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 KUPNÍ SMLOUVA 
 

na základě veřejné zakázky malého rozsahu 

„SAMOCHODNÁ TRAVNÍ SEKAČKA SE SBĚREM VČETNĚ 
DOPLŇKOVÉ VÝBAVY PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU KOMUNIKACÍ“ 
 
 
Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace 
se sídlem: Na Kocandě 22, 412 01 Litoměřice 

IČO: 00080128  
DIČ: CZ00080128   
zastoupená: Ing. Ivo Elmanem, ředitelem organizace 

 
(dále jen „Kupující“) 
 
na straně jedné a 
 
 
Ing. Miloslav Šípal 
se sídlem: Tuřany 89, 273 79 Libovice 

IČ: 69005931 
DIČ:           CZ7405230690 
jednající/zastoupen: Ing. Miloslavem Šípalem, majitelem 

 

(dále jen „Prodávající“) 
 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každá jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

 

uzavírají 

v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku 

 (dále jen „ObčZ“) 

tuto 

kupní smlouvu na základě veřejné zakázky s výše uvedeným názvem 

(dále jen „Smlouva“): 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Prodávající se zavazuje na základě této Smlouvy dodat Kupujícímu zboží, a to 1 ks nové 
samochodné travní sekačky se sběrem včetně doplňkové výbavy pro zimní údržbu 

komunikací, (dále jen „Zboží“), která je blíže specifikována v dodatku č. 1 (Specifikace zboží) 
tvořící součást této Smlouvy, a převést na Kupujícího vlastnické právo k tomuto Zboží. 

1.2. Součástí kompletní dodávky budou všechny nezbytné doklady dle platných norem k provozu 
předmětu plnění potřebné k převzetí a užívání, zejména technický průkaz, návodu na obsluhu 
v českém jazyce aj. 

1.3. Součástí dodávky bude i kvalifikované zaškolení obsluhy v místě plnění při převzetí a vydání 
potvrzení o kvalifikovaném zaškolení. 

1.4. Prodávající se zavazuje nastoupit k odstranění závad dodávky nebo kterékoliv její části 
v záruční lhůtě do 48 hodin od prokazatelného oznámení zadavatele o vzniku závady, 
nedohodnou-li se strany jinak 

1.5. Kupující se zavazuje od Prodávajícího Zboží uvedené v přechozím odstavci odebrat a zaplatit 
za něj kupní cenu. 

2. KUPNÍ CENA 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena Zboží dle této Smlouvy činí: 

cena v Kč bez DPH: 797. 000,00 Kč 

DPH v zákonné výši:  167.370,00 Kč 

cena v Kč včetně DPH: 964.370,00 Kč 

slovy:  Děvětsetšedesátčtyřitisíctřistasedmdesátkorun českých 

2.2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího související s řádným a včasným 
dodáním Zboží (např. náklady na zajištění Zboží, skladování, pojištění apod.). Dále je v kupní 
ceně zahrnuta cena dopravy Zboží do místa plnění a zaškolení Kupujícího nebo osob jím 
určených ohledně způsobu užívání Zboží. 

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží nejpozději do 28 kalendářních dnů ode dne uzavření 
Smlouvy. 

3.2. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, bude zboží předáno Prodávajícím v sídle Kupujícího ve 
výše uvedené lhůtě.  

3.3. Prodávající se zavazuje dodat Zboží bez vad, ve sjednané kvalitě a jakosti a ve sjednaném 
termínu a Kupující se zavazuje takové Zboží převzít. 

3.4. Prodávající se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech zkoušek potřebných pro 
užívání Zboží, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo touto 
Smlouvou požadováno, a k předložení těchto dokladů Kupujícímu. 

3.5. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží podle této Smlouvy, při dodržení kvalitativních 
podmínek, které jsou vymezeny státními normami, právními a dalšími předpisy vztahujícími se 
ke Zboží. 

3.6. Prodávající je povinen Kupujícímu dodat Zboží, předat doklady, které se ke Zboží vztahují 
a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnického práva ke Zboží v souladu se Smlouvou a příslušnými 
právními předpisy. 



Příloha č. 3 

  
 

 
3/7 

3.7. Zboží bude Prodávajícímu předáno a Kupujícím převzato na základě dodacího listu/ 
předávacího protokolu potvrzeného zástupcem Kupujícího. 

3.8. Kupující je oprávněn odmítnou Zboží převzít, bude-li se na něm či jeho části vyskytovat 
v okamžiku předání více vad, anebo Zboží nebude splňovat požadované technické parametry. 

