
Kupní smlouva 
(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle $ 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

Evidenční číslo objednatele: 
Evidenční číslo zhotovitele: 
Číslo akce objednatele: 

Kupující: 

Název: 

Adresa sídla: 

Statutární orgán: 

Adresa závodu: 

Osoba oprávněná k podpisu: 
Zástupce pro věci technické: 

IČ: 

DIC: 

Zápis v obchodním rejstříku: 

(dále jen jako „kupující“) 

Prodávající: 

Název: 

Adresa sídla: 

Statutární orgán: 

Osoba oprávněná k podpisu: 
Zástupce pro věci technické: 

IC: 

DIC: 

Bankovní spojení: 
Zápis v obchodním rejstříku: 

(dále jen jako „prodávající“) 

název akce: Nákup drapáku na kulatinu s rotátorem včetně dovybavení stroje JCB 4CX o 
třetí hydraulický okruh a zámky pístnic 

(dále jen „občanský zákoník“) 

D700220038 
KS - JCB 4CX-9/2022 
322220005 

1. Smluvní strany 

Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 

500 03 Hradec Králové 
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, 

Cihelna 135. 530 09 Pardubice 

* „ředitel závodu Pardubice 

»uc1 provozního střediska služeb 
, 

70890005 

CZ70890005 

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

TERRAMET, spol. s r.o. 

Obchodní 131, 251 01 Čestlice 
Ing. Petr Kotršál, jednatel společnosti 

Ing. Petr Kotršál, jednatel společnosti 

: visního střediska, tel.: 

41692519 
CZ41692519 

MS v Praze, oddíl C, vložka 3516 

číslo akce: 

322220005 
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1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

2.1. 

3.1. 

3.2. 

1. Předmět koupě 

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 12. 9. 2022 podaná pro 
veřejnou zakázku nazvanou „Nákup drapáku na kulatinu s rotátorem včetně dovybavení stroje 

JCB 4CX o třetí hydraulický okruh a zámky pístnic“ (dále též „dodávka“), upravenou zákonem 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt 
k němu vlastnické právo pro Českou republiku s právem hospodařit pro kupujícího. 

Předmětem koupě je: 

Je dodávka drapáku na kulatinu s rotátorem včetně dovybavení stroje JCB 4CX o třetí hydraulický 
okruh a zámky pístnic dle požadavků kupujícího, stanovených v záměru dodávky - technickými 

specifikacemi, montáž a doprava předmětu koupě na místo předání a záruční servis. 

- Instalace hydraulického (svahovacího) okruhu pro pohon rotátoru 
- Instalace bezpečnostních zámků pro jeřábování dle normy EN 474 
- Zaškolení autorizovaného dealera pro manipulaci s nově instalovaným příslušenstvím 
- Dodání hydraulického drapáku pro manipulaci s kulatinou - L32 včetně rotátoru 6 t 

Technická specifikace předmětu koupě: 
Podrobný popis předmětu koupě, včetně technické specifikace, je nedílnou přílohou č. 1 smlouvy 
(záměru dodávky). 

Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v článku 
5. této smlouvy. 

Společná specifikace předmětu koupě: 

* © technické specifikace, vyhovují platné legislativě k datu předání předmětu koupě prodávajícím 
kupujícímu, 

* | je schválena výbava a příslušenství, včetně montáže dle přílohy č. 1, 

« | součástí předmětu koupě jsou veškeré příslušné technické dokumenty k předmětu koupě, včetně 
příslušenství (návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, servisní knížky, záruční podmínky, 

včetně výbavy a příslušenství). 

2. Termín koupě 

Termín odevzdání předmětu koupě do místa plnění je sjednán do 60 kalendářních dní od podpisu 
u, xY7 

3. Způsob odevzdání předmětu koupě a místo odevzdání 

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě při provedení úpravy stroje v 
servisním místě prodávajícího na adrese: Obchodní 131, 251 01 Čestlice 

Prodávající vyzve pověřenou osobu kupujícího k převzetí předmětu koupě e-mailem na adresu 
nebo ejpozději 7 pracovních dnů před dnem odevzdání 

předmětu koupě. Prodávající dohodne s pověřenou osobou kupujícího datum a čas odevzdání 
předmětu koupě. 

Odevzdání předmětu koupě zajistí kupující vlastními prostředky z adresy: Obchodní 131, 251 01 
Čestlice 
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3.4. 

3.5. 

3.6. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

44. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických specifikací 

předmětu koupě dle přílohy této kupní smlouvy. 

Kupující má právo předmět koupě se zjevnými vadami nepřevzít. 

