
Kupní smlouVa
t. sm|ouwl kupuliciho !f t0 |P

uzavírají níže uvedeného dne, mósíce a roku V souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona
č. 89l2ol2 sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník) mezi
smluvnímistranami:

Technické služby města Kralup nad Vltavou
se sídlem: Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou
lČ: 00066460; DlČ: czoo06646o
ZastoUpené ředitelem lng. Lubošem Němcem

osoba opráVněná jednat ve věcech technických: Michal saUr

(dále jen "kupující")
,'

a

Název:
ln8. Miloslav Šípa|
Tuřany 89
Korespondenční adresa: Libovice 68, 273 79
z7?79
lč| 69005931
Dlč: cz74o523o690

(dále jen "prodáVající")

název akce:

Dodávka zařízení pro sečenía mulčování travního porostu

Tato smlouva je uzavřena na základě nabídky prodávajícího (dále jen ,,nabídka'.), kterou
v postavení uchazeče podal do uýběrového řízení na veřejnou zakázku

čl,l.
Předmět koupě

Touto smlouvou se proďávajícízavazuje dodat kupujícímu 1 k5 nového sekacího zařízení vč,
příslušenství tj: 1ks Žacího stroje scag Tuď Tiger sTT ll - 72V - 35BV, 1 ks žací kosy 61''
(155cm), 1ks Mulčovací sady Hurricane pro záběr 61 " (155 cm), montáž osvětlení pro provo2
na pozemních komunikacích dlé současně platné le8i5lativý dokumenty potřebné pro provoz
na komunikacích Vč. přihlášení do re8istru vozidel



2.

1,
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Kupujícíse zavažuje převzít předmět koupé a zaplatit prodáVajícímu níže uvedenou kupní
cenu.

součástí dodávky předmětu plnění prodáVajícího je dále zejména:
. dop.ava předmětu koupě (zařízení)do místa plnění,
. uvedení zařízení do plného provozu, jež zahrnuje jeho odzkoušení a ověření správné

funkce, případně jeho seřízenía proveden í dalších úkonů nutných pro to, aby zařízení
mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel V přítomnosti kvalifikovaného píacovníka
prodávajícího v délce trvání.iedné pracovní směný

o protokolární předání zařízení Včetně potřebného příslušenství, úplné technické
dokumentace (náVody k obsluze a údržbě V českém jazyce, katalo8y ND k předmětu
koupě, včetně příslušenství v českém jazyce vtištěné i elektronické formě, servisní
sešit, prohlášenío shodě ke stroji i pří5lušenství),

o předání prohlášenío shodě dodaného předmětu plnění se schválenými standardy,
. zaškolení zaměstnanců kupujícího v obsluze, programování (tzv. nastavování

jednotlir^/ch parametrů zařízení) a údržbě zařízení pro 3 osoby V lozsahu nutném pro
bezvadný provoz dodáVaného zařizeni.

ProdáVající prohlašuje, že:
r předmét plnění dle této smlouvy je zcela Vsouladu s požadavky kupujícího

uvedenými v zadávacích podmínkách zakázký
. zařízení Vč. příslušenství je nové a vsouladu se všemi platnými práVními předpisy

České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními, technickými,
kvalitativními a zdravotními) a českými technickými normami {ČsN), které se vztahují
k zařízení, a to jak závaznými, tak doporučenými. ProdáVající odpovídá za to, že
zařízeníje Vyrobeno z nejlepších materiálů, V prvotřídní kvalitě;

o že dodaný předmét koupě Whovuje podmínkám dle zvláštních předpisů a je schopné
provozu pro daný účeI a provozu na komunikacích v ČR.

. je u/lučným Vlastníkem zařízení, že na zařízeníneváznou žádná práVa třetích osob, a

že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zařízením podle této 5mlouvy
disponovat. ProdáVající prohlašuje, že zařízení nemá žádné Vady, které by bránily
jeho použitíke sjednaným či obwklým účelům.

