
Evideném' éz’slo smlouvyg 67/00069566/2020

Kupni smlouva
uzavfené dle ust. § 2079 a nésl. zékona 6. 89/2012 8b., obéanského zékoniku, v platném

znéni (dé/e jen ,,OZ“)

Smluvni strany

Stfednl’ odborné uéiliété, Hubélov 17

se sidlem: Loukovec, Hubélov 17, 294 11 Loukovec

zastoupena: Ing. Miroslavem Kolomaznikem, Feditelem

ICO: 00069566 Dlé: C200069566

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

éislo L’Iétu—
(déle jen "Kupujici")

UNIVER, spol. s r.o.

se sidlem Pfepefské 1809, 511 01 Turnov

zapsané v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélové

zastoupené Jaroslavem Lhotékem, Dis., jednatelem

Bankovni spojeni: Ceské spoFitelna, a.s.
Cislo 05m:—
ICO: 00529508
DIC: CZOO529508
(déle jen "Prodévajl'ci")

(Kupujici a Prodévajici déle spoleéné jen "Smluvni strany" nebo kaidy z nich samostatné
jen "Smluvni strana").

uzaviraji dneéniho dne, mésice a roku tuto kupni smlouvu (déle jen ,,Smlbuva“)
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Zékladni ustanoveni

Prodévajici bere na védomi, ie Kupujici povaiuje L'Jéast Prodévajiciho ve verejné zakézce
pfi splnéni kvalifikaénich pFedpokIadl‘J za potvrzeni skuteénosti, 2e Prodévajici je ve
smyslu ustanoveni § 5 odst. 1 OZ schopen pri plnéni této Smlouvy jednat se znalosti a
peélivosti, které je s jeho povolénim nebo stavem spojena, s tim, ie pfipadné jeho jednéni
bez této odborné péée pfijde kjeho tiii. Prodévajici nesmi svou kvalitu odbornika ani své
hospodérské postaveni zneuiit kvytvéfeni nebo k vyuiiti zévislosti slabéi strany a k
dosaieni zrejmé a nedflvodné nerovnovéhy ve vzéjemnych prévech a povinnostech
Smluvnich stran.

Prodévajici bere na védomi, 2e kupujici neni ve vztahu kpfedmétu této Smlouvy
podnikatelem a ani se predmét této Smlouvy netYké podnikatelské éinnosti Kupujiciho.

Prodévajici se stal vitézem zadévaciho fizeni na veFejnou zakézku na dodévky s nézvem
,,Nékup sestavy étyr pojizdnfrch kolovfrch zvedékfi pro traktory 2020“ zahéjeného
Kupujicim (déle jen ,,Zadévaci Fizeni“).

vychozimi podklady pro dodéni a instalaci pfedmétu plnéni dle této Smlouvyjsou Zadévaci
dokumentace k Zadévacimu Fizeni, zejména Technické speéifikace, ktera' byla jeji souéésti
jako pr‘iloha ('3. 1 a které tvofi Pfilohu 6. 1 této Smlouvy (déle jen ,,Technické specifikace“),
nabidka Prodévajiciho podané v rémci Zadévaciho Fizeni, které pfedmét plnéni technicky
popisuje (déle jen ,,Nabidka“, tyto podklady déle spoleéné jen ,,Vychozi podklady“).

Prodévajici prohlaéuje, 2e disponuje veékerymi odbornS/mi predpoklady potfebnS/mi pro
dodéni a instalaci predmétu plnéni dle Smlouvy, je kjeho dodéni a instalaci oprévnén a
na jeho strané neexistuji iédné pfekéiky, které by mu brénily predmét této Smlouvy
Kupujicimu dodat.

Prodévajici prohlaéuje, 2e na sebe prejimé nebezpeéi zmény okolnostl’ ve smyslu
ustanoveni § 1765 odst. 2 OZ.

Smluvni strany prohlaéuji, 2e zachovaji mléenlivost o skuteénostech, které se dozvédi
v souvislosti s touto Smlouvou a pri jejim plnéni a jejichi vyzrazeni by jim mohlo zpflsobit
L'iu. Timto nejsou dotéeny povinnosti Kupujiciho vypIS/vajici z prévnich predpisfl.

Prodévajici bere na védomi, 2e pfedmét plnéni dle této Smlouvy je souéésti projektu
,,Nékup sestavy étyr pOjidSICh kolovf/ch zvedékfl pro traktory“ spolufinancovaného
z prostredkfi Ministerstva zemédélstvi — dotaéni program 129 710 Centraodborné pripravy
a z prostfedkfl Stredoéeského kraje. Prodévajici bere na védomi, ie jelikoije kupni cena
financovéna z prostredkfl dotace, maze mit nesplnéni jakékoliv povinnosti Prodévajiciho
dopad na financovéni. Konstatovéni vydajfi jako nezpflsobilych, pfipadné udéleni odvodu
éi sprévnjch sankci v dflsledku poruéeni této povinnosti bude predstavovat ékodu, které
Kupujicimu vznikla.

Strénka 2 z 14



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Predmét Smlouvy

Predmétem této Smlouvy je zévazek Prodévajiciho dodat Kupujicimu a prevést na
Kupujiciho vlastnické prévo k sestavé étyF pojizdm'Ich koioch zvedékCI pro traktory (déle
jen jako ,,Zvedéky“), jejii technické funkce a parametry jsou podrobné specifikovény
v Technické specifikaci, které je uvedena v Pfiloze 6. 1 této Smlouvy.