Po předání předmětu koupě podepíší zástupci obou smluvních stran dodací list, který vyhotoví 
prodávající a který bude podkladem pro vystavení faktury kupujícímu. 

Za kupujícího k převzetí předmětu koupě je určen zástupce pro věci technické případně jiný 
oprávněný zástupce pro věci technické uvedený v této kupní smlouvě nebo jiný písemně pověřený 
zástupce kupujícího. 

4. Kupní cena a platební podmínky 

Celková kupní cena za předmět koupě se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 

nejvýše přípustná, pevná a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 12.9.2022 

Celková kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková kupní cena činí: 330 000,- Kč bez DPH 
(slovy: tři sta třicet tisíc korun českých bez DPH) 

Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu na základě daňového dokladu, jehož 
součástí je kupujícím potvrzený dodací list. Daňový doklad vystaví prodávající po odevzdání 

předmětu koupě. Daňový doklad je splatný do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení 
kupujícímu, a to bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího. Za datum doručení 
se považuje razítko podatelny kupujícího. 

Dodací list a daňový doklad bude označen číslem akce kupujícího a evidenčním číslem kupní 

smlouvy v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Na dodacím listu bude uvedeno výrobní číslo 

předmětu koupě. 

Daňový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH a ust. $ 435 odst. I 
občanského zákoníku. Kupující je oprávněn vrátit vadný daňový doklad prodávajícímu, a to až do 
lhůty jeho splatnosti. 

V případě prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

Dohodnutá cena je cenou bezvýhradně závaznou a nejvýše přípustnou, která může být překročena 
pouze v souvislosti se změnou daňových či jiných zákonných předpisů přímo souvisejících s 
předmětem koupě, z jiných důvodů dohodnutou cenu překročit nelze. Změna ceny musí být 

potvrzena uzavřením oboustranně potvrzeného písemného dodatku. 

Cena obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu koupě včetně veškerých 
nákladů nutných na řádné splnění veřejné zakázky. 

Jedná se zejména o: 

© | dopravu do sjednaného místa předání předmětu koupě, 

» | seznámení s obsluhou a údržbou při předání předmětu koupě, 
* | uvedení předmětu koupě do provozu a ověření plné funkčnosti 
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4.9. 

5.1. 

6.1. 

6.2. 

7. 

72. 

73. 

8.1. 

9.1. 

9.2. 

Prodávající se zavazuje ujednat si s poddodavateli, kteří se na jeho straně podílejí na realizaci 

předmětu plnění veřejné zakázky, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této smlouvě. 

5. Převod vlastnictví 

Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu předmět koupě se všemi doklady potřebnými k převzetí 
a užívání předmětu koupě. Kupující nabývá vlastnické právo pro Českou republiku s právem 
hospodařit pro kupujícího k odevzdanému předmětu koupě jeho převzetím a potvrzením převzetí 
na dodacím listu. 

6. Odpovědnost za vady, reklamační řízení 

Záruka za jakost předmětu koupě činí 12 měsíců na drapák a rotátor ode dne odevzdání předmětu 
koupě. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou není možné předmět koupě používat v 
důsledku reklamované závady. Záruční doba počíná běžet od data potvrzení dodacího listu 
kupujícím. 

Z reklamace jsou vyloučené vady předmětu koupě, které vznikly po jeho převzetí kupujícím, pokud 
ke škodě došlo vlivem kupujícího, třetí osoby nebo náhodnou událostí. 

7. Smluvní pokuty 

V případě nesplnění termínu odevzdání předmětu koupě dle článku 3. této smlouvy se prodávající 
zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny (bez DPH) neodevzdaného 
předmětu koupě za každý započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta se nezapočítává na 
náhradu škody vzniklé z porušení termínu plnění dle této smlouvy. 

V případě prodlení prodávajícího s řádným odstraněním každé jednotlivé reklamované vady 
v průběhu záruční doby je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení vyúčtování smluvní 
pokuty. 

8. Odstoupení od smlouvy 

Kupující má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od této smlouvy v případě prodlení 
prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě delším než 14 dnů. Odstoupení od smlouvy je kupující 
povinen písemně oznámit prodávajícímu. 

9. Ostatní ujednání 

Prodávající je povinen při realizaci smlouvy respektovat veškeré závazné právní předpisy a platné 
české technické normy a platné bezpečnostní předpisy. 

Prodávající se zavazuje minimalizovat negativní dopad své činnosti na životní prostředí při plnění 
předmětu koupě. 

Veškerá jednání (včetně písemných dokumentů) budou vedena v českém jazyce. 
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9.4. 

