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KUPNÍ SMLouvA

uzavřená dle § 2079 a násl. Zák. Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném Znění

I. Smluvní strany

Kupující: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Se Sidlem: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové
doručovací adresa: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové
IČ: 64809447
DIČ: c264809447
Zastoupená: ředitelem

Příspěvková organizace Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, Oddíl Pr, vložka 52

E-mail:
Kontaktní osoba:

na Straně jedné jako „kupující“

Prodávající: Ligraco CZ s.r.o.

se Sídlem: Andělohorská 152, 463 31 Chrastava
doručovací adresa: Andělohorská 152, 463 31 Chrastava
IČ; 27303519
DIČ: c227303519
Zastoupený: , jednatelem
Zaps. v Obch. /živn. rejstříku: Společnostje Zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským

soudem v Ústí nad Labem Oddíl C, vložka 23442.
E-mail:
Telefon:
Kontaktní osoba:

na straně druhé jako „prodávající“
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II. Úvodní ustanovení

Tato Smlouva je uzavřena na Základě výběrového řízení kveřejné zakázce malého rozsahu
na dodávku Č. 119085 snázvem „Užitkové vozidlo vybavené Zařízením pro ruční nástřik

vodorovného dopravního Značení - Lajnovačka" (dále jen „Zakázka“) mezi kupujícím, jakožto
zadavatelem předmětné Zakázky, a prodávajícím, jakožto vybraným uchazečem.

III. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je dodání nového užitkového vozidla vybaveného Zařízením pro ruční
nástřik vodorovného dopravního Značení ‹ Lajnovačky GAZ (výrobce) užitkové vozidlo NEXT
(typ) A21R33 valník S plachtou (druh), (dále jen „předmět veřejné Zakázky", „předmět koupě",
„Zboží“ nebo „vozidlo”) prodávajícím kupujícímu a umožnění nabytí vlastnického práva
k předmětu koupě kupujícímu a Závazek kupujícího předmět koupě převzít a Zaplatit
prodávajícímu kupní cenu Za podmínek Stanovených v této Smlouvě.

Technická Specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její
nedílnou Součást.

Prodávající prohlašuje, že předmět koupě dle této Smlouvy je Zcela vsouladu S požadavky
kupujícího uvedenými v zadávacích podmínkách Zakázky.

Prodávající touto Smlouvou a Za podmínek v ní uvedených předmět koupě kupujícímu prodává a
kupujícítouto Smlouvou a Za podmínek v ní uvedených předmět koupě od prodávajícího kupuje.

Součástí ZávaZku dodat Zboží a Sjednané kupní cenyjsou rovněž tyto povinnosti prodávajícího:

0 doprava Zboží do místa plnění,
0 odzkoušerıí a Ověření Správné funkce Zboží, případně jeho Seřízení a provedení dalších úkonů

nutných pro to, aby Zboží mohlo plnit Sjedrıaný či obvyklý účel,
ı předání Veškerých dokumentů, jichž je třeba k nakládání Se Zbožím a kjeho řádnému užívání,

technické dokumentace vztahující Se ke Zboží (Zejména návodů k obsluze a údržbě v českém

iaZVCel,
ı Seznámení pracovníků kupujícího S obsluhou a údržbou Zařízení v rozsahu alespoň 1 hodiny

na dodaném Stroji a jeho příslušenství,
0 Odvoz a likvidaci všech Obalů a dalších materiálů použitých při plnění Zakázky, vsouladu

s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o Odpadech a o Změně některých dalších zákonů,
v platném Znění.

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě, že na předmět koupě
neváZnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila
s předmětem koupě podle této Smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě
nemá žádné vady, které by bránilyjeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.

Prodávající prohlašuje, že předmět koupě vč. příslušenstvíje nový a v Souladu se všemi platnými
právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a
českými technickými normami (ČSN, ČSN EN), které Se vztahují kpředmětu koupě, a to jak
Závaznými, tak doporučenými.
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IV. Doba a místo plnění

Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě a provést všechny ostatní dodávky, práce a Služby,
které jsou Součástí' předmětu plnění dle této smlouvy, nejpozději do 270 dnů ode dne účinnosti
této Smlouvy. Tato Smlouva nabývá platností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem jejího uveřejnění vregistru Smluv 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.