č1.1l.
Kupní cena

Kupní cena za splnění této smlouvy prodáVa.iícím je sjednána v souladu s cenou, kterou
prodávající nabídl dne 79.72.2017 v rámci 4iběrového řízení na veřejnou zakázku.
Celková cena za celý předmět plnění:

cena bez DPH:
DPH ...,. %i

cena včetně DPH:

ceny za jednotliVé položky:

437 855,- Kč
91950 ,- Kč

529 805,- Kč



Název položky
obchodní
označení a
specifikace

Počet
Vks

Jednotková
cena bez
DPH V Kč

celková
cena bez
DPH V l(č

celkoVá
cena 5 DPH
27%ý Kč

Zací stloj scag Turf
Tiger sTT 61V -
35BV
IVIulčovací sada
Huřicane pro záběr
61 " (155 cm)

osvětlení pro provoz
na pozemních
komunikacích
Dokumenty potřebné
pro provoz na
komunikacích
Piihtlášení do íegistru

1

7

1

389 405,

10 925,-

37 525,,

389 405,

70 925,

37 525,-

411IEo,

1-3 21-9,,

45 405,-

2. Kupní cena bez DPH je sjednána jako nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za

předpokladu změny sazeb DPH. Jsou Vní zahrnuty Veškeré náklady prodáVajícího
nezbytné pro řádné a Včasné 5plněnícelého předmětu této smlouVy,

3. Kupní cena bez DPH obsahuje zéjmena náklady na pořízeni zařizeni Včetně příslušenství,
Výbavy a V provedení specifikovaném včlánku č. ltéto smlouvý Včetně Všech dalších
součástí uvedených Vbodě 3 článku l., náklady na dopravu zařízení do místa plnění,
náklady na po.iištění žaříZení, daně, poplatky a cla spojené s dodávkou zařízení (kromě
DPH), náklady na průVodní dokumentaci, náklady na likvidaci odpadů VZniklých při
dodávce zařízení, náklady na jeho uvedení do provozu vmístě plnění, náklady na
zaškolení zaměstnanců kupujícího apod.

4. Prodávající prohIašuje, že 5e řádně seznámil s rozsahem předmětu této smlouvy
a potvrzuje, že dohodnutá kupnícena zahrnuje veškeré náklady spojené 5e splněním této
5mlouW.

čl. llI.
Platební podmínky

1. Kupující se zavazuje Uhřadit kupnícenu bankovním převodem na účet prodáVajícího, a to
na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystavené prodáVajícím 5e splatností
30 dnů od data jejího doručení kupujícímu. Faktura mU5í obsahovat Všechny náležitosti
řádného účetního a daňového dokladu Ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména
zákon č.563/1991sb. o účetnictvía zákon č. 23512004 sb,, o dani z přidané hodnoty, Ve

znění pozdějších předpi5ů.

2. Faktura bude zadavateli předložena Ve dvou vyhotoveních, a to včetně příloh.
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Kupující si Vyhrazuje práVo Vrátit faktury
splňovat požadované náležitosti dle zákona.
faktury a novou fakturu doruai kupujicimu
s úhradou.

prodáVajícímu bez úhrady, jestliže nebudou
Prodavajici provede opl avu VyslaVenim noVé

a V takovém případě kupující není V prodlení

4. V případé, že zařízení bude vykazovat vadu či více vad bránících užívání anebo nesplnili
prodáVající povinnost uvedenou V čl, V. bodu 2. této smlouvy, není kupující do doby, než
prodáVající vadu či Vady odstraní či do doby, než prodáVající splní povinnost uvedenou
V čl. V. bodu 2, této smlouvy, povinen uhíadit prodávajícímu kupní cenu a ohledně
úhrady kupní ceny se V takových případech kupující neocitá v píodlení. Veškeré Vady
musí blýt uvedeny V předáVacím protokolu a podepsány oběma stranami.

čt. tv.
Termín a místo plnění

1. ProdáVající se zavazuje odevzdat zařízení dle čl. 1, této smlouw kupujícímu
a provést Všechny ostatní činnosti a dodáVký které jsou součástí předmětu koupě dIe této
smlouvy včetně uvedení předmětu plnění do plného provozu neipozděii do 50 dnů od
uzavření této smlouVy,

2, Místem plnění předmětu koupě je sídlo kupujícíhp na adrese: Technické služby města
Kralup nad Vltavou, Libušina 123, 278 01 Kralupy nád Vltavou (dále jen ,,místo plnění"),

3. ProdáVající se zavazuje zařízení přepravit do uvedeného místa plnění a předat je
kupujícímu V tomto místě plnění. Na odevzdání zařízení upozorní prodáVající technického
zástúpce kupujícího stanis|ava Hejduka telefonicky nebo e-mailem na adresy
tsm.hejduk@mestokralupy.cz (teleíon +420 603 775 677), a to nejméně 3 pracovní dny
před možným dodánim předmětu koupe.