9.5. 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

10.4. 

Prodávající je povinen odevzdat společně s předmětem koupě i všechny doklady stanovené 

právními předpisy CR a další doklady vztahující se k jeho převzetí a používání. i 

Prodávající se při plnění díla zavazuje minimalizovat negativní dopad své činnosti na životní 
prostředí. 

10. Prevence protiprávních jednání 

Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. 

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna 
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby 
nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů. 

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupěním programem Povodí Labe, státní 
podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; 
viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této Smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání 
dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje. 

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční 
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve 

vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku. 
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11.2. 

11.3. 

11.4. 

11.5. 

11.6. 

11. Ustanovení přechodná a závěrečná 

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku o smlouvě kupní. 

Změny a doplňky k této smlouvě lze provést na základě vzájemné dohody jen formou písemných 
dodatků, chronologicky číslovaných, které nabývají platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými 

podpisy smluvních stran. 

Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil 
smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). 

Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím 
uzavírání nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem 
plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o 

celém jejím obsahu a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Ing. Petr Kotršál 

ředitel závodu jednatel společnosti 
podepsán elektronicky podepsán elektronicky 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Záměr dodávky 

Příloha č. 2 - Cenová nabídka prodávajícího 

název akce: Nákup drapáku na kulatinu s rotátorem včetně dovybavení stroje JCB 4CX o číslo akce: 
třetí hydraulický okruh a zámky pístnic 322220005 

6/6



  

Č akce: 322240005 

POVODÍ LABE státní podnik 
  

ZÁMĚR NA DODÁVKU 

  

  
Nákup drapáku na kulatinu s rotátorem včetně dovybavení 
stroje JCB 4CX o třetí hydraulický okruh a zámky pístnic 

  

  

  

  

  

  

referent dopravy 
Zpracoval: dne: 12.9.2022 

| 
ředitel závodu Pardubice 2 

Schválil: dne: 79. 7. 01 
Schváleno dne: 21.7. 2022 
Dokumentační komisí: | číslo zápisu: 

7/2022   
= 

„-Fájemník Nnkumantáčrý komise   
| o   

 



Specifikace požadované zákonem 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 

1 Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky (dodávky, služby) naplněny. 
Dovybavení stávajícího stroje JCB 4CX o drapák na kulatinu, rotátor 6 tun, 3. hydraulický okruh a zámky 
pístnic pro plnohodnotné využívání nového příslušenství. Dovybavení tímto příslušenstvím zefektivní 
využití stroje pro práci s dřevní hmotou v blízkosti vodních toků a vodních děl ve správě Závodu 2 
Pardubice. 

2 Popis předmětu veřejné zakázky dodávky či služby. 
Dodávka drapáku na kulatinu včetně rotátoru o nosnosti 6 tun. Součástí dodávky budou veškeré 
propojovací hydraulické hadice včetně rychlospojek, doplnění potřebných hydraulických okruhů a 
zámků pístnic tak, aby byla zajištěna plná funkčnost příslušenství a stroj splňoval podmínky provozu na 

| komunikacích a podmínky bezpečnosti práce. 
3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele - popis do jaké míry 

přispěje realizace veřejné zakázky k naplnění potřeb zadavatele. 
Používáním drapáku včetně rotátoru se zvýší efektivita pracovní činnosti stroje při práci v rámci údržby 
břehových porostů toků ve správě Povodí Labe. Stroj bude využíván k odstranění zátarasů z vodních 
toků, manipulaci s kmeny stromů a s kulatinou na skládce, nakládkce kulatiny a jiné dřevní hmoty na 
vozidlo, zvedání břemen s možnosti otáčení, přibližování větví a klestu k místu pálení, asistence 
drapáku při kácení rizikových stromů a jiných činností. 

4 Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů. 
Nerealizací veřejné zakázky bude stávající stroj JCB využíván v nezměněném režimu, bez možnosti 
zvýšení efektivity a produktivity. 

5 Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky. 
Důvodem nákupu je rozšíření využití stávajícího stroje JCB 4CX a zefektivnění prací při údržbě 
břehových porostů ve správě Povodí Labe. Alternativou je využití jiných strojů, které jsou využívány na 
jiných střediscích a musely by být na příslušné místo přepravovány ze značných vzdáleností. Další 
alternativou jsou ekonomicky nevýhodné externí služby, které nelze zajistit s potřebnou operativností z 
hlediska lokalizace a času. 