Místo plnění, tj. předání předmětu koupě a Splnění ostatních činností dle této Smlouvy, je Sídlo
Zadavatele - Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové.

Prodávající Se zavazuje předmět koupě přepravit do uvedeného místa plnění a předat jej
kupujícímu. Na dodání Zboží upozorní prodávající Zástupce kupujícího pana
na telefonním čísle: + a to nejméně 3 pracovní
dny před jeho uskutečněním.

V. Kupní cena

Kupní cena Za splnění předmětu této Smlouvy je Sjednána v Souladu S cenou, kterou prodávající
nabídl v rámci Shora uvedeného Zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku, tj.:

Kupní cena Činí: 1 659 800,- Kč bez DPH

DPH činí: 348 558,- Kč

Celková kupní cena Činí: 2 008 358,- Kč vč. DPH

Kceně bez DPH bude připočtena daň Zpřidané hodnoty ve výši a způsobem dle Zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů (dálejako „ZDPH").

Prodávající prohlašuje, že se řádně Seznámil s rozsahem předmětu této smlouvy, a potvrzuje, že
ve výše uvedené kupní ceně jsou zahrnuty náklady na veškeré dodávky a související práce a
služby nezbytné pro řádné a včasné Splnění této smlouvy, Zejména náklady na pořízení
předmětu veřejné Zakázky včetně nákladů na jeho výrobu a montáž, náklady na dopravu
předmětu veřejné Zakázky do místa plnění včetně případných nákladů na manipulační
mechanismy, náklady na pojištění předmětu veřejné Zakázky, ostrahu předmětu veřejné Zakázky
do jeho předání a převzetí, daně, poplatky a cla Spojené S dodávkou předmětu veřejné Zakázky,
náklady na průvodní dokumentaci, náklady na likvidaci odpadů vzniklých při dodávce předmětu
veřejné Zakázky, náklady na Zaškolení obsluhy zadavatele a jakékoli další nezbytné náklady, a že
daná kupní cena Zahrnuje také Zisk prodávajícího.

Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve Smyslu uSt. § 106a ZDPH, je povinen
neprodleně o tomto informovat kupujícího.

Vpřípadě Zákonem stanovených důvodů ručení příjemce Zdanitelného plnění Za nezaplacenou
DPH dle § 109 ZDPH, je kupující Oprávněn část ceny Za předmět plnění odpovídající DPH uhradit
přímo na účet Správce daně v souladu s uSt. §109a ZDPH. O tuto část bude ponížena kupní cena
a prodávající obdrží pouze cenu plnění bez DPH.
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VI. Platební podmínky a fakturace

Zálohy na platby nejsou sjednány a kupující je neposkytuje.

Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu na Základě daňového dokladu (dále jen

„faktura“) vystaveného prodávajícím po řádném a úplném Splnění této Smlouvy. Přílohou faktury

musí být kupujícím písemně Schválený předávací protokol, v němž potvrdí převzetí Zboží

a poskytnutí ostatních dodávek, prací a Služeb, k nimž se prodávající v této Smlouvě Zavázal, jinak

bude faktura považována Za neúplnou.

Splatnost faktury Se sjednává na 14 dnů ode dne jejího písemného vyhotovení Za předpokladu,

že faktura bude doručena kupujícímu do tří pracovních dnů ode dne jejího písemného

vyhotovení. Pokud bude faktura doručena kupujícímu později, prodlužuje se jeji Splatnost o

počet dnů, o nějž doručení faktury kupujícímu přesáhlo dobu tří dnů.

Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ZDPH a Splňovat i další obsahové a

formální náležitosti dle platných právních předpisů.

Kupující sí vyhrazuje právo vrátit fakturu prodávajícímu bez úhrady, jestliže nebude mit sjednané

nebo zákonem Stanovené náležitosti, nebo její Součástí nebude výše uvedená příloha. Ve

vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. Faktura musí být vrácena do data její Splatnosti.

V takovém případě kupující není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její Splatnosti a

prodávající je povinen vystavit a doručit kupujícímu novou, řádnou fakturu Se Správnými

náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o

Splatnosti prvotně vystavené faktury.

