
zlíň Statutární město Zlín
nám. Míru 12, 76140 Zlín S00JP014B4Y8

statutami město Zlín
se sídlem ná
zastoupené:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technickýc
Telefon; 577 630 566, mobil;
Odpovědný útvar: Odbor městské zeleně MMZ
IČ: 00283924
DIČ: CZ0Q283924
Bankovní spojení; Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jako „kupující"

AGROTEC a.s.
se sídlem Br
zastoupená
zástupce ve věcech smluvních;
zástupce ve věcech technických
IČ: 00544957
DIČ: CZ00544957
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajsk ložka 138
Bankov
Telefon:

dále jako „prodávající"

uzavřeli tuto

kupní smlouvu

dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy kupujícího: 180 017 0031
číslo smlouvy prodávajícího: f('S^ AMkL.
číslo veřejné zakázky: P17V00124246

I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu předmět koupě a umožnit tak
kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo, závazkem kupujícího pak je předmět koupě převzít a
zaplatit za jeho dodání kupní cenu.

Předmětem koupě dle této smlouvy je nový podvozek 4x2 s hákovým nosičem kontejnerů pro
Odbor městské zeleně MMZ v souladu s technickými parametry uvedenými v příloze č. 1 této
smlouvy a v souladu s podklady uvedenými v čl. II. této smlouvy:

Podvozek Iveco Daily 70C18
Nástavba hákový nosič kontejnerů NHK 5A-330

2. Prodávající a kupující souhlasně prohlašuji, že předmět plněni na základě specifikace touto smlouvou
a její přílohou vymezili dostatečně určitě a srozumitelně.

3. Prodávající se zavazuje realizovat dodávku předmětu koupě včas, s potřebnou péčí, a ve sjednaném
čase. jakosti a provedeni.

4. Předmětem této smlouvy je dále servis vozidla a nástavby po dobu běhu záruční doby a případné mimo
záruční opravy po dobu běhu záruční IhDty, a to na výzvu objednatele (zástupce ve věcech
technických).
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PODKLADY PRO REALIZACI DODÁVKY

Podkladem pro realizaci dodávky jsou;
- podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Dodávka
nového podvozku 4x2 s hákovým nosičem kontejnerů pro Odbor městské zeleně MM2“

- nabídka zhotovitele včetně technických parametrů v souladu s přílohou č. 5 Výzvy k podání
nabídky (technické parametry tvoří přílohu č. 1 této smlouvy).

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Doba plnění; Předmět koupě dodá prodávající kupujícímu do 10.12.2017.
Servis a případné mimo záruční opravy budou probíhat po dobu běhu záruční doby.

2. Místo plnění: Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína, oddělení městské zeleně Santražinv
5326, Zlín.

Prodávající se zavazuje, že nejpozději 5 pracovn dmětu koupě uvědomí o
této skutečnosti zástupce ve věcech technických ontakt uvedený v záhlaví
smlouvy.

IV.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ

1. Prodávající se zavazuje;

a) dodat vozidlo s nástavbou jako funkční celek v souladu s touto smlouvou spolu s doklady
vztahujícími se k předmětu plnění a doklady potřebnými pro jeho užívání zejména:

~ dodat schémata zapojení elektroinstalace a hydraulických okruhů v tištěné a elektronické
podobě katalog ND dílů nástavby v elektronické a papírové podobě,

- dodat návody v českém jazyce včetně pokynů bezpečnosti práce v listinné a elektronické
podobě,

- dodat záruční listy,
a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k předmětu plnění v souladu s touto smlouvou,

b) dodávku předmětu koupě uskutečnit v pracovní dny po předchozím oznámení učiněném zástupci
kupujícího v souladu s článkem lil. smlouvy,

c) provést v rámci dodáni předmětu koupě jeho uvedeni do provozu včetně odzkoušení a současně
též zaškolení pracovníků kupujícího (obsluhy předmětu plněni).

d) připravit protokol o předáni a převzetí, který po učiněné kontrole předmětu plnění podepíšf
zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu kupující prohlásí, zda předmět plnění přijímá
nebo nepřijímá a pokud předmět plnění odmítne převzít, uvede, z jakých důvodů a stanoví
prodávajícímu novou lhůtu k řádnému předání předmětu plnění.