6 Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky. 
Dodání do konce 12/2022 

Podrobný popis předmětu dodávky (služby) 
Číslo akce: 
Místo určení: 
Závod 2 Pardubice — Středisko Čáslav, Třešňová1330, 286 01 Čáslav 

Podrobný popis předmětu dodávky (služby): 
Dovybavení stávajícího stroje JCB 4CX o drapák na kulatinu, rotátor 6 tun, 3. hydraulický okruh a zámky 
pístnic pro plnohodnotné využívání nového příslušenství. 

Požadované parametry a jejich zdůvodnění: 
Požadované parametry byly stanoveny na základě provozních zkušeností 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Umístění na stroji: Podkopové rameno stávajícího stroje JCB 4CX 

Pohon stroje: Hydraulická soustava stroje JCB 

Otevření čelisti od - do: 1500mm do 1900 mm 

Výška drapáku od — do: 700 mm do 730 mm 

| Hmotnost drapáku: Od 120kg do 150 kg 

Nosnost drapáku Od 2000kg do 2 500 kg 

| Nosnost rotátoru Od 5 500kg do 6 500 kg 

Možnost transportu po komunikacích bez ano 
demontáže drapáku s rotátorem 

Kompatibilní a plně funkční s ano - (součástí dodávky jsou tlakové hadice, hydr. elektrovetily, 
traktorbagrem JCB 4CX (r.v. 2017 ) hydr. olej, pokud jsou třeba)      



  

  

          

Montáž 3. hydr okruhu včetně zámků pístnic a dodání 
Požadavky na montáž a dodání schváleného příslušenství pro stoj JCB 4CX provede pouze 

oficiální dealer strojů JCB a 
Záruka minimálně: 12 měsíců na drapák a rotátor 

Odhad ceny: 
330 tis. Kč bez DPH 

Požadavky na předání, převzetí, servis atd.: 
Standardní (předání na určeném místě, zaškolení obsluhy a ověření plné funkčnosti). 
Požadavky na záruku: 

Standardní záruka 12 měsíců na drapák a rotátor. 

Důvod nákupu (prostá obnova, modernizace, nový atd.): 
Zvýšení efektivity a modernizace stávajícího stroje. 

Vyhodnocení efektivity a účelnosti požadované dodávky (služby): 
Zvýšení využitelnosti stávajícího stroje JCB 
V případě náhrady stávajícího DM uvést: 

  Provozní Zařazeno do Stáří . . Náklady na opravy 
Pořizovací cena 2018-2021 Název středisko majetku vozidla 

  

            
  

Náklady na opravy: náklady na uskutečněné opravy za tři roky zpětně, včetně stručného 
popisu větších oprav 

Navržený způsob likvidace:



  

Datum: 12.9.2022 15:41 
Předmět: Nabidka autorizované technické úpravy stroje JCB 4CX pro manipulaci s břemeny 

Dobrý den. 

Dle požadavku zasílám slihenou nabidku na úpravu pracovního stroje JCB 4CX 

» Instalace hydraulického (svahovacihoj okruhu pro pohon rotatoru 
* Instalace bezpečnostních zámků pro jeřábování die normy EN 474 
« Zaškolení autorizovaného dealera pro manipulaci 3 nově instalovaným příslušenstvím 
s Dodání kvdraulického drapáku pro manipulaci s kulatmou - L32 včetně rotáto 6 t 

Technické parametry drapáku: 

Rotštor pro hrnotnost 6 tum 

Přívodní hadice 

Hmotnost bez závěsu a rotátoru 13) ke, noznost 2200 kg 

Provedení drapáku na kulatinu - L32 viz. technické pzramety v tabulce niže 

Dokumentace k drapáku: Prohléšení o shodě 

Záruka na drapák: 12 měsíců. nebo 2000 motohodiní(dle toho co nastane dříve) Záruku 12 měsiců určuje výrobce v souladu s obchodním zákoníkem). 

Po uplynutí záruční doby garantujeme dodání originálních náhradních dilů (po dobu.. x let Životnosti stroje“). 
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Veškeré úpravy budou certifikovány jediným autorizovaným dealerem + České republice pro stavební stroje JCB, TERRAMET spol. sro. 

Po montáži kompletního přislušenství servis zajistí řádné zaškolení obsluhy, taktéž v servisním centru v Čestlicích. 

Pro instalaci je třeba stroj dovést do servisního střediska JCB v Čestlicích u Prahr na vlastní náklady. 

Kompletní úprava proběhne nejpozději do konce roku 2022. 

Cena celbam: 330.000 - Kč hez DPH 

Platba proběhne na základě vystavené faktury se splatnosti 30 dni ad vystavění. 

Cenová nabídla platí do konce měsíce záři 2022.