Souéésti pinéni Prodévajiciho je také:

(i) doprava Zvedékfi do mista plnéni, jejich vybaleni a kontrola,

(ii) instalace Zvedékfi na misto uréené Kupujicim véetné a propojeni véech komponent,
(iii) pripojeni Zvedékfl k instalaénim rozvodflm a médiim v misté plnéni, véetné zajiéténi

véech potFebnS/ch revizi pripojeni a véetné jeho uvedeni do provozu a serizeni,

(iv) demonstrace provozu Zvedékfi a ovéfeni parametrfi poiadovanSIch Kupujicim. Toto
ovéi‘eni bude souéésti piedévaciho a instalaéniho protokolu. Zvedéky budou dodény
véetné deniku zdvihaciho zarizeni,

(v) zpracovéni a predéni instrukci a névodL‘] k obsluze a Udribé ZvedékL‘] v éeském
jazyce Kupujicimu, a to elektronicky a v tiéténé podobé,

(vi) provedeni zaékoieni osob uréenS/ch Kupujicim k obsluze Zvedékfi v éeském jazyce,

(vii) predéni prohlééeni o shodé dodaného Zvedékfi se schvélenymi standardy,
(viii) vypracovéni seznamu dodanYch poloiek pro (16e kontroiy,

(ix) odvoz a Iikvidace nepotfebnych oball‘] a daléich materiélfi pouiitych Prodévajicim pfi
plnéni této Smlouvy,

(x) zéruéni servis Prodévajicim, a to ve Ihfltéch uvedenych v (3|. 11,
(xi) pozéruéni servis a zévazek zajiéténi néhradnich dill‘] poskytnuty v souladu 8 (El. 11,
(xii) spolupréce s Kupujicim v prfibéhu realizace dodévky (zejména podminky doruéeni),

(xiii) zévazek Prodévajiciho k dodriovéni Zésad, kteei se stanovuji podminky pro
poskytovéni dotaci pro roky 2017 — 2021 vprogramu 129 710 Centra odborné
pfipravy vyhlééeného Ministerstvem zemédéistvi.

Kupujici se zavazuje Fédné a véas dodané a instalované Zvedéky a souvisejici sluiby
pFevzit a zaplatit za né Prodévajicimu kupni cenu uvedenou v élénku 5. této Smlouvy.

Prodévajici vyslovné souhlasi a zavazuje se Kupujicimu pro pripad, 2e pokud ke spinéni
poiadavkfl Kupujiciho vypiSIvajicich ztéto Smlouvy véetné jejich pfiloh a krédnému
provedeni a provozu Zvedékl‘] budou potrebné i daléi dodévky a préce vyislovné
neuvedené v této Smlouvé, tyto dodévky a préce na své néklady obstarat éi provést a do
svého pinéni zahrnout bez dopadu na kupni cenu podie této Smlouvy.

Prodévajici se zavazuje za podminek stanovenYch touto Smlouvou Fédné a véas na svflj
néklad a na svoji odpovédnost dodat Kupujicimu Zvedéky do mista plnéni a predat mu je,
a déle proVést sluiby a préce specifikované v odst. 3.2 tohoto élénku Smlouvy. Prodévajici
odpovidé 2a to, ie Zvedéky budou vsouladu stouto Smlouvou, VS/chozimi podklady,
platnymi prévnimi, technickymi a kvalitativnimi normami, a ie budou mit CE certifikét.
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4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Vlastnické prévo

Vlastnické prévo pfechézi na Kupujiciho pFevzetim Zvedaku. PFevzetim Zvedaku se
rozumi podpis piedévaciho protokolu o pfedani a pievzeti Zvedakfl obéma Smiuvnimi
stranami, kterSIm zérovefi pfechazi na Kupujiciho i nebezpeéi ékody na Zvedacich.

Kupni cena a platebni podminky

Kupni cena za pfedmét Smlouvy uvedeny v éiénku 3 odst. 3.1. a 3.2. byla stanovena na
zékladé Nabidkyjako cena maximalni a nejvyée pfipustné, a to ve vyéi 944.500.00 Ké bez
DPH (slovy: Devétsetétyficetétyfitisicepétset korun éesch) (dale jen ,,kupni cena“),
plus 21% DPH ve vyiéi 198.345,00 K6 (slovy: Jednostodevadesatosmtisictfistaétyficetpét
korun éeskych), tj. celkem ve vyéi 1.142.845,00 Ké s DPH.

Kupni cena zahrnuje veékeré naklady spojené s plnénim pfedmétu této Smlouvy, véetné
nakladu na instalaci a na pojiéténi Zvedaku do doby jeho pfedéni a pfevzeti. Kupni cena
je nezévisla na VYVOji cen a kursovych zménach.

Kupni cena muie bylt ménéna pouze pisemnYm dodatkem ktéto Smlouvé, a to pouze
v pfipadé, 2e po uzavfeni Smlouvy a pied terminem pfedani a pievzeti Zvedaku dojde ke
zméné sazeb DPH (je moina vyhradné zména vyée DPH).

Kupujici se zavazuje uhradit Prodavajicimu 100 % kupni ceny dle élanku 5.1 po pFedani a
pfevzeti Zvedaku, o kterém bude mezi Smluvnimi stranami sepsan pfedavaci protokol die
této Smlouvy. Budou-Ii Zvedaky pfevzaty, byt’ i sjednou vadou nebo nedodéikem VSIslovné
uvedenymi v pfedavacim protokolu, bude 100 % kupni ceny uhrazeno a2 po odstranéni
této vady éi nedodélku.

Lhuta splatnosti faktury je 30 dnL°i od data jejiho doruéeni Kupujicimu. Zaplacenim
L'Jétované ééstky se rozumi den jejiho odeslani na L'Jéet Prodavajiciho. Dafiové doklady -
faktury vystavené vProdévajicim podle této Smlouvy budou v souladu s pfisluénYmi
pravnimi pfedpisy Ceské republiky obsahovat zejména tyto udaje:

(i) obchodni firmu/nazev a sidlo Kupujiciho,

(ii) dar‘tové identifikaéni éislo Kupujiciho,
(iii) obchodni firmu/nézev a sidlo Prodavajiciho,
(iv) dar'iové identifikaéni éisio Prodavajiciho,
(v) evidenéni éislo dafiového dokladu,
(vi) rozsah a pFedmét plnéni,
(vii) datum vystaveni dafiového dokladu,

(viii) datum uskuteénéni plnéni nebo datum pfijeti uplaty, a to ten den, ktery nastane
dfive, pokud se liéi od data vystaveni dar'tového dokladu,

(ix) cena plnéni.
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5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

8.1.