2.

3.

Kupující se zavazuje převzít předmět plnění a zaplatit kupní cenu podle článku V. této smlouvy.
Zástupcem prodávajícího k jednáni ve véci splněni předmětu smlouvy je Ing. Ivan Adámek, prodejce
vozů Iveco. Zástupce kupujícího k jednání ve věci splnění předmětu smlouvy je zástupce ve věcech
technických.

Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu plnění dnem jeho převzetí od prodávajícího dle tohoto
článku.

V.
CENA



1. Cena je dohodou smluvních strana stanovena následovně:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH
Nabídková cena předmětu koupě (podvozku včetně nástavby) 1.219.500 Kč 256.095 Kč 1.475.595 Kč
Cena servisní normohodiny podvozku (shodná s cenou za
připadnou mimo záruční opravu v záruční době) 684 Kč 144 Kč. 828 Kč

Cena servisní hodiny nástavby (shodná s cenou za případnou 

mimo záručni opravu v záruční době)
60Q Kč 126 Kč 726 Kč

2. Cena předmětu koupě je sjednána dohodou smluvních stran jako cena pevná a maximální, bez 
možnosti navyšování, která zahrnuje všechny náklady spojené s pořízením a dopravou předmětu 
koupě do místa plnění.

3. Cena za servisní normohodinu podvozku a cena za servisní hodinu nástavby po dobu trvání záručních 
lhůt je sjednána dohodou smluvních stran jako cena pevná a maximální, bez možnosti navyšováni.

4. Paušální náklady na dopravu mechaniků do místa plnění (tj, dopravné a čas mechaniků strávený na 
cestě) v případě nutnosti opravy v záruční době jsou stanoveny za každou jednotlivou opravu pevnou 
částkou 1 000 Kč bez DPH, ke které bude připočteno DPH v zákonné výši,

5. Cena za použité materiály při servisu předmětu koupě a při případné opravě bude stanovena dohodou 
smluvních stran, bude se jednat o cenu v místě a čase obvyklou.

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupující neposkytuje zálohy.

2. Cena za dodávku bude hrazena po předání a převzetí předmětu koupě na základě daňového dokladu 
(faktury) vystaveného dodavatelem s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). Přílohou daňového dokladu (faktury) 
bude protokol o předání a převzetí předmětu koupě podepsaný zástupcem kupujícího ve věcech 
technických. Den podpisu protokolu o předání a převzetí je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve 
smyslu §21 zákona o DPH,

3. Cena za servis a případnou mimo záruční opravu v záruční době bude uhrazena na základě daňového 
dokladu (faktury) s náležitostmi dle zákona o DPH, podkladem bude soupis prací a dodávek 
odsouhlasený zástupcem ve věcech technických. Dnem zdanitelného plnění ve smyslu §21 zákona o 
DPH je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.

4. Daňový doklad doručí prodávající kupujícímu do 7 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dni od data jeho doručení kupujícímu.

6. Termínem úhrady se rozumí den odepsáni finančních prostředků z účtu kupujícího.

VIL
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č, 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající odpovídá za vady předmětu dodávky, které má 
předmět dodávky v době předání a převzetí kupujícím nebo vady, které způsobil porušením své 
povinnosti.

2. Předmět dodávky má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému v kupní smlouvě a nabídce 
prodávajícího.

3. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.
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1.

Vlil.
ZÁRUKA

Prodávající se zavazuje, že:
a, podvozek bez ohledu na počet ujetých kilometrů bude mít vlastnosti obvyklé a bude sloužit

obvyklému účelu nejméně po dobu 36 měsíců od předání a převzetí předmětu koupě.

b. nástavba jako celek bude mít vlastnosti obvyklé a bude sloužit obvyklému účelu nejméně po
dobu 36 měsíců od předání a převzetí předmětu koupě.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího
vnější událost. To neplatí, zpúsobil-li vadu prodávající.

Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí
příslušná ustanovení zákona t. 89/2012, občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že
notifikace pří je kontaktní osobou
prodávajícího Lhůta pro odstranění
vad předmětu koupě se sjednává na 7 pracovních dnů, nebude-li s ohledem na povahu uplatněné vady
dohodnuta lhůta jiná.

