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K U P N Í S M L O U V A

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce a roku

Článek 1
SMLUVNÍ STRANY

l. Kupující: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
IČO : 70885371
DIČ : CZ70885371 - není plátce DPH
Zastoupená

Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon
ID DS
Podatelna

: plk. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje, vrchním radou

: Česká národní banka, Praha l
:
:
: dz4aa73
:

Za kupujícího je ve věcech týkajících se předmětu smlouvy oprávněn jednat:
mjr. Be. Pavel Maňas, tel.: , e-mail:

(dále jen ,,kupující")

a

2. prodávající: marine s.r.o.
Sídlo : Řadová 465, 549 01 Nové Město nad Metují - Krčín
IČO : 42197058
DIČ : CZ42197058
Bankovní spojení : Koinerční banka, a.s., Nové Město nad Metují
Číslo účtu :
jednající : Ing. Petrem Novotným, jednatelem společnosti
Telefon :
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1355

Za prodávajícího je ve věcech technických oprávněn jednat:
tel.: , e-mail:

(dále jen ,,prodávající")

Článek 2
PŘEDMĚT SMLOUVY

l. prodávající se zavazuje dodat kupujícímu ,,Záchranářský nafukovací gumový člun Allroundmarin
Poker HD 430 červený včetně příslušenství" (dále jen ,,zboží") a kupující se zavazuje toto zboží převzít a
zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

2. Technické podmínky pro toto zboží jsou uvedeny v příloze č. l, která je nedílnou součástí této kupní
smlouvy.

Článek 3
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

l. prodávající se zavazuje dodat zboží ve sjednané době:
termín dodání zboží: nejpozději do 6 týdnů od uzavření této smlouvy lresp. ode dne nabytí účinnosti
této smlouvyl. Dřívější dodávka je dovolena.

2. Kupující se zavazuje, že zboží bez vad převezme a zaplatí za jeho dodání dohodnutou cenu.



3. Místem plnění a předání zboží kupujícímu je: HZS Středočeského kraje, ÚO Příbram - stanice Dobříš,
Plk. B. Petroviče 601 ,263 01 Dobříš, v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.

4. O předání a převzetí zboží bude sepsán předávací protokol nebo dodací list potvrzený kupujícím.
5, prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, nepoužívané, vyrobené v roce 2016 nebo 2017,

kalibrované, homologované, certifikované, odpovídající platným právním, technickým, dále bezpečnostním
a oborovým normám a předpisům výrobce, ve sjednaném množství, včetně standardního příslušenství,
provedení v i. jakostní kvalitě, včetně dokladů, certifikátů a prohlášení o shodě v českém jazyce.

6. Požaduje-li zvláštní právní nebo normativní předpis zvláštní požadavek či dokument, musí být součástí
dodávky zboží splnění předmětného požadavku či dodání předmětného dokumentu.

Článek 4
CENA ZBOŽÍ

l. Cena za zboží podle ČI. 2 (a přílohy č. 2 této kupní smlouvy) byla sjednána jako cena maximální a konečná a
činí:

a) cena za l ks záchranářského gumového člunu včetně příslušenství bez DPH..,............55 333,20 KČ
b) vyčíslení DPH 21% 11 623,80 KČ
C) cena za l ks záchranářského gumového Člunu včetně příslušenství s DPH 21%........66 957,-- KČ

(cena celkem slovy: ,,Šedesátšesttisícdevětsetpadesátsedm korun českých")

Článek 5
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

l. Fakturu - daňový doklad na zaplacení dohodnuté ceny zboží vystaví prodávající po převzetí zboží
kupujícím se lhůtou splatnosti nejméně 30 dnů počínající běžet následujícím dnem po převzetí daňového
dokladu kupujícím.

2. Platba se uskuteční v českých korunách mezibankovním převodem mezi bankou kupujícího a bankou
prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedených v záhlaví smlouvy. Účet musí být vedený
v České republice s možností úhrady kupní ceny v české měně /KČ, CZKl a uvedený v registru plátců DPH;
v případě platby na zahraniční účet jdou veškeré platby a poplatky k tíži prodávajícího.