8.2.

Dafiové doklady - faktury musejl' byt v souladu s dohodami o zamezenl' dvojiho zdaném’,
budou-li se na konkrétni pfipad vztahovat.

Pokud dar'lovy doklad — faktura nebude vystaven vsouladu s platebnimi podminkami
stanovenymi Smlouvou nebo nebude splfiovat poiadované zékonné néleiitosti, je
Kupujl’ci oprévnén dafiovy doklad - fakturu Prodévajicimu vrétit jako neUplnou, resp.
nesprévné vystavenou, k doplnéni, resp. novému vystaveni ve lhl‘ilté 5 pracovnich dnfl od
data jejiho doruéeni Kupujicimu. V takovém pfipadé Kupujici neni v prodlem’ s Uhradou

‘ kupni ceny nebojeji éésti a Prodévajici vystavi opravenou fakturu s novou, shodnou lhfitou
splatnosti, které zaéne plynout dnem doruéeni opraveného nebo nové vyhotoveného
dafiového dokladu - faktury Kupujicimu.

Terminy plnénl’ pfedmétu Smlouvy

Prodévajici se zavazuje Fédné obstarat, dodat, vyzkouéet, instalovat, pFedat Kupujicimu
a demonstrovat funkénost Zvedékfi uvedenych v élénku 3 odst. 3.1 této Smlouvy, a to do
2 mésicfl od nabyti uéimosti této Smlouvy, nejpozdéji do 15. 09. 2019.

Kupujici se zavazuje ve sjednaném terminu Fédné dodané Zvedéky, jejichi funkénost
Prodévajici Kupujl'cimu vsouladu stouto Smlouvou dembnstroval, od Prodévajiciho
pFevzit, kdy o pFedéni a pFevzeti bude mezi Smluvnimi stranami sepsén pfedévaci
protokol, a to v souladu s élénkem 10. této Smlouvy.

Misto plnéni

Mistem plnénije areél dilen odborného vycviku Kupujiciho, Loukovec, Hubélov 17, 294 11
Loukov (déle jen ,,misto plnénl’“).

lnstalace Zvedékfi

Prodévajici je povinen pisemné informovat Kupujiciho o pFesném terminu pro provedeni
instalace a demonstrace funkénosti Zvedékfi, a to alespofi 5 pracovnich dnfl pfedem tak,
aby byl zachovén termin plnéni uvedeny v élénku 6 odst. 6.1 Smlouvy.

Kupujici je povinen Prodévajicimu po uplynuti lhflty dle odst. 8.1 tohoto élénku Smlouvy
umoinit provedenl’ instalace a demonstrace funkénosti Zvedékfl v prostoréch pro instalaci.
lnstalace Zvedékfl bude provedena na zékladé pokynfl Kupujiciho, které Kupujici sdéli
Objednateli v dostateéném pfedstihu na zékladé jeho v92vy.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Daléi podminky Smlouvy

Odchylné od § 2126 OZ Smluvni strany sjednévaji, 2e Prodévajici neni oprévnén vyuiit
institutu svépomocného prodeje.

PFi provédéni pfedmétu Smlouvy postupuje Prodévajici samostatné, avéak zavazuje se
respektovat pokyny Kupujiciho t9kajici se realizace pFedmétu plnéni dle této Smlouvy.
Prodévajici je povinen upozornit Kupujiciho bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od Kupujiciho nebo pokynL": dang/ch mu Kupujicim k provedeni
dodévky, jestliie tuto nevhodnost mohl Prodévajici zjistit pFi vynaloieni odborné péée.

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak, tak veékeré véci pot/ebné k plnéni dle této Smlouvy
je povinen opatfit Prodévajici.

Prodévajici je povinen dodat Kupujicimu Zvedéky zcela nové, v plné funkénim stavu,
vjakosti a technickém provedeni odpovidajicim platnS/m pfedpisflm Evropské unie
a odpovidajicim poiadavkflm stanovenYm prévnimi pfedpisy Ceské republiky,
harmonizovany'Imi éeskymi technickYmi normami a ostatnimi CSN, které se ke Zvedékflm
vztahuji.

Prodévajici prohlaéuje, 2e Zvedéky, které dodé na zékladé této Smlouvy, zcela odpovidaji
podminkém stanovenYm ve vychozich podkladech.

Prodévajici se zavazuje, ie V okamiiku pfevodu vlastnického préva ke Zvedékflm
nebudou na Zvedécich véznout iédné préva tfetich osob, a to zejména Zédné pfedkupni
prévo, zéstavni prévo nebo prévo néjmu.

Prodévajici s ohledem na povinnosti Kupujiciho vyplajici zejména ze zékona
é. 134/2016 8b., 0 zadévéni veFejnych zakézek, ve znéni pozdéjél’ch pfedpisfl (déle jen
,,ZZV “) a ze zékona é. 340/2015 8b., 0 zvléétnich podminkéch L'Jéinnosti nékterf/ch smluv,
uvefejfiovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjéich
pfedpisfi, souhlasi se zveFejnénim veékerS/ch informaci tS/kajicich se zévazkového vztahu
zaloéeného mezi Prodévajicim a Kupujicim touto Smlouvou, zejména vlastniho obsahu
této Smlouvy.