Vll. Předání a převzetí Zboží

Zboží Se považuje Za dodané a závazek prodávajícího dodat Zboží Za Splněný okamžikem

protokolárního převzetí Zboží kupujícím bez vad. V případě, že kupující převezme Zboží s vadami,

je závazek prodávajícího Splněn až okamžikem odstranění poslednívady, kterou Zboží vykazovalo

v době převzetí.

Prodávající je povinen Spolu Se Zbožím předat kupujícímu veškeré Výše uvedené dokumenty a

další případné dokumenty, jichž je třeba k nakládání Se zbožím a k jeho řádnému užívání.

Prodávající Odpovídá Za správnost a úplnost předané dokumentace, jakož i Za to, že neobsahuje

žádné nepřesnosti, chyby nebo opomenutí.

Zboží bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě Shodných prohlášení Stran

v předávacím protokolu, který bude obsahovat Specifikaci Zboží, místo a datum jeho předání.

V případě Zjištění vad Zboží při jeho předání a převzetí, bude předávací protokol Obsahovat

ivymezení těchto vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých Se kupující a prodávající dohodli.

Nedojde-Iì mezi oběma Stranami k dohodě O termínu odstranění vad Zboží, pak platí, že všechny

vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů Ode dne předání a převzetí Zboží. Po odstranění

poslední vady bude o této .skutečnosti sepsán Smluvními stranami protokol a tímto okamžikem

bude Zboží považováno za převzaté bezjakýchkoliv vad.

Kupující není povinen převzít Zboží v případě, že vykazuje jakékoliv vady. V případě, že kupující

Odmítne Zboží převzít, Sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá Stanoviska a jejich Odůvodnění

a dohodnou náhradní termin předání.

Veškeré Odborné práce Související sdodáním a Zajištěním funkčnosti zboží musí vykonávat

pracovníci prodávajícího nebojeho Smluvních partnerů mající příslušnou kvalifikaci.
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Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží převzetím zboží. Nebezpečí škody na Zboží přejde nakupujícího převzetím Zboží bez vad. Pokud kupující převezme Zboží svadami, přejde na nějnebezpečí škody až odstraněním poslední vady Zjištěné při předání a převzetí Zboží. Škodou naZbožíje ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, Z jakých příčin k nim
došlo.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka Za jakost, reklamace

Prodávající odpovídá Za to, Že kupujícímu Odevzdá Zboží v ujednaném množství, jakosti aprovedení. Nejsou~li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedenívhodných pro účel patrný Ze Smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku Za jakost Zboží spočívající v tom, že Zboží, jakož i jehoveškeré části a příslušenství, budou po záruční dobu způsobilé pro použití ke sjednaným, jinakobvyklým účelům a zachovajísi sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost se nevztahujena následující Opotřebitelné díly a spotřební materiál: materiálové hadice, filtry, těsněníčerpadla, těsnění pistolí, trysky, řemeny a další běžně opotřebitelné díly. Tato Záruka Za jakostnení ničím podmíněna.

Vyplývá-li Z předaných Záručních listů menší rozsah záruky za jakost, než jak vyplývá Z odst. 2tohoto Článku smlouvy, platí rozsah záruky za jakost vyplývající z Odst. 2 tohoto Článku Smlouvy.

Záruční doba na zboží (Záruka Za jakost) se Sjednává v délce 24 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Zboží, písemně potvrzeného kupujícímna dodacím listu. V případě, že kupující převezme zboží S vadami, uvedená záruční doba seprodlouží o dobu od převzetí Zboží s vadami do odstranění poslední vady Zjištěné při předání apřevzetí zboží.

Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje Záruka Za jakost, do dobyodstraněnítéto vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.

Reklamace může být uplatněna i jakýmkoli e-mailem Zdomény tshk.cZ bez jakéhokolivelektronického podpisu nebo datovou schránkou. Reklamaci lze uplatnit nejpozdějiclo posledního dne Záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den Záručnídoby se považuje Za včas uplatněnou.

Lhůtu pro odstranění reklamovaných Vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy arozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi Oběma stranami k písemné dohodě O termínuOdstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15dnü ode dne doručení reklamace prodávajícímu.

Prodávající je povinen zahájit odstraňování reklamované vady a tuto řádně odstranit, a to iv případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou, a to nejpozději do 24 hodin od Okamžikudoručení reklamace (nahlášenívady).