č|. V.
Předání a převzetí zařízení

Zařízení se považuje za odevzdané a závazek prodávajícího odevzdat zařízení kupujícímu
2a splněný okamžikém převzetí zařízení kupujícím bez vad bránících užíVání. V případě, že
kupující převezme zařízení svadami nebránící užívání, je závazek prodávajícího splněn
tímto předáním a následně dojde k odstranění těchto Vad v co nejkratší době, nejpozději
však do 15 dnů, V případě, že kupující převezme zařízení svadami bránících uživáni, je
závazek prodávajícího splněn až okamžikem odstranění poslední Vady, kterou zařízení
Vykazova]o V době převzetí.

ProdáVajícíje povinen spolu se zařízením předat kupu.iícímu zejména tyto doklady:
. všechny dokumenty, které jsou potřebné k převzetízařízení, k nakládání se zařizenim

a kjeho řádnému užívání,
. veškerou technickou dokumentaci vztahující se k zařízení (např. návody kobsluze a

údržbě V českém jazyce),
. veškeré doklady o provedenítech nických čijiných 2koušek

2,
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. ostatní doklady uvedené v této smlouve.

ProdáVající odpovídá za spráVnost a úplnost předané dokumentace, jakož l za to, že
neobsahuje žádné nepřesnosti, chyby nebo opomenutí.

Zařízeníbude prodáVajícím předáno a kupujícím převzato na základě 5hodných prohlášení
stran V předáVacím protokolu, který bude obsahovat potvrzení sjednaných technických
podmínek dodávky (dle článku č,l této smlouvy), místo a datum jeho předání. součástí
předávacího protokolu bude rovněž údaj o splněníostatních částípředmětu této smlouvy
prodávajícím, provedení zkušebního provozu, seznámení 5 obsluhou a údržbou
včetně řádného zaškolení pracovníků kupujícího spolu sdalšími listinami nezbytnými
k provozu zařízení a k Výkonu Vlastnického práva kupujícím.

sežnámením s obsluhou a údržbou se rozumí seznámení určených pracovníků kupujícího
s obsluhou zařízení, technickými a provozními podmínkami, Všeobecnými bezpečnostními
pokyny a dalšími náležitostmi řádného provozu žaíízefií. o seznámení s obsluhou
a údržbou bude sepsán zápis s podpisy určených pracovníků prodávajícího.

Součástí předání a převzetí bude i provedení zkušebního píovozu zařízení jehož cílem
bude prokázání skutečnosti, že toto zařízení Vykazuje technické parametíy uvedené
vpředmětu této smlouvy, Vyhovuje platným předpisúm a že je schopno řádného a
bezpečného provozu. Kupující je povinen poskytnout k provedení zkušebního provozu
Veškerou svou součinnost a.ie opráVněn přizvat kprůběhu Zkušebního provozu i další
osobý jejichž účást pokládá za nezbytnou. Výsledky zkušebniho provozu budou popsány
V předáVacím protokolu.

o úplnosti a spráVnosti Všech podmínek a požadavků uvedených V odst, 3 tohoto článku,
podepíší zástupci obou smluvních stran předáVací protokol Whotovený píodáVa.iícím,
kteni bude tvořit podklad pro vystavenífaktury prodávajícím,

V případě zjištění Vad nebránících užíýání zařízení při jeho předání a převzetí, bude
předávací protokol obsahovat i lhůty k jejjch odstranění, na kter,ých 5e kupující
a prodáVající dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě o termínu odstíanění
ýad zařízení, pak platí, že všechny Vady musí b\^ odstraněny Vco nejkratší době,
nejpozději Však do 15 dnů ode dne předání a převzetí zařízení. Po odstranění poslední
vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol. Kupující není povinen
převzít zařízení Vpřípadě, že Vykazuje Vady, V případě, že kupující odmítne zařízení
převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou sVá stanoviska a jejich odůVodnění a
dohodnou náhradní termín předání,

4.

5.

7.

6,

Budou-li při předánía převzetí předmětu koupé zjištěny drobné Vady a nedodělky zařízení
nebránícíjeho řádnému užívání, uvedou se do předávacího protokolu a část kupníceny ve
\^iši 10% Uhrazena kupujícím prodáVajícímu až po jejich odstranění.

9. Veškeré odborné práce související sdodáním a zajištěním íunkčnosti zařazena musi

WkonáVat pracovníci prodáVajícího nebo jeho smluvních partnerů mající příslušnou
kvaliíikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je prodávající povinen předložit na požádání
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5.