Prodévajici prohlaéuje, 2e vfiéi nému neni vedena exekuce a ani nemé iédné dluhy po
splatnosti, jejichi splnéni by mohlo bylt vyméhéno v exekuci podle zékona é. 120/2001 8b.,
0 soudnich exekutorech a exekuéni éinnosti (exekuéni Féd) a o zméné daléich zékonfl, ve
znéni pozdéjéich pfedpisfl, ani vfléi nému neni veden vykon rozhodnuti 3 ani nemé iédné
dluhy po splatnosti, jejichi splnéni by mohlo bS/t vyméha’no ve vykonu rozhodnuti podle
zékona 6. 99/1963 8b., obéanského soudniho Fédu, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, zékona
é. 500/2004 8b., sprévniho Fédu, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, éi podle zékona
é. 280/2009 8b., dafiového Fédu, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl.
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9.9.

10.

10.1.‘

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Prodévajici se zavazuje, 2e bude provédét pravidelné servisni prohlidky (bezpeénostné-
technické kontroly) predepsané VS/robcem a platnymi prévnimi predpisy, véetné
aktualizace software, véetné vstupni a nésledné validace nebo kalibrace parametrfl; tyto
Ukony bude Prodévajici provédét v zéruéni dobé, véetné dodéni potFebného materiélu a
néhradnich dilfl, a to bez néroku na daléi L’Jhradu téchto nékladfi.

Predéni a prevzeti ZvedékCI

Souéésti pFedéni a pFevzeti Zvedékfl na zékladé této Smlouvyje jejich instalace a ovéreni
sprévné funkce a L’iplnosti Zvedékfl za Uéasti zéstupcfi Kupujiciho a Prodévajiciho.

Za Uéasti zéstupce Kupujiciho déle Prodévajici ovéri, ie Zvedéky spir'iuji podminky
stanovené Kupujicim v Technické specifikaci a v této Smlouvé, a to demonstraci funkci a
provozu Zvedékfl. Bezvadné provedeni VS/ée uvedené demonstraceje podminkou prevzeti
Zvedékfl Kupujicim.

Pro 06e pfedévaciho Fizeni musi Prodévajici predioiit Kupujicimu:
(i) seznam predévanych Zvedékfl (resp. jeho éésti),
(ii) prohlééeni Prodévajiciho, 2e Zvedékyjsou v souladu s platnymi prévnimi pfedpisy,

technickymi normami, Technickou specifikaci a obchodnimi podminkami
stanovem'Imi v této Smlouvé,

(iii) névody kobsluze a L'idribé Zvedékfl véeském jazyce, a déle veékeré nezbytné
doklady éi prisluéenstvi vztahujici se ke Zvedékflm.

NepFedloii—li Prodévajici Kupujicimu véechny vyée uvedené dokumenty, nepoklédé se
predmét plnéni podle této Smlouvy za Fédné dokonéeny a splfiujici podminky k predéni.

O prfibéhu instalace, pfedévaciho a prejimaciho Fizeni bude mezi Smluvnimi stranami
sepsén pFedévaci a instalaéni protokol, ktery bude obsahovat tyto povinné néieiitosti:
(i) Udaje o Prodévajicim, Kupujicim a poddodavatelich,
(ii) popis Zvedékfl, které jsou predmétem predéni a prevzeti,
(iii) termin, od kterého zaéiné béiet zéruéni lhflta,
(iv) prohlééeni Kupujiciho, zda Zvedéky prebiré nebo neprebiré,
(v) uvedeni zjiéténf/ch vad a termin pro jejich odstranéni,
(vi) datum podpisu protokolu o predéni a prevzeti Zvedékt‘],
(vii) podpis Kupujiciho a Prodévajiciho.
(déle jen ,,pr'eda’vaci a instalaéni protokor‘).

Smluvnimi stranami musi byt v piedévacim protokolu konstatovéno, 2e doéio k ovéfeni
sprévné funkce Zvedékfi a k demonstraci jejich funkci a provozu.
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10.7.

10.8.

10.9.

11.4.

PFedénim ZvedékO stvrzenYm podpisem zéstupcfl Smluvnl'ch stran na pfedévacim
protokolu pFechézi na Kupujicihornebezpeél' vzniklé ékody na pFedanych Zvedécich,
pfiéemi tato skuteénost nezbavuje Proda’vajiciho odpovédnosti za ékody vzniklé
v dflsledku vad téchto Zvedékfl. Do doby pfedéni a pFevzeti Zvedékli nese nebezpeéi
ékody na Zvedécich Prodévajici.

Kupujici neni povinen pfevzit Zvedéky, které by vykazovaly vady a nedodélky, byt’ by samy
o sobé ani ve spojeni sjinymi nebrénily Fédnému uil’véni. Nevyuiije-li Kupujici svého

. préva nepfevzit Zvedéky, vykazujici vady a nedodélky, uvedou Prodévajici a Kupujici v
pfeda’vacim protokolu soupis zjiéténych vad a nedodélkfl, véetné zpfisobu a terminu jejich
odstranéni. Nedojde—Ii v pFedévacim protokolu k dohodé mezi Smluvnl’mi stranami o
terminu odstranéni vad, plati, 2e tyto vady maji byt odstranény ve lhfité 48 hodin ode dne
pfedénl' a pfevzetl' ZvedékL‘].

Maji—Ii Zvedéky a/nebo jejich souéésti vady, které nebylo moiné zjistit pFi pFevzeti (skryté
vady), a vztahuje-li se na né zéruéni doba dle 6|. 11.1 této Smlouvy, je Kupujici oprévnén
je uplatnit u Prodévajiciho v této lhflté. Vztahuje—Ii se na Zvedéky a/nebo jejich souéésti
zéruéni doba deléi nei dle 6!. 11.1, je Kupujici oprévnén takové skryté vady uplatnit u
Prodévajiciho v této deléi zéruéni dobé.

Zéruka a néroky z vad, zéruéni servis, pozéruéni servis

Zéruénl' doba na Zvedékyje 24 mésicfl.