Náklady na odstranění reklamované vady nese prodávající, dokud Se případně neprokáže, ževada byla reklamována neoprávněné. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněné, jepovinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady prodávajícím účelně a nezbytně vynaloženév Souvislosti s odstraněním neoprávněné reklamované vady. V případě, že prodávající nedoručí
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9ˇ Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně Číslovanými dodatky, které

budou Za dodatek této Smlouvy výslovně označeny a podepsány zástupci obou Smluvních Stran.

Jiná Změna této Smlouvy je neplatná. OdStOupit Od této Smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze

rovněžjen písemně.

10. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 originálech, Z nichž každá Strana obdržíjedno vyhotovení.

11. Smluvní Strany prohlašuji, že Se pečlivě Seznámily Sobsahem této Smlouvy, Smlouvě rozumi,

Souhlasí Se všemi jejími ustanoveními a jsou Si vědomy veškerých práv a povinností Ztéto

Smlouvy vyplývajících, na důkaz čehož připojuji Své podpisyjejich Zástupci.

XIII. Přílohy Smlouvy

1. Nedílnou Součástí této smlouvyje následující příloha:

Příloha č. 1: Technická Specifikace předmětu plnění

'l 7, U9. Zülll
V Hradci Králové dne

za kupujícího: TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ:

ředitel

/ć- 7 :Íćv' //
V Chrastavě dne ..................................

Za prodávajícího: Ligraco CZ S.r.o.

jednatel

Aiíiılèlohor'äknl 152. 407. 31 L'l'ir'zıaiii-iw-i

Mobil .
'1'l

I-iiøiı

"zm . ,i D15; :'/Ii/šoìhıfv)
i . i ı^T 'fi iˇf'Í'iˇ fljfflrì; i? .nA S.I`.ť_i.

- . c „ .ilpfl name r'..-2ıpı.-i_.z.ıi
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LllGraco cz S.r.o.
Příloha Č. 1: Technická Specifikace k veřejné Zakazce malého rozsahu č. 119085 s názvem

Užitkové vozidlo vybavené Zařizením pro ruční nástřik vodorovného dopravního Značení v Lajnovačka

Požadavky na technické provedení užitkového vozidla: ANO Skutečná
hodnota

Celková hmotnost 3,5 t Ano X

Užitečná hmotnost mınimálně 1 t Ano 1,5t
Pohon 4x2 Ano X

Motor Zažehový AnO X

Druh paliva N95 Ano X
Objem motoru max 3000 ccm Ano 23OOCCm
Kabina třímístná Ano X

Ložna plocha: délka 4,4 - 4,5 m Ano 4,4í'n
Ložná plocha: výška 1,7 - 1,8 m Ano 1,7m
Krycí plachta ložné plochy (posuvné) s přístupem Ze tří stran AnO X

Barva bílá Ano X

Výstražné Světlo Oranžové barvy na kabině vozidla Ano X

Výstražné svetlo oranžové barvy vzadu na korbé viZidla Ano
Klimatizace kabiny řidiče Ano
Vybavení vozidla - technické provedení stříkací/70 Zařízení;

stříkací Zařízení upevnëne na ložné ploše vozidla v bílá Ano X

benzínový pohon S hydraulickým převodem a s elektrický startem Ano X

min. tlak Čerpadla 200 bar Ano 230 bar
výkon čerpadla 8 l/min Ano 9,5I/min
možnost připojení 2. pistole Ano
2 ks Stříkací pistole komplet, 4ks trysek - velikosti dle výběru AHO

vysokotlaké hadice 20m Ano
nádrž na bílou barvu cca 150 I Ano
stříkací Zařízení upevnëné na ložné ploše vozidla - další barvy Ano

elektrický pohon S elektro centrálou Ano
min. tlak čerpadla 200 bar Ano 227bar
výkon čerpadla 2,5 l/min Ano
1. Sada pistole komplet Ano
2ks trysek - velikosti dle výběru Ano
vysokotlaké hadice 15m Ano
nádrž na barvu cca 2x60l Ano

Andıˇ ı u cr-n ížìfnľ Llofí Et [ lirfı útřıvći
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