7.

ku pujícímu,

čl. Vl.
Přechod vlastnického práva

Vlastnické práVo přechážína kupUjícího převzetím předmětu koupě a zaplacením celé kupní
ceny uvedené v čl, ll této smlouW.

odpovědnost za škody na předmětu koupě a škody jím způsobené přechází na kupUjícího
dnem fyzického převzetí před mětu koupě

čl. V|l,
odpovědnost za vady, záruka za jakost

Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní které má zařízenív době jeho předání
kupujícímu a dále za tý které se na zařízení vyskytnou V žáruční době sjednané Vtomto
článku smlouvy, Dále odpovídá prodávající za veškeré vady zařízení (po dobu tívání
záručnídoby), které 5e Vyskytnou po době předánízařízení kupujícímu. Vadou se rozumí
odchylka od množství, druhu či kvalitativních podmínek zařízení nebo jeho části,
stanovených touto 5mlouvou, obecně záVaznými právními předpisy České republiky či
EVíopské unie nebo českými technickými normami,

ProdáVajíci posk}tuje kupujícímu záruku za jakost zařízení spočíVající V tom, že zařizení,
jakož ijeho veškeré části ijednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pío
použití k ujednaným, jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, jinak obvyklé
vlastnosti.

Záruční doba se sjednává v délce 24 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí
zařizení na základě předávacího protokoltr. Do zářuční lhůty se nezapočítává doba, po
kteIou nenímožno předmět koupě použíVat V důsledku reklamované záVady,

Prodávajícíse zavazuje předat příslušné záručnílisty kupujícímu spolu se zařízením.

Záruka se vztahuje na prokazatelné výrobnL montážní a materiálové Vady.

V případě, že dojde kuýměně dílů vobdobí 6 měsíců před skončením záruční doby,
poskytuje prodáVající na tyto vyměněné díly novou záruční dobu v délce 6 měsiců.

oznámeníVady lže učinit nejpozději do posledního dne záručnídoby, přičemž i oznámení
vady odeslané kupujícím V poslední den záručnídoby se považuje za Včas učiněné,

objeví-li se na zařízení Vada, a to bránící provozu zařízení, a pokud bude kupující
požadovat její odstraněnL je prodáVající povinen se do 5 dní od prokazatelného nahIášení
(písemně nebo emailem) závady kupujícím dostavit kdanému zařízení. Nástupní doba
k odstranění záVad běží pouze během pracovních dnů a blde prodáVajícím garantována
minimálně po dobu trvání záruční doby a doby pozáručního servisu,

4.
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9. ProdáVající je povinen zahájit odstíaňování oznámené Vady i V případě, že práVa
kupujícího z oznámené vady neuznává. Prodávající .ie povinen při záručních opravách
použíVat vždy noVé a ori8inální náhradnídíly,

Lhůtu pro odstranění o2námených Vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy
a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě o termínu
odstranění ožnámené Vady, platí, že oznámená Vada musí b\^ odstlaněna nejpozději do
15 kalendářních dnů ode dne doručen í oznámen íVady prodávajícímu.

Náklady na odstranění oznámené Vady nese prodávající ve sporných případech až do
doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena a práva kupujícího zvadného plnění
uplatněny opráVněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že kupující oznámil vadu a
práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, je povinen uhradit píodáVajícímu Veškeré
náklady prodávajícím účelně vynaložené V souvislosti 5 odstranéním neoprávněně
oznámené vady.

o odstranění oznámené Vady sepíše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění
vady.

Vpřípadě, že prodávající bude vprodlení s odstraněním oznámené vady, je kupující
opráVněn odstranění Vady provést 5ám nebo píostřednictvím třetí osoby na náklady
prodávajícího (v obvykiých cenách servisních prací), Náklady s tím spojené je prodávající
povinen uhradit kupujícímu do 10 dnů po obdržení písemné VýzVy k úhradé.

čl. Vlll.
servisní podmínky a záruční opravy

Maximáiní doba opíavy V době záruky se sjednáVá na 5 pracovních dnů, pokud nebude
dohodnuto jinak. Kupující se zavazuje umožnit servisnímu pracovníkovi nebo jiným
pověřeným pracovníkům přístup do svých prostor V rozsahu nezbytném pro provádění
opravy a práci na opravě a po potřebnou dobu.

Prodávajicí se zavazuje, že záručníoprava bude provádéna zcela bezplatně.

Prodávajícíje povinen po ceIou dobu životnosti zařízení zajistit dodávky náhradních dílů
a spotřebního materiálu k předmětu koupě,

Všechny záruční opravy budou prováděny V místě plnění, pokud nebude dohodnuto
jinak.