Zéruéni doba zaéiné béiet dnem podpisu pFedévaciho protokolu zéstupci Smluvm’ch
stran. Jsou-li Zvedéky pFevzaty, byt’ i jen s jednou vadou nebo nedodélkem, poéiné béiet
zéruéni doba ode dne odstranéni posledni vady Prodévajicim.

Poiadavek na odstraném’ vady Zvedékfl uplatm’ Kupujici u Prodévajiciho bez zbyteéného
odkladu po jejim zjiéténi, nejpozdéji véak posledni den zéruéni lhfity, neni-li jinde v této
Smlouvé stanoveno vyIslovné jinak, a to pisemnym oznémenl’m (reklamace) zaslanym
odpovédnému zéstupci Prodévajiciho uvedenému v této Smlouvé. | reklamace odeslané
Kupujicim v posledni den zéruéni lhflty se mé za véas uplatnénou.

V pisemné reklamaci Kupujici uvede popis vady a zpflsob, jakSIm vadu poiaduje odstranit.
Kupujici je opra'vnén:
(i) poiadovat odstranéni vad dodénim néhradnich Zvedékfi za vadné Zvedéky, nebo
(ii) poiadovat odstranéni vad opravou, jsou-li vady opravitelné, nebo
(iii) poiadovat pFiméFenou slevu z kupni ceny.

Volba mezi vyée uvedenymi néroky z vad néleii Kupujicimu. Kupujici je déle oprévnén
odstoupit od Smlouvy, je-Ii dodénim ZvedékCI s vadami Smlouva poruéena podstatnym
zpfisobem. Za podstatné poruéeni se povaiuje vidy situace, kdy Zvedéky (nebo jejich
éést) nedoeahuje nebo v zéruéni dobé pfestane dosahovat minimélnl’ch funkci a
parametrfi poiadovanych Kupujicim a uvedem'Ich ve VS/chozich podkladech nebo této
Smlouvé.
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11.6.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

Prodévajici se zavazuje reklamované vady Zvedékfi bezplatné odstranit.

Prodévajl’ci se zavazuje zahéjit l'Jkony sméfujici k odstranéni vady Zvedékfl v zéruénl’ dobé
do 48 hodin ode dne obdrienl' reklamace od Kupujiciho, v uvedené Ihflté se zavazuje
reklamaci provéFit, diagnostikovat vadu, oznémit Kupujicimu, zda reklamaci uznévé, a
pisemné sdélit Kupujicimu, zda je k odstranéni vady nutny specializovany néhradni dil.
Doba sobot, nedéli a svétkfi se do lhflty dle véty prvnl' tohoto odstavce Smlouvy
nezapoéitévé.

V pFipadé, 2e k odstranéni vady Zvedékfl neni nutné zajiéténi néhradm'ch dI'ICI, je
Prodévajici povinen vadu odstranit do 15 dnfl ode dne obdrieni reklamace. Je-li k
odstranéni vady ZvedékCI nutné zajistit néhradni dl’ly, pak je Prodévajici povinen vadu
odstranit do 4 tdf: ode dne obdrieni reklamace, nedohodnou-Ii se Smluvni strany
néslednéjinak. Prodévajicije povinen vadu odstranit v misté plnéni; neni-Ii to moiné, nese
Prodévajici veékeré L'Jéelné vynaloiené néklady souvisejici spFepravou Zvedékl‘] za
L'Jéelem odstranéni vad.

| vpfipadé, 2e Prodévajici vadu neuzné, je povinen vadu odstranit, a to ve tItéch
uvedenych v odst. 11.8, nedohodnou-Ii se Smluvni strany jinak. V pfipadé, 2e Prodévajici
vadu neuzné, bude oprévnénost reklamace ovéfena znaleo'kym posudkem, ktery neché
zpracovat Kupujici. V pfipadé, 2e bude reklamace oznaéena znalcem za oprévnénou,
ponese Prodévajici i néklady na vyhotoveni znaleckého posudku. Prokéie-li se, 2e
Kupujici reklamoval vadu neoprévnéné, je Kupujici povinen uhradit Prodévajicimu Uéelné
a prokazatelné vynaloiené néklady na odstranéni vady. Do vyjasnéni oprévnénosti
reklamace nese néklady na odstranénl’ vady Prodévajici.

O odstranéni reklamované vady sepiéi Smluvm’ strany protokol, ve kterém potvrdi
odstranéni vady. O dobu, které uplyne ode dne uplatnéni reklamace do odstranéni vady,
se prodluiuje zéruéni Ihflta.

V pFipadé, 2e Prodévajici neodstrani vadu ve lhfitéch uvedenych vodst. 11.8 tohoto
élénku Smlouvy, pfipadné ve lhflté sjednané Smluvnimi stranami, nebo pokud Prodévajici
odmitne vadu odstranit, je Kupujici oprévnén nechat vadu odstranit na své néklady a
Prodévajici je povinen uhradit Kupujicimu néklady na odstranéni vady, a to do 10 dnfl
poté, co jej k tomu Kupujici vyzve. Tento postup Kupujiciho véak nezbavuje Prodévajiciho
odpovédnosti za vady a jeho zéruka trvé ve sjednaném rozsahu.

Poskytnuti zéruky se nevztahuje na vady zpflsobené neodbornym zachézenim,
nesprévnou nebo nevhodnou Udribou, nedodriovénim pFedpisfl vyrobct’l pro provoz a
adribu Zvedékfl, které Kupujici od Prodévajiciho pfevzal pFi pfedéni nebo o kterych
Prodévajici Kupujiciho pisemné pouéil. Zéruka se rovnéi nevztahuje na vady zpflsobené
hrubou nedbalosti nebo L'mslnS/m jednénim.