3. Faktura - daňový doklad bude vystavena prodávajícím v listinné podobě po předání zboží a musí obsahovat:
a) všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů, podle občanského zákoníku (např. § 435) a dle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

b) následující označení kupujícího: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970,
272 01 Kladno, IČO: 70885371,

c) popis zboží,
d) úplné bankovní spojení prodávajícího včetně čísla účtu,
e) faktura musí být v souladu s ČI. 4 odst. l písm. C) smlouvy a doručena kupujícímu nejpozději do 14

dní od splnění dodávky.
4. Pokud faktura nebude mít náležitosti dle výše uvedených zákonů, bude obsahovat neoprávněně fakturované

položky či chyby, nebo bude vystavena na částku, která je v rozporu s ČI. 4 této smlouvy, může ji kupující
vrátit zpět prodávajícímu k opravě nebo doplnění. Lhůta splatnosti potom začíná běžet dnem doručení
opravené nebo doplněné faktury.

5. Jakákoliv záloha, ani úhrada za vícenáklady, se nepřipouští.

Článek 6
ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

l. Prodávající se zavazuje dodat zboží vlastním jménem a na své nebezpečí a nese odpovědnost za dodání
zboží.

2. Prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku kupujícímu záruku za jakost zboží
spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu
způsobilé k sesmluvněnému účelu, a jinak není-li smlouvou stanoven speciální požadavek, tak alespoň
obvyklému pro předmětnou komoditu a zachová si sesmluvněné vlastnosti, nejsou-li vyhrazeny speciálně,
pak obvyklé vlastnosti.

3. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání kupujícímu nebo v záruční době.
4. Záruka na dodané zboží a jeho jakost se sjednává na dobu 24 měsíců od řádného převzetí zboží.



5. Odstranění vad na zboží a dalších reklamací bude prodávajícím zajištěno v přiměřené lhůtě odpovídající
jejich povaze, nedohodnou-li se strany jinak, budou vady odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů od
jejich omámení.

6. Veškeré náklady kupujícího spojené s uplatněním práv z vadného plnění či záruky lvčetně záruky za jakostl
' jdou plně k tíži prodávajícího.

Článek 7
SMLIJVNÍ POKUTY

l. Za nedodržení termínu dodání zboží nebo nedodržení lhůty pro odstranění vady v záruční době uvedené v ČI.
6 odst. 5 smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny zboží včetně 21%
DPH uvedené v ČI. 4 odst. l písm. c) za každý, i započatý den prodlení.

Článek 8
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

l. Od smlouvy lze písemně odstoupit zejména v případě podstatného porušení smlouvy.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy zejména:

a) nedodáni zboží ani do uplynutí dodací lhůty,
b) prodlení s úhradou déle než 2 měsíce ode dne splatnosti faktuiy; v tomto případě je kupující povinen

ke dni odstoupení vrátit prodávajícímu zboží, které nebylo uhrazeno,
C) nedodržení smluvních podmínek, zejména garantujících vlastnosti a kvalitu zboží v souladu se

smluvními podmínkami,
d) neodstraněni vad ve stanovené lhůtě uvedené v ČI. 6 odst. 5 smlouvy.

3. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo vyhlášeno insolvenční řízení na majetek
Erodávajícího nebo hrozí-li prodávajícímu úpadek, exekuce apod.

4. Učinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit
od této smlouvy druhé smluvní straně.

Článek 9
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

l. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) ldále jen "zákon č. 340/2015 Sb."l nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb.