čl. |x,
smluvní pokuty

Pokud bude píodáVajícív prodlenís dodáním zařízení nebo poskytnutím Všech ostatních
dodáVek, prací a služeb, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, je
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu Ve \^iši 0,05 % z kupní ceny bez DPH za každý
i započatý den prodlení,

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat
po kupujícím smluvní pokutu ve !ýši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý izapočatý
den prodlení.
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3. Pokud se prodáVající nedostaví k danému zařízeníVe lhůtě uvedené čl. VlI. odst. 8 této
smlouvy, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu Ve Výši 1.000,- Kč za každou izapočatou
hodinu prodiení.

5mluvní pokuty jsou §platné do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Povinnost zaplatit smluvní pokutu může Vzniknout i opakovaně, její celková Výše není
omezena.

6. Nárok na náhradu škody není5mluvními pokutami dohodnutými v této smlouvě dotčen.

čl. x.
odstoupení od smlouvy

1, Kupující je oprávněn od smlouvy odýoupit V případě, že se dodatečně ukáže, že
prodávající nesplnil zadávací podmínky na veřejnou zakázku, v jejímž rámci byla uzavřena
smlouva na plnění Veřejné zakázky, zejména pokud bude zjištěno, že vybraný uchazeč
uvedl nepravdiVé či zavádějícíúdaje, nebo nesplňoval kvaliíikačn í předpoklady stanovené
V zadáVacích podmínkách,

2. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy V případě, že předmět plnění nebude
odpovídat zadáVacím podmínkám stanoveným Ve \^ýzVě pro VŘ včetně zadávací
dokumentace nebo nabídce vybraného uchazeče.

od této smlouw může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy díuhou smluvní stlanou,
Podstatným porušenim této smlouw se mimo jiné rozumí:
o prodlení prodávajícího s dodáním zařízení nebo poskytnutím ostatních dodáVek,

prací a služeb, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, delší než 15

dnů.

čl, xl.
ostatní a závěrečná uiednání

Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránícířádnémU plněnítéto 5mlouvy, je povinna
to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvnístraně,

Pokud jakákoli část závazku podle této smlouw je nebo se stane neplatnou či
nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a Vymahatelnost ostatních závazků
podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahrad;t takovouto neplatnou nebo
newmahatelnou část záVazku novou, platnou a Vymahatelnou částí záVazku, jejíž
předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva
neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv
a povinností odůVodněné, smIUVnístrany učiníVše pro to, aby takové ustanovení bylo do
této smIouVy doplněno.

Píodávající se zavazuje, že je Ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 32o/2o01 sb., o
finanční kontrole ve Veřejné správé a o změně někte4ích zákonů {zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při \^ýkonu finanční
kontroly, a to po dobu realizace a udržitelnosti projektu.
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4, obě strany se dohodly, že obsah této smlouvy nebude předmětem obchodního tajemství
a lze ji uveře.init na profilu zadavatele Včetně skutečně Uhrazené ceny Ve smyslu § 219

zákona č.73412076sb, o zadávání veřejných zakázek.

5. ProdáVající není oprávněn postoupit práVa či povinnosti VyplýVající ze smlouvy o plnění
předmětu Veřejné zakázkV třetím osobám bez předchozího písemného soUhlasu

zadavatele.

6. Pokud podle této smlouvy je nutno něco doručovat nebo Vzájemně se informovat, platí
Za komunikační styk zpráVa prostřednictvíín písemné korespondence nebo é-mailu.

7. Tato smlouva je uzavřena podle práVa České republiky. Ve Věcech !ýslovně
neupravených touto smlouvou,5e smluvníVztah řídí zákonem č. 89/2012 sb., občan§ký

zákoník, ve znění pozdějších přepisů,

Jakýkoliv spor Vzniklý ztéto smlouvy, pokud se iej nepodaří urovnat jednáním mezi

smIuvními stíanami, bude rozhodnut ktomU Věcně příslušným soudem vČeské
republice, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody

5mlUVních stran soud určený podle sídla kupujícího.

Tuto §mlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, Vzestupně číslovanými dodatký
kteíé budou za dodatek smlouvy \4islovně označeny a podepsány opráVněnými zástupci

obou smluvních stran. odstoupit od této §mlouw nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen

písemně.

9,
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10. Tato smlouVa je Whotovena Ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 Vyhotovení.

11. smlouva nabýVá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12. smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily sobsahem této sm|ouvy,smlouvě
rozumí,souhlasí se Všemi jejími částmi a isou si vědomy Veškerých práv a povinností,

z této smlouvy VyplýVaiících, na důkaz čehož připojují sVé podpisy.

V Libovici, dne: 19.12.2017