Smluvni strany vyluéuji pouiiti ust. § 1925 OZ, véta za stfednikem.
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11.14. Prodévajl'ci je povinen v prflbéhu za'ruéni doby provédét bezplatné veékeré servisni l'Jkony
Zvedékfl, jejichi provedenim podmir'luje platnost zéruky, a to do 10 pracovnl'ch dnfi ode
dne zasléni iédosti Kupujiciho o provedem’ servisniho L'Jkonu odpovédnému zéstupci
Prodévajiciho. Prodévajici je povinen pl'semné upozornit Kupujiciho minimélné 1O dnfl
pfedem o povinnosti provedeni bezplatného servisniho l’Jkonu, jehoi provedenim
podminuje platnost zéruky. Prodévajici je déle povinen pfed koncem zéruéni doby na
pisemnou iédost Kupujiciho provést bezplatnou servisni prohlidku dodanYch Zvedékt‘] a
jeho éésti.

11.15.

11.16.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Prodévajici se zavazuje poskytovat pozéruéni servis zaFizeni na zékladé samostatné
servisni smlouvy.

Prodévajici je povinen po dobu 5 let ode dne uplynuti posledniho dne zéruéni doby na
Zvedéky zajistit pro Kupujl’ciho za L'Jplatu dostupnost véech néhradnich dilfl ke ZvedékCIm
a jejich dodéni Kupujicimu, a to do 4 tydnfi ode dne jejich objednéni Kupujicim, a to 2a
cenu v dobé a misté obvyklou.

Smluvni pokuty

V pFipadé, 2e Prodévajici bude v prodleni proti terminu pfedéni a pFevzeti Zveda’kfi
uvedenému vélénku 6. odst. 6.1 této Smlouvy, je Kupujici oprévnén L'Jétovat
Prodévajicimu smluvni pokutu ve vyéi 0,05 % z kupni ceny za kaidy, i zapoéaty den
prodleni.

V pfipadé, 2e Prodévajici neodstrani Fédné reklamovanou vadu Zvedékfi ve Ihflté uvedené
v élénku 11. odst. 11.8 nebo ve smluvnimi stranami sjednané dobé, je Kupujl’ci oprévnén
flétovat Prodévajicimu smluvni pokutu ve vyiéi 500,- Kc“: za kaidou reklamovanou vadu, u
n12 je Prodévajici v prodleni s odstranénim, a to za kaidy zapoéaty den prodleni. Pokud
Prodévajl'ci neposkytne Kupujicimu zéruéni servis ve Ihflté uvedené v élénku 11. odst.
11.14, je Kupujici opra’vnén L'Jétovat Prodévajicimu smluvni pokutu ve vyéi 500,- K6, a to
za kaidy zapoéaty den prodleni s poskytnutim zéruéniho servisu, maximélné véak do vyée
kupni ceny dle této Smlouvy.

Pokud Kupujici neuhradi v terminech uvedenych v této Smlouvé kupni cenu, je povinen
uhradit Prodévajicimu l’Jrok z prodleni v zékonné vyéi, ledaie Kupujici prokéie, 2e prodleni
s L'Jhradou kupni ceny bylo zpflsobeno z dfivodu opoidéného uvolnéni prostfedkfl
poskytovatelem dotace.

Povinné Smluvni strana musi uhradit oprévnéné Smluvnl’ strané smluvni sankce
nejpozdéji do 15 kalendéfnich dnfl ode dne obdrieni pfisluéného vétovéni od druhé
Smluvni strany.

Smluvni strany vyluéuji pouiiti ustanoveni § 2050 OZ. Nérok na néhradu ékody mé
Kupujici vidy zachovén.
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13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Ukonéeni Smlouvy

Tuto Smlouvu Ize ukonéit splnénim, dohodou Smluvnich stran nebo odstoupenim od
Smlouvy z dfivodl‘] stanovenych v zékoné nebo v této Smlouvé.

Kupujici je déle oprévnén od Smlouvy odstoupit bezjakychkoliv sankci, nastane-Ii i nékteré
z niie uvedenS/ch skuteénosti:

(i) Kupujicimu bude odr'iata éi nevypiacena finanéni dotace;

3 (ii) Dojde-Ii kpodstatnému poruéeni povinnosti uioienSIch Prodévajicimu touto
Smlouvou (viz odstavec 13.3 tohoto élénku);

(iii) Prodévajici vstoupi do Iikvidace;

(iv) Vfléi majetku Prodévajiciho probihé insolvenéni (nebo obdobné) Fizeni, v némi bylo
. vydéno rozhodnuti o Upadku, nebo byl insolvenéni névrh zamitnut proto, 2e majetek

nepostaéuje k t’Jhradé nékladfl insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruéen proto,
2e majetek byl zcela nepostaéujici nebo byla zavedena nucené spréva podle
zvléétnich prévnich pfedpisfi;

(v) Vyjde-Ii najevo, 2e Prodévajici uvedi vNabidce informace nebo doklady, které
neodpovidaji skuteénosti a které mély nebo mohly mii vliv na VSIsiedek Zadévaciho
Fizeni, které vedlo k uzavFeni této Smlouvy (analogicky die § 223 odst. 2 ZZVZ).

Za podstatné poruéeni této Smlouvy bude povaiovéno:

(i) Prodleni Prodévajiciho proti terminu pFedéni a pFevzeti Zvedékfi uvedenému
v élénku 6. odst. 6.1 této Smlouvy trvajici déle nei 4 tvdny;

(ii) Pfenechéni/pFevod/pfechod prév a povinnosti Prodévajiciho z této Smlouvy na tfeti
osobu bez pisemného souhlasu Kupujiciho;

(iii) Prodévajici pfi plnéni této Smlouvy opakované (soustavné) poruéuje prévni
pFedpisy, regulace, technické standardy a normy Ceské republiky 6i jinych stétfi,
k jejichi dodriovéni se touto Smlouvou zavézal;

(iv) Pokud Zvedéky éi jeho éésti nebudou éi vprflbéhu zéruéni doby pfestanou
dosahovat minimélné funkci a parametrfl poiadovanYch Kupujicim a uvedenych
v Nabidce Prodévajiciho;

(v) Poruéeni této Smlouvy ze strany Prodévajiciho takovym zpl‘llsobem, 2e vjeho
dflsiedku nemflie Kupujici dostét cilfim, pro které Smlouvu sjednal, nebo jestiiie v
dfisiedku takového jednéni Prodévajiciho vznikne Kupujicimu vétéi ékoda.