2. Právní vztahy založené touto smlouvou a na jejím základě se řídí českým právem, zejména příslušnými
' ustanoveními občanského zákoníku a kogentními ustanovenítni právního řádu ČR, která dopadají na nákup

zboží.
3. Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci provádět pouze v českém jazyce; všechny písemnosti,

dokumenty, návody, faktury, dodatky, certifikáty apod. budou výhradně v českém jazyce.
4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými listinnými

dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.
5. Spory vyplývající ze sinlouvy se budou přednostně řešit smírně. Pokud se nepodaří smírně vyřešit spory,

prorogují smluvní strany pro řešení jejich sporů Okresní soud v Kladně.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží tři (3)

stejnopisy a prodávající jeden (l) stejnopis.
7. prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího uveřejnit uzavřenou smlouvu v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb.; tuto smlouvu uvěřejní kupující. prodávající souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy
a proklamuje, že údaje ve smlouvě nejsou chráněny zvláštním právním předpisem (osobní údaje, obchodní
tajemství apod.).

8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří:
Příloha č. l - technické podmínky pro nafůkovací plavidlo
Příloha č. 2 - cenová nabídka prodávajícího ze dne 15.5.2017



l
Článek 10

DOLOŽKA ÚČINNOSTI SMLOUVY UVEŘEJNĚNÍM V REGISTRU SMLUV

Dle zákona č. 340/2015 Sb. podléhá tato smlouva obligatornímu uveřejnění ve smyslu citovaného zákona. Dle
§ 6 zákona č. 340/2015 Sb. smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv,
nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Plnění před účinností smlouvy se striktně zapovídá.

Smlouva byla uveřejněna dne pod číslem Smlouvu uveřejnil kupující.

-.3 -08- 2017
V Novém Městě nad Metuji dne:

prodávající o:

Ing. Petr Novotný
jednatel společnosti
MARINE s.r.o.

-8, 08, 017
V Kladně dne:

za kup ' čího:

plk. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje

vrchní rada

Česká republika
Hasičský záchranný sbor

StředoCeského kraje
jana Palacha 1970
272 01 Kladno

2



Příloha č. 1 - technické podmínky pro nafukovací plavidlo

1. Předmětem technických podmínek je pořízení 1 ks nafukovacího plavidla (dále jen
,,plavidlo"). Plavidlo je určeno pro přepravu a evakuaci osob, zvířat a majetku při
prováděni záchranných a likvidačních prací.

2. Plavidlo s motorem včetně přívěsu splňuje požadavky:
a) norem ČSN EN ISO 6185-3, ČSN EN ISO 10087, ČSN EN ISO 10240, ČSN EN

ISO 14945 a dalších ČSN EN a en souvisejÍcÍch v platném znění,
b) zák. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
C) vyhl. č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních

cestách, ve znění pozdějších předpisů,
d) vyhl. č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, v platném

znění,
e) vyhl. č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního

provozu), v platném znění,
f) uvedené v této technické specifikaci.

3. Plavidlo umožňuje přepravu nejméně 6 osob a má nosnost nejméně 900 kg.
4. Plavidlo včetně podlážky, ale bez přívěsného motoru a dalšího přis|ušenstvi, má

hmotnost nejvíce 120 kg.

5. Plavidlo má délku od 4000 mm do 4500 mm a šířku od 1800 mm do 2200 mm.
6. Plavidlo umožňuje použití motoru podle těchto technických podmínek,
7. Plavidlo má obvodový válec členěný vertikálními přepážkami na nejméně čtyři

nezávislé vzduchové komory; každá vzduchová komora je opatřena ventilem, který
umožňuje nafukování a vyfukováni vzduchu a měření tlaku vzduchu v komorách.

8. Plavidlo je vybaveno vyjímatelnou podlážkou.
9. Plavidlo je vyrobeno jako nepotopitelné a musí mít takovou zásobu plovatelnosti, aby

se zcela naplněné vodou udrželo na hladině a poskytovalo vztlak nejméně 5 kg na
každou osobu přípustného obsazení, nejméně však 20 kg. Požadovaný vztlak musí
zatopené plavidlo zajistit při zatížení jeho libovolného místa.

