 219,00 21%
256,190 512,38 21%

1 677,590 1 677,59 21%

Částka Cena celkem
DPH S DPH

39 220,96 225 987,36
1 183,57 (3 819,62

694,18 3 999,78
659,47 3 799,79

4 569,41 26 328,52
1 180,10 6 799,62

37 832,61 217 987,81
15 792,51 90 994,91

3 644,42 20 998,82
190,72 1 098,93
504,32 2 905,84
642,11 3 699,79

29,50 169,99
45,99 264,99

107,60 619,98
352,29 2 029,88

348,280 348,28 21% 73,14 421,42
24,790 148,74 21% 31,24 179,98

561,950 1 123,90 21% 236,02 1 359,92
909,040 909,04 21% 190,90 1 099,94

20,660 619,80 21% 130,16 749,96
20,660 247,92 21% 52,06 299,98

785,080 785,08 21% 164,87 949.95
1 557,760 1 557,76 21% 327,13 1 884,89

11 569,600 11 569,60 21% 2 429,62 13 999,22
318,160 1 908,96 21% 400,88 2 309,84
326,430 652,86 21% 137,10 789,96
256,190 1 024,76 21% 215,20 1 239,96
268,580 537,16 21% 112,80 649,96
826,400 413,20 21% 86,77 499,97

652,860 25 461,54 21% 5 346,92 30 808,413

12,400 5 580,00 21% 1 171,80 6 751,80
-24 727,97 21% -5 192,87 -29 920,84

Tento doklad má pokračováni na stránce č. 2
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Odběratel: Hasičský záchranný sbor

Předmět zdanitelného plnění
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Množství l j. Cena za jedn. Cena celkem Sazbav CZK bez DPH bez DPH DPH
Částka Cena celkem

DPH S DPH

Částky v CZK

Bez DPH DPH Celkem

základní sazba 21 % 536 016,50 112 563,50 648 580,00

Celkem 536 016,50 112 563,50 648 580,00

Zaokrouhlení 0,00

Částka k úhradě 648 580,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Schválil(a), dne:

Převzal(a), dne:

Vystaveno v systému ABRAGen

Telefon:

Mobilní telefon:

Fax: E-mail:

\NV\NV: www.marine.cz