Prodévajici je oprévnén od Smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruéeni Smlouvy
Kupujicim. Za podstatné poruéeni Smlouvy Kupujicim se povaiuje nézaplaceni kupni
ceny v terminu stanoveném touto Smlouvou, aé Prodévajici Kupujiciho na toto poruéeni
pisemné upozornil a poskytl mu dostateéné dlouhou Ihfltu kdodateénému splnéni této
povinnosti.

Kupujici je oprévnén od Smlouvy odstoupit i pouze ve vztahu k éésti plnéni (dodévky).
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14.

14.1.

14.2.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Zéstupci SmluvnI'ch stran, oznamovéni

Smluvni strany si po uzavFeni této Smlouvy vzéjemné sdéli kontaktni I'Idaje odpovédm’lch
zéstupcfl pro vzéjemnou komunikaci v souvislosti s pFedmétem plnéni dle této Smlouvy.

Neni-li v této Smlouvé ujednéno jinak, veékeré oznémeni, které maji nebo mohou bSIt
uéinéna mezi SmluvnI’mi stranami podle této Smlouvy, musi bylt vyhotovena pisemné a
doruéena druhé Smluvni strané oprévnénou zasilatelskou sluibou, osobné (s pisemnym
potvrzenim o pFevzeti) nebo doporuéenou zésilkou odeslanou s vyuiitim provozovatele
poétovnich sluieb; mé se 2a to, ie takové oznémeni doélo tFeti pracovni den po odesléni,
bylo-Ii véak odesléno na adresu v jiném stétu, pak patnécty pracovni den po odesléni.
V pFipadé reklamace Ize pisemné oznémeni zaslat také prostfednictvim e-mailu.

Doloika o rozhodném prévu

Tato Smlouva a veékeré prévni vztahy z ni vzniklé se Fidi vYIuéné prévnim Fédem Ceské
republiky.

Smluvni strany berou na védomi a uznévaji, ze v oblastech vyslovné neupravenych touto
Smlouvou platI' ustanoveni OZ. ‘

Veékeré spory vzniklé ztéto Smlouvy éi zprévnich vztahI‘ZI sni souvisejicich budou
Smluvni strany Feéitjednénim. V pfipadé, 2e nebude moiné spor urovnatjednénl'm, bude
takovy spor rozhodovat na névrh jedné ze Smluvnich stran pfisluény soud vCeské
republice.

Zévéreéné ujednéni

Tato Smlouva, véetné pFI'loh, pfedstavuje L'Iplnou a ucelenou smlouvu mezi Kupujicim
a Prodévajl'cim.

Smluvni strany se dohodly, 2e Prodévajici neni oprévnén zapoél'st svou pohleda’vku, ani
pohledévku svého poddluinika za Kupujicim proti pohledévce Kupujiciho za Prodévajicim.

Prodévajici neni oprévnén postoupit pohledévku, které mu vznikne na zékladé této
Smlouvy nebo v souvislosti s ni, na tFeti osobu. Prodévajici neni oprévnén postoupit préva
a povinnosti z této Smlouvy ani z jeji éésti tfeti osobé.

Prodévajici se zavazuje mit po celou dobu platnosti této Smlouvy sjednéno poji§téni
odpovédnosti za ékodu si’Isobenou v souvislosti s VS/konem podnikatelské éinnosti, a to s
limitem pojistného plnéni minimélné ve VS/éi kupni ceny dle 6|. 5 odst. 5.1 této Smlouvy.
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16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Pokud se jakékoliv ustanoveni této Smlouvy pozdéji ukéie nebo bude uréeno jako
neplatné, neL’Jéinné, zdénlivé nebo nevynutitelné, pak takové neplatnost, neUéinnost,
zdénlivost nebo nevynutitelnost nezpflsobuje neplatnost, nefléinnost, zdénlivost nebo
nevynutitelnost Smlouvyjako celku. V takovém pfi’padé se Strany zavazuji bez zbyteéného
prodleni dodateéné takové vadné ustanoveni vyjasnit ve smyslu ustanoveni § 553 odst. 2
OZ nebo jej nahradit po vzéjemné dohodé novym ustanovenim, jei nejbliie, v rozsahu
povoleném prévnimi pfedpisy Ceské republiky, odpovidé L'mslu Smluvnich stran v dobé
uzavfeni této Smlouvy.

Tato Smlouva navé platnosti dnem jejiho podpisu oprévnénS/mi zéstupci obou
Smluvnl'ch stran a 06innosti dnem jejiho uveFejnéni v registru smluv.

Tuto Smlouvu lze doplnit nebo ménit vyluéné formou pisemnych éislovanSIch dodatkfl,
opatfenYch éasom a mistnim uréenim a podepsanych oprévnénYmi zéstupci Smluvnich
stran. Smluvni strany ve smyslu ustanoveni § 564 OZ vyslovné vyluéuji provedeni zmén
Smlouvy v jiné formé.

Poruéi-li Smluvni strana povinnost z této Smlouvy éi mfiie-Ii a mé—Ii o takovém poruéeni
védét, oznémi to bez zbyteéného odkladu druhé Smluvni strané, které ztoho mflie
vzniknout (Me, a upozorni ji na moiné nésledky; v takovém pfipadé nemé poékozené
Smluvni strana prévo na néhradu té iy, které mohla po oznémeni zabrénit.

