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Kupní smlouva č. 2019252
podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
{dále jen ,,občanský zákoník"), kterou uzavřely tyto smluvní strany:
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
se si'dlem' Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Zastoupená: ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojeni. čnb Ustľ nad Labem
Číslo účtu:
(dále jen ,,kupujici")

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 znaCka C 1355
Zastoupená jednatelem společnosti
Bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., pobočka Náchod
Čislo účtu:

(dále jen ,,prodávajici")
(dále společně jen jako .,smiuvní strany")

ČI. I.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávajícI zavazuje, za podmínek v ni dále sjednaných, dodat a odevzdat
kupujIcímu 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 nedIlnou součástí této smlouvy
1 ks iodního motoru zn. Evinrude E-TEČ E60DSL s příslušenstvhn (dále jen ,,zboží"), které je
předmětem koupě, jakož i doklady, které se k němu vztahují, provést jeho odbornou instalaci na
plastový člun Ploner Multi s řídíchn stanovištěm a veškeré práce či dodávky s tím spo,jené a
nezbytné k jeho vlastnímu provozu (dále jen ,,instalace"), a to včetně proškolení obsluhy a umožnit
kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo.

2. instalac j' se rozumí zejména, nikoliv výlučně, vlastní manipulace a instalace zboží prodávajÍcÍm
v místě plnění, dodáni a připojení ovládacích bowdenů pro řízení, dodáni a montáž dálkového
ovládáni řazení a otáček motoru včetně propojeni s motorem, propojení elektroinstalace motoru
s řidicím stanovištěm vCetně dodáni potřebných součástek a zapojení tak, aby bylo zboží pIně
provozuschopné, včetně předání návodů k obsluze v českém jazyce ke všem komponentům.
nastaveni v souladu s požadavky kupujícího v místě plnění, uvedení zboží do provozu a seznámeni
kupujiciho s obsluhou zboží dle právních předpisů a norem České republiky.

3. Kupující se zavazuje, že zboží po jeho řádňé instalaci převezme a zaplatí za né.j prodávajícímu
kupní cenu způsobem a za podmínek dále touto smlouvou sjednaných.

4, podkladem pro uzavřeni této smlouvy je závazná cenová nabídka prodávajÍcÍho, která je obsažena v
příloze č. 2 této smlouvy.

ČI. íl.
Kupní cena a platební podmínky

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

Cena za 1 ks lodního motoru včetně jeho 165 284,00 kč
instalace a proškolení obsluhy bez DPH:
DPH 21 %: 34 710,00 Kč
Cena za 1 ks lodního motoru včetně jeho 199 994,00 kč
instalace a proškolení obsluhy včetně DPH:

Cena za zboží celkem včetně DPH: 199 994,00

Cena celkem slovy: =jednostodevadesátdevěttisicdevětsetdevadesátčtyři 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 odevzdáni, skladováni, clo, apod.), a to včetně
nákladů na jeho instalaci.

3. Cena bude zaplacena na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného prodávajicím po převzetí
zboží po jeho instalaci kupujíckn Faktura vystavená prodávajIcim musí obsahovat všechny údaje
uvedené v § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přiciané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,ZDPH"), § 435 občanského zákoníku, jakož i údaj o firmě, jménu nebo názvu
prodávajícího, sIdle nebo místu podnikáni a identifikačním čísle, číslo smlouvy a dále vyčísleni
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
č. ú.: . Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsáni příslušné částky
z bankovního účtu kupujÍcÍho ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. Pokud kupujíci uplatní
nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen aZ do odstraněni
vady zboží úhrad it 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
související s platbou do zahraničí jdou na vrub prodávajiciho.

5. prodávající je povinen přiložit k faktuře kopii předávac iho 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 placen im faktury.

7. Kupujici neposkytuje prodávajícímu jakoukoliv zálohovou platbu na úhradu kupní ceny a prodávajIci
prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.

8. Kupujicí je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení 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 kalendářnIch dnů.

9. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujÍcÍho provádět jakékoli
zápočty svých pohledávek vůči kupujíclmu proti jakýmkoli pohledávkám kupujícího za prodávajicim,
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 oko|ností. Ustanoveni § 1765 odst. 1 a § 1766
občanského zákoníku se tédy ve vztahu k prodávajícimu nepoužije.

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

ČI. III.
Doba, místo plnění a způsob odevzdáni zboží

1. ProdávajÍcÍ je povinen odevzdat zboží a provést jeho |nsta]aci po předchozí dohodě v místě plněni
nejpozději do 30. 11. 2019. prodávajÍcÍ písemně nebo telefonicky vyrozumí kupujícího o terminu
odevzdáni nejméně 1 pracovni den předem. Převzetí zboží potvrzuje kupující podpisem oprávněného
zástupce na předávacím protokolu (dodacím listu).

2. Místem plněni a odevzdání zboží je sídlo zhotovitele na adrese Řadová 465, Krčín, 549 01
Nové Město nad Metuji.

3. Kupující je oprávněn odmítnout převzít zboží pro jeho zjevné vady již při dodání, zejména pro vady
v druhu, jakosti a provedení zboží, přičemž v takovém případě osoba zodpovědná za převzetí zboZi
důvody odm itnutí jeho převzetí uvede na dodací list. V případě dodání zboží se zjevnými vadami třetí
osobou (spedice, smluvní přepravce) je kupujÍcÍ oprávněn vrátit zboží prodávajícímu do 5 dnů od
převzetí. Veškeré náklady spojené s dodáním náhradního zboží nese prodávající. Termín dodání
náhradního zboží je 7 kalendářních dní ode dne, kdy kupujícI 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 ořípad nastal. je
prodávající povinen zajistit neprodleně přepravu zboží z místa plnění na jeho náklad.

4 Osobou oprávněnou k převzetí zboží za kupujícího je:
·

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

ČI. lV.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost a reklamace

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

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

3. prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nové, nepoužité, nepoškozené, u jakosti obvyklé
a oCekáväné pro tento typ a dřůh zboží, včetně veškerých dokladů požadovaných právními předpisy
k používání předmětu plnění a případných uzivatelských manuálů v českém jazyku, kompletní
technické dokumentace apod.

4. prodávající poskytuje kuljujjcjmu záruku za jakost zboží dle ustanovení § 2113 a násl. občanského
zákoníku, odpovídající záručním podmínkám výrobce pro daný typ zboZí, v délce trvání 24 měsíců
ode dne protokoiárního předání a převzetí zboží kupujícím za podmínek touto smlouvou sjednaných.

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

5. Veškeré vady zbožl, které kupující zjistí až po převzetí zboží během záruční lhůty, je kupující
povinen uplatnit u prodávajÍcĹho bez zbytečného odkladu, a to formou oznámení e-mailovou zprávou
na adresu kontaktn! osoby

7. prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady bez zbytečného odkladu, nejpozději
potom ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení reklamace, nesjednají-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 kupujícího, nese výhradně prodávající. Za účelem
odstranění vad prodávající přebírá zboží nebo jeho část, u které kupujÍcÍ řádně a oprávněně uplatnil
vaay, v místě odevzdání zboží, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9. V" případě, že prodávajíc! neodstraní řádně a oprávněně reklamované vady ve sjednané lhůtě, je
kupujIcí oprávněn zjednat nápravu a zajistit odstranění vad prostřednictvím 3. osoby. prodávajíci 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. UplatněnIm nároků z vad zboží nejsou nijak dotčeny nároky kupujÍcÍho na náhradu škody a smluvní
pokuty

ČI. V.
Sankce

1. Prodávajlci je oprávněn požadovat na kupujícIm zaplacení úroku z prodlení při nedodržení termínu
splatnosti faktury ve výši zákonného úroku z prodlení, dle předpisů občanského práva, z oprávněně
fakturované částky s DPH za každý i započatý den ljrod|ení. výše sankce není omezena.