10. Dno plavidla je vybaveno nejméně jedním kýlem, který stabilizuje lod' při vyšších
rychlostech.

11. Plavidlo je vybaveno nejméně čtyřmi vyvazovacími oky, jedním na přídi, jedním na zádi
a jedním na každém boku lodi. Vyvazovací oka musí být provedena tak, aby
jejich pevnost vyhovovala požadavkům na vyvazování a vlečení plavidla podle této
technické specifikace.

12. Plavidlo je provedeno zejména v červené barvě.
13. Plavidlo je vybaveno stanovenou výstroji plavidla (v souladu s Příl. č. 1 vyhl.

č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách,
ve znění pozdějších předpisů). Záchranným prostředkem se pro tyto účely rozumí
házecí pytlik s lanem o délce nejméně 20 m a jako vyvazovací lano se použije p|ovoucí
lano o délce nejméně 15 m.

14. Plavidlo je vybaveno nejméně dvěma rozložitelnými pádly dlouhými 165 cm s listem z
plastu a žerdí ze slitiny hliníku, umístěnými v pevném úchytu.



15. Plavidlo je vybaveno přislušenstvhn podle následujici tabulky:

Název Počet jedn.
skládací h|iníková podlážka s výztuhami 1 ks
dřevěná sedačka 2 ks
madlo pro pohodlné přenášeni člunu 7 ks
záchytné lano 4 ks
tažné lano 1 ks
d-ring velký - jeden z nich v přední části člunu (nad nebo pod madlo) 5 ks
d-ring malý 2 ks
zapuštěný ventil 1 ks
výpustný ventil 1 ks
nožní pumpa 1 ks
sada na opravy 1 ks
transportní taška pro člun 1 ks
transportní taška pro podlahu 1 ks
háček lodní hliníkový délka 180cm pr. 25mm 1 ks
šedý vak pod lavičku člunu (délka lavičky 85cm), 1 ks
žluté lano p|ovoucí pr. 10mm, délka 20m 1 ks
pádlo hlinIkové délka 180cm 2 ks
rozložitelná vesla 1 pár

16. Pro výrobu plavidla, jsou použity pouze nové a dosud nepoužité originá|ní součásti,
které nejsou starší 12 měsíců.

17. Technická životnost plavidla je nejméně 10 let, přičemž po celou dobu musí být plně
funkční.

18, Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní
jména, zvláštni označení podniků, výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které
platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory,
umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.
Variantní řešení se nepřipouští.



Dodavatel: Nabídka vydaná č. NV-68/2017 Strana
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MARINE s.r.o.
Řadová 465
54901 Nové Město nad Metují

IČO: DIČ:
42197058 CZ42197058
Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C1355
ze dne 19.12.1991 u Krajského soudu v Hradci Králové.

Doprava:Osobni odběr
Úhrada: Na bankovní účet

Odběratel: Zákaznické číslo: F10025
HZS Středočeského kraje

Příbram

IČO: DIČ:

Datum vystavení dokladu: 15.5.2017 Platí do: 15.9.2017

. , . Cena za jedn, Sazba Cena celkemPředmět zdanitelného plnění Mnozstvi l j. V CZK S DPH DPH S DPH

ar-978053 Záchranářský nafukovací gumový Člun Allroundmarin Poker 1,000 ks 66 957,000 21 % 66 957,00
HD 430 červený včetně přís|ušenstvi

Částky v CZK

Bez DPH DPH Celkem

základní sazba 21 % 55 333,20 11 623,80 66 957,00

Celkem 55 333,20 11 623,80 66 957,00

Zaokrouhlení 0,00

Částka k úhradě 66 957,00

Základem pro výpočet daně je částka "S DPH".

Vystavil(a): l Převzal(a), dne:
Schválil(a), dne,

l
Vystaveno v systému ABRAGen

Telefon: E-mail:

Mobilní telefon: WVVW: www.marine.cz