4. Kupující má právo v průběhu záruční doby doplňovat nutné provozní kapaliny (PHM, vodu do
osťrikovačů, atd.) a realizovat výměnu vadných žárovek.

2.

3.

IX.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Bude-lí prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši
5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Bude-ii prodávající v prodleni s odstraněním vad předmětu koupě nad sjednanou či dohodnutou lhůtu
kdy tak měl učinit, zavazuje se zaplatit kupujícímu 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den
prodlení.

3. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo kupujícího požadovat náhradu škody způsobenou mu
prodávajícím.

X.
ÚROK 2 PRODLENÍ

Dosíane-li se prodávající, nebo kupující do prodlení se splněním peněžitých závazků vyplývajících
z této smlouvy, je povinen platit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky,
ohledně doby po kterou je se splněním svého závazku v prodlení.

XL
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Porušl-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá smluvní strana bez zbytečného
odkladu od smlouvy odstoupit.
2a podstatné porušeni smlouvy se považuje:
a) prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě o více než 15 pracovních dnů,
b) prodlení kupujícího se splněním peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy delší než 30 dnů.
c) stav, kdy dodaný předmět koupě nebude odpovídat technické specifikací (příloha č. 1).

2. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku.



XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou
poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude
záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3- Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-íi ve smlouvě
uvedeno jinak.

4. Prodávající souhlasí s;
- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadáváni veřejných zakázek,

- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem, a to
pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,

- se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2
vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné
vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1: Technické parametry

Schválení finančních prostředků;

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce; Zasfupířeřsfvo města Zlína
Datum a číslojednací: 23. 3. 2017, č.J. 16/172/2017, RO č. 7/2017

Sďtváleni veřejné zakázky:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 29. 5. 2017, č.j. 100/11R/2017, schválen/

24. 7. 2017, Č.J. 100/15R/2017, schválení
10 -08-W

Ve Zlíně dne.

Kupující
statutární měs

výběrového řízení, pověření k uzavřeni smlouvy
výběru dodavatele

RNDr. Bedřic
_____ námt

zodpovídá

sstekpj

odbor

imátoK

datum

—

příjmení

vřené OnZ

i''o -
OP^

3. 08t^ řJfilýnko

j finaričnří
OE

70^
HOLCOVA

Prod

Ing.
na základě plné moci

Předběžná rídicť k 0/2001 Sb.

funkce příjmení datum

prikazce

operecc /Zíi> S- ^!?\

jprévce

rozpočtu do . l -hat}



\

Příloha číslo 1 ke Kupní smlouvě, číslo smlouvy kupujícího 180 017 0031

Požadované technické parametry podvotku_____ ___

1) vozidlo o celkové nmotnosti 7 až 7,5 Ijíi

2) fizeni vlevo po směru lízflv

3) emisní Wda EURO 6

4) 2 nágfavy

5) rozvor poOvozKu vňodnv pro převoz konieinefů o celkové délce 3800 mm včeiné háku

6) pneumaiiKv na ráfku o průiněru rniniméirě 16 palců

7) stelnv rozměr pneu na obou nápravách

8) pneu zimní dezén

9) zadní náprava dvolmoniáž

101 zadní náprava fínací

111 pérováni listovými pery -zadní zesílená

12) výkon vznělovéno motoai v rozmezí 130- ISO kW

131 Dahjbnl DOČitafc s lAazaielem sefvisnicli tniervalů

14) pomocný pohon P.T.O.

151 maríušlni převodovka

161 spodní kryt molorového proslonj fpod olejovou vanou) laKo ocnrana proti poškození např. při viezdu do skládky odpadu

171 zoátažka se zvukovou aqnaiizacl

18) kaPlna zelená RAL S021

19) kabina 3 mislná. sedadlo ňdlče odpageriě

20) alfbao ndlče a soolmazdce

21) homi odkládací police v kaplně vozjdla

22) zadní prosklené okno kabiny

231 cenlrální zamykáni

24) náslupní madla v kaOlné

251 systém brzd A8S

26) uzávěrka diferenciálu

271 uzamvKaielnv uzávěr nádrží

28) aulorádip s Dlueiooin

291 Oigilální lacřioaraf

301 aulomalické spoužténi sválel (denní svíceni)