2. Kupující má vůči prodávajicknu nárok na smluvní pokutu pro případ nedodržení termínu odevzdáni
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.

3. Kupující má vůči prodávajícímu nárok na smluvní pokutu pro případ nedodržení lhůty pro odstranění
zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za
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každý, byt' i jen započatý den prodlení. výše smluvní pokuty podle tohoto odstavce je limitována
v každém jednotlivém přípacE reklamace celkovou cenou zboží podle této smlouvy včetně DPH.

4. Kupující je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat náhradu škody způsobené porušením
příslušné povinnosti v plné výši. Kupující je oprávněn započíst veškeré své splatné pohledávky vůCi
prodávajícímu vyplývajicí z nároku kupujÍcÍho na uhrazeni smluvních pokut či náhrad škod proti
pohledávkám prodávaýcího vůči kupujicknu vyplývajíckn z nároku prodávajjcího na zaplaceni ceny
zboží. Není-li započteni podle přédchozí věty možné, jsou smluvní pokuty splatné do 15
kalendářních dnů od doručeni výzvy k zaplacení smluvní pokuty kupujícim prodávajícímu.

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

6. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2050 občanského zákoníku sjednaiy, že zaplacením či
odčiněním jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčena povinnost prodávajícího nahradit
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
zaplacení 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 porušeni smluvních povinnosti
kteroukojiv ze smluvních stran. Odstoupení musí být písemné a je účinné dnem jeho doručeni druhé
smluvní straně.

3. Za podstatné porušení kupní smlouvy ze strany prodávajícího se považuje zejména:

a) prodlení prodávajicího s dodáním zboží po dobu delší než 10 kalendářních dnů,

b) zjevné vady zboží již při jeho dodání,

c) postup prodávajíciho 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 prodávajíchnu bylo zahájeno jnsolvenčnj řízeni,

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

B) prodávajíci vstoupí do likvidace..

4. Za podstatné porušeni kupní smlouvy ze strany kupujícího se považuje zejména:

a) prodlení kupujiciho s úhradou faktury po dobu delší než 15 kalendářních dnů,

b) poKud kupujici nezajistí podmínky pro řádné předání zboží a tuto skutečnost nenapraví ani
po písemném upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě,

5. V případě platného odstoupeni 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 skončení účinnosti této smlouvy.

ČI. VII.
Ostatní ujednáni

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. Kontaktní osobou kupujÍcÍho je:

-
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4. prodávajícl je ve smyslu ustanoveni § 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 oozdějších
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výciajů.

5. prodávajíci je povinen upozornit kupujÍcÍho písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně
poté, co střet zájmů vznikne či vyjde najevo, pokud prodávajÍcÍ i při vynaloženi veškeré odborné
péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

6. Prodávajici Činí nesporným. že všechny informace, které poskytne kupujícímu v" souvislosti
s plněním dle této smlouvy a .jejím uzaviráním, nejsou důvěrné informace a nejsou ani obchodním
tajemstvím ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Modávajíci rovněž bez jakýchkohv výhrad
souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny

7. Smiuvni strany činí nesporným, že tuto smlouvu uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o
zpracováni osobních údajů, ve znění pozaějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislostí se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES
(obecné nařízeni o ochraně osobních jjdajů). 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 zveřejnění v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a
okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojit.

EL Veškeré uplatňování nároků. sdělování, žádosti, předávání informací apod., podstatných pro plnění
z této smlouvy, pakliže není ujednáno jinak, musí být vždy příslušnou smluvní stranou provedenc v
písemné formě, výhradně v českém jazyce a doručeno druhé smluvní straně přednostně
prostřednictvím elektronické komunikace do datové schránky, případně doporučenou poštou
prostŕedn!ctvi"m držitele poštovní licence, osobně proti podpisu či prostřednictvím osoby, která
provad j' přepravu zásilek (kurýrní služba). Listinná komunikace se považuje za doručenou dnem
převzetí adresátem a nepodaří-li se doručit, pak posledním den úložní lhůty odeslané listovní zásilky
stanovené držitelem poštovní licence.