Prodévajici se za podminek stanovenSIch touto Smlouvou zavazuje:

(i) archivovat veékeré pisemnosti zhotovené pro plnéni pfedmétu dle této Smlouvy a
umoinit osobém oprévnénym k vykonu kontroly projektu, z néhoi je plnéni dle této
Smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladfl souvisejicich s timto plnénim, a to po
celou dobu archivace projektu, minimélné véak do roku 2029. Kupujici je oprévnén
po uplynuti 10 let od ukonéeni plnéni podle této Smlouvy od Prodévajiciho VS/ée
uvedené dokumenty bezplatné pFevzit;

(ii) jako osoba povinné dle ustanoveni § 2 pism. e) zékona é. 320/2001 8b., 0 finanéni
kontrole ve vefejné sprévé, vplatném znéni, spolupflsobit pfi vykonu finanéni
kontroly, mj. umoinit véem subjektflm oprévnénflm kv3'Ikonu kontroly projektu,
pFistup ke véem dokumentflm, tedy i k tém ééstem nabidek, smluv a souvisejicich
dokumentfl, které podléhaji ochrané podle zvléétnich prévnich pFedpis (napf.
obchodni tajemstvi), a to za pfedpokladu, 2e budou splnény poiadavky kladené
prévm’mi pfedpisy; tuto povinnost rovnéi zajisti Prodévajici u pfi'padnych
poddodavatelfl Prodévajiciho.
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16.10. Nedilnou souéésti Smlouvyjsou tyto pfilohy:

Pfiloha 6. 1: Technické specifikace

Pfiloha 6. 2 : Nabidka Prodévajiciho

16.11. Smluvni strany stvrzuji Smlouvu podpisem na dfikaz souhlasu s celym jejim obsahem.

V Hubélové dne: 2Q( 2920 V Turnové dne: Qé’, . C20 2})

Kupujici: Prodévajici:

Stfedni odborné uéiliété, Hubélov 17 UNIVER, spol. s r.o.

Wm'i new“ 06.4165“, Hut.»
Luukovec, hmww 1!

onkov u ahova
'an‘zace 5mm
m? :12; a“ '

' bslav Kolomaznik Jaroslav Lhoték, Dis.
Feditel pFispévkové organizace jednatel
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PFI’loha E. 1 - Technické specifikace
VEREJNA ZAKAZKA

zadévané mimo reiim zékona é. 134/2016 5b., 0 zadévém’ vei‘ejny’ch zaka’zek, v platném znéni (déle
jen ,,zékon”) s na'zvem:

"Na’kup sestavy Etyi” pojizdny’ch kolovy'ch zvedékfi pro traktory 2020"
Informace o uchazeéi

Nézev: UNIVER, spol. s r.o.
Sl'dlo: PFepeké 1809, 511 01 Turnov
Ié/mé: 00529508/C200529508

Osoba oprévnéné jednatjménem uchazeée: Jaroslav Lhoték, Dis.
Kontaktm’ osoba: Miroslav Herrmann

Tel./mob.: ‘

PREDMET PLNENi
Poiadavky zadavatele:

Sestava 4 pojl'zdny’ch elektromechanicky’ch kolovy’ch zvedékfi pro traktory musn' splr‘iovat na’sledujl’ci
poFadavky:
a) 4 pojl'zdné kolové zvedéky pro traktory a vozidla s velky'lm prfimérem kol 500-2000mm
b) Provozm’ napétl' 400 V/50 Hz
c) Celkové nosnost sestavy minimélné 4 x 5000 kg
d) Konstrukce zvedéku v souladu s evropskou normou EN 1493:2010
e) Sestava opatFena zafl’zem’m pro transportjednotlivy’ch zvedékfi
f) Jednotlivé zvedéky ji§téné vrchm’mi i spodnimi koncovjmi spinaéi
g) Moinost zveda’nl’ traktoru za kola I
h) Moinost zvedém’ traktoru za li§tu pfednl’ho za’vaii a zadm’ éa’st, aby byla volné kola pro servis brzd
i) Za'chytné bezpeénostm’ zah’zem’ nezévislé na vFeteni a pohonu
j) Moinost mechanicého spu§téni zvedéku pFi vy'padku napéjem’

Doplni uchazeé:
Nabizené komodita:

Slift RGE T

Poiadované technické parametry kolového Nabl’zené hodnota / popis poloiky
zvedéku: DOPLNI’ UCHAZEC
PoiADOVANé ROZMERY: ‘ .
Wéka zvedéku max. 2500 mm 2480 mm
Hmotnost sestavy zvedékfi max. 4 x 550 kg 4 x 542 kg
OSTATNI' PoiADOVANé PARAMETRY:
Nosnost 1 zvedéku min. 5000 kg 5000 kg
Zdvih min. 1700 mm 1750 mm
Rozsah prfiméru pneumatik 500 - 2000 mm 500 - 2000 mm
Napa’jeni 400V/50hz 400V/50Hz
PFI’kon elektromotoru min. 1,5kW 1,5kW
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Ovla’dacu’ skh’fi s krytim IP 64 IP 64
CE prohléEeni o shodé Ano
Za’ruénl’ a poza’ruém’ seris Ano
Servism’ zésah do 48 hodin od nahlééem’ poruchy Ano
Zéruka v délce min. 24 mésicfl Ano
Doprava, instalace, uvedenl’ do provozu a Ano
proékolem’ obsluhy

PRI’SLUéENSTVI’ ZVEDAKU: Poiadované mnoistvi
zadavatelem:

Pér adaptérfi umoinujici zvedém’ traktoru Zetor
. .. , v, , v , lks Ano

Proxuma 80 za hstu zavaza a zadm cast
Moinost dodém’ adaptérfi, umoifiujl'cich zvedém’i
jiny'lch typfi traktorfi
ZaFI'zenI' pro transport zvedékfi 1ks Ano
Napéjeci a propojovaci kabely Ano
Dalél' ph’sluéenstvi nabizené uchazeéem

Polosy takto oznaéené doplni uchazec'.

Dne: 19.6.2020 Podpis uchazeée:
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