31) rezerva umisléna na vozidle

321 ledTO Dfagovni sváHo na Itabiriě voaůla

331 nasicí přlslfoi umístěný na vozidle nebo v kabinž vozidla

341 záklaoni výbava

351 povinna výbava

36) označeni vozidla sklopnou fedexni tabulkou .A‘

371 2 homoloQOvaně záOleskové svélelfw majáky oranžové barvy uwístžné na střeže kabiny vozidla zapsané do TP

381 dodání, moniáž a zapojení nové světelně aleje na zadní síranu kabiny vozidla s ovládáním a signalgacf v kaUné vozidla (např, typ svatalné aleje LEO A, TC 08 3G1

Požadované tachmcfcé parametry oosite feontejnerů

1) nosiž umožňuje manipulaci s kontejnery vyrobené dle DIN 30722

21 kapacita zdvihu nalahovacitva systému nwimálně 5

31 výška pevnélio háku 1 000 mm

4) styčná plocna háku s okem konleineru opařena oteaivzdomým pévacam

5) poiislka liáku

61 ovládáni nosiče z kabiny fdiče dále i pákami na straně vozidla

7) eieklfonické a Pvdrajlické iišléni mylné operace OPsiuhy

6) hydraulické iišiěni Konteinefu

91 KaPeláž eleKiroinstalace chráněna pomoci piaslovýcP iruPek

101 možnost pfevozu KonleinerCi délky až 3800 mm

11) akustická slonalgace odílšténédo konteineru

121 Parevne provedení nosiče RAL 7021 

131 božní záPranv

14) oarei na vodu o minimálním oDiemu 20 lilrů s výpuslnv-m kohoutem a pumptčkou na mýdlo k mytí rukou

151 scVifánka na nářadí, itfyiovaci siť, aid.

16) 2ápi3 nástavby do TP vozidla



/IG?OTEC
a.s.

PLNA MOC
Obchodní společnost AGROTEC a.s. se sídlem v Hustopečích, Brněnská 74, PSČ: 693 01, IČ:

00544957, DIČ: CZ00544957, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

v oddílu B, vložka č. 138 (dále ,,zmocniter‘), zastoupená předsedou

představenstva tímto uděluje plnou moc svému

zaměstnanc ro Veřejné zakázky divize

Nákladní automobily,

aby společnost AGROTEC a.s. zastupoval a jejím jménem činil ve věcech veřejných zakázek, u nichž

objem plnění nepřesahuje částku 5 mil. Kč bez DPH, veškerá právní jednání uchazeče dle zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále ZVZ), s výjimkou jednání dle

§ 249 - 267 ZVZ (viz dále), zejména (ne však výlučně pouze) aby:

- vznášel dotazy na zadavatele a žádosti o poskytnutí dodatečných informací,

- vystavoval a podepisoval za společnost příslušná čestná prohlášení,

- podával žádosti o účast,

- prokazoval kvalifikaci,
- připravoval a podával za společnost nabídku do veřejných zakázek,

-* účastnil se otevírání obálek,

- účastnil se elektronických aukcí,

- přebíral jménem uchazeče rozhodnutí zadavatelů veřejné zakázky,

- jednal s hodnotící komisí a podával písemná vysvětlení nabídky,

- podával námitky a odvolání proti rozhodnutím zadavatele.

Současně zmocnitel uděluje zmocněnci plnou moc uzavřít (podepsat) za něj z takové veřejné zakázky

vzešlou smlouvu se zadavatelem, u níž nepřesahuje objem plnění 5 mil. Kč bez DPH, s výjimkou

ujednání o zpětném odkupu a rozhodčí doložce.

Tato plná moc neopravňuje zmocněnce jednat v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu dle

§ 249-267 ZVZ.

Tato plná moc je platná do 31. 12. 2017 ■

V Hustopečích dne 30. 12.2016

p
AGROTEC a.s.

člen představenstva
AGROTEC a.s.

u moc přijímám:

C a. s. (Brnénská 74 (693 01 Husfopeáe |le(. *420 519 402111
519 411 161 ] e-mail info@agrotec.cz | IČ 00544957 \ DIČ CZ00544957
st je zapsána v obchodním rejstříku u IVajského soudu v Brně I oddíl B 1 vložka 138