ČI. VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma sMuvními stranami a účinnosti potom
okamZikem jejího zveřejněni v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni 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 vylučuji možnost uzavření
dodatku bez ujednáni veškerých náležitostí dle § 1726 občanského zákoníku. Smluvní strany rovněž
vylučuji použiti ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 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 kupující.
O okamžiku zveřejněni v registru smluv se kupující zavazuje neprodleně vyrozumět prodávajícího,

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

5. Práva a závazky vyplývajíci' z této smlouvy nemůže prodávajici postoupit jinému subjektu práva bez
souhlasu kupujícího, přičemž smlouva je závazná i Dřo případné právni nástupce smluvních stran.
Oznámení o změně smluvní strany oznámí právni 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 ni jakkoliv souvisí, se smluvní strany
zavazuji řešit vždy přednostně smírnou cestou, dohodou. jinak jsou pre: řešení takových sporů
příslušné obecné soudy České republiky.

7. V případě, že některé ujednání této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či
nevymahatelným nebo bude-li jako takové příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ujednání
této smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ujednání 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 ustanovení této smlouvy
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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
kupujlchnu a jedno vyhotovení náleží prodávajIcímu.

9. Smluvních strany shodně prohlašují, 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 připojuji své podpisy.

10.Nedilnou součásti této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Technická specifikace zboží,

Příloha č. 2 - Cenová nabídka.

V Ústí n 2019 9

Kupující:

plk. i

HZS Ústeckého kraje

Hasičský záä=ý sbĹr
Ústeckého kraje

Horova 10
40001 Ústí,nad Labern
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Technické podmínky pro lodní motor Evinrude E TEC E60DSL

Technické parametry
výkon (kW/HP)
Válce
Obsah (ccm)
Řízení

rŘazeni

Startér
Trim
Délka nohy
Alternátor 12V (A)
Hmotnost (kg, min.)
olejová nádrž (L)

45 /60
2 (řadové)
863
Dálkové
Dálkové
Elektrický
Elektrický
L (20")
81
109
1,9 - interní

Zapalování elektronické.

Ukazatel motoru monitoruje nejméně spotřebu paliva, dobu do servisní prohlídky, počet
motohodin, hlášení druhu závady.

Pohon lodní šroub (vrtule).

Montáž na plastový člun Ploner Multi s řídícím stanovištěm.

Dodání a připojení ovládacích bowdenů pro řízení.

Dodání a montáž dálkového ovládání řazení a otáček motoru včetně propojení s motorem.
Propojení elektroinstalace motoru s řídícím stanovištěm včetně dodání potřebných součástek.

Proškolení obsluhy ve všech třech směnách na stanici Litoměřice.

Záruční doba nejméně 24 měsíců



Sídlo: MARINE s.r,o., Řadová 465, 549 01NOVé Město nad Metují
lČ: 42197058, DIČ: CZ42197058

LODĚ © SKÚTRY@ MOTORY@ SERVIS

vážený pan

HZS Ústeckého kraje
Územní odbor Litoměřice

V Praze dne 28.7.2019

Věc: Cenová nabídka opravy člunu Ploner Multi a motoru.

V návaznosti na naše jednání a dle Vaší specifikace k opravě člunu Ploner Multi včetně
lodního motoru Vám posíláme tuto cenovou nabídku.
V celkové ceně jsou započítány veškeré práce a spotřební materiál včetně opravy motoru
výměnou za motor Evinrude.

Celková cena bez DPH
DPH 21%
Celková cena včetně DPH

165 284 Kč
34 710 Kč

199 994 Kč

V případě jakéhokoli dotazu nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Marine s.r.o.
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l Tel.: ® E-mail: © Web:www.marine.cz
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,vložka1355.