3.9. Zboží se požaduje za dodané a závazek Prodávajícího dodat Zboží je splněn až okamžikem 
převzetí Zboží Kupujícím bez vad. 

4. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

4.1. Prodávající je vlastníkem Zboží a nese nebezpečí škody na něm do nabytí vlastnického práva 
ke Zboží Kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží převzetím Zboží bez vad. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Zaplacení kupní ceny bude provedeno bezhotovostně po převzetí Zboží na základě 
vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 14 dní. Fakturu doručí Prodávající 
Kupujícímu ve dvou výtiscích. Za termín úhrady se považuje termín odepsání platby z účtu 
Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího 

5.2. Kupující neposkytuje zálohy. 

5.3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 
příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat 
ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného 
či opraveného dokladu. 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

6.1. Prodávající odpovídá za vady Zboží v plném rozsahu dle příslušných ustanovení § 2099 a násl. 
ObčZ. 

6.2. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení Zboží, jež určuje tato Smlouva nebo 
obecně závazné předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží 
v době jeho předání Kupujícímu a dále za ty, které se na Zboží vyskytnou v záruční době. 

6.3. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Zboží, že na Zboží neváznou žádná práva 
třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se Zbožím podle této Smlouvy 
disponovat. 

6.4. Prodávající prohlašuje, že Zboží nemá žádné vady, které by bránily jeho použití k účelu, který 
je ve Smlouvě stanoven nebo k němuž se takové Zboží zpravidla užívá. 

6.5. Prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. ObčZ Kupujícímu záruku za jakost Zboží 
spočívající v tom, že dodané Zboží bude po celou záruční dobu způsobilé pro použití ke 
smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. 

6.6. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající má právo uplatnit u Kupujícího záruku za jakost Zboží 
ve lhůtě uvedené v příloze č. 1, a to ode dne řádného převzetí Zboží Kupujícím. 

6.7. Kupující je povinen Zboží zkontrolovat bezprostředně po jeho převzetí tak, aby zjistil vady, které 
je možné zjistit při vynaložení odborné péče. Zjevné kvalitativní a kvantitativní vady musí být 
reklamovány při převzetí Zboží za účasti zástupce nebo dopravce Prodávajícího, který přijetí 
reklamace potvrdí. 
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6.8. Kupující je povinen oznámit výskyt vady na Zboží v průběhu záruční doby vždy bez zbytečného 
odkladu poté, co vadu zjistí. 

6.9. Kupující uplatní právo z odpovědnosti prodávajícího za vady Zboží a ze záruky za jakost Zboží 
písemným oznámením, postačí prostřednictvím e-mailu na adresu Prodávajícího: 
prodej@sipal.cz  s popisem vady. Prodávající je povinen potvrdit přijetí reklamace obratem. 

6.10. Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu zahájit odstraňování vady Zboží či jeho části 
do 2 (dvou) pracovních dnů, a to i tehdy, neuznává-li Prodávající odpovědnost za vady či 
příčiny, které ji vyvolaly, a současně zahájit reklamační řízení v místě předání zboží. Bude-li 
reklamačním řízením vada uznána, bude odstranění vady Zboží či jeho části provedeno 
bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada Zboží uznána, bude odstranění vady Zboží či 
jeho části provedeno úplatně, a to za cenu v místě a čase obvyklou. 

7. DORUČOVÁNÍ 

7.1. Veškerá korespondence mezi Smluvními stranami bude doručována do sídla označeného 
v záhlaví Smlouvy k rukám kontaktních osob oprávněných jednat ve věcech této Smlouvy. 

7.2. Kontaktní osoba Kupujícího je pan Jan Žídek  

tel.:  416 725 523, 602 493 651 
e-mail:  technicky@tsmlt.cz 
adresa:  Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, 412 73 Litoměřice. 

7.3. Kontaktní osoba Prodávajícího je pan/í Ing. Miloslav Šípal 

tel.:  777 037 641 
e-mail:   prodej@sipal.cz  
adresa:  Libovice 68, 273 39 Libovice 

7.4. Smluvní strany si sjednávají, že veškerá oznámení dle této Smlouvy, zejména upozornění na 
porušení Smlouvy a odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být zaslány 
poštou jako zásilky doporučené a současně také formou elektronickou k rukám kontaktních 
osob dle článku 7.2 a 7.3. 

8. UKONČENÍ SMLOUVY 

8.1. Od této Smlouvy může kterákoliv strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení 
smluvních povinností druhou stranou. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastanou dnem, kdy 
bude písemné odstoupení odstupující strany doručené druhé straně 

8.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za podstatné porušení této Smlouvy se považuje: 

• dodání Zboží s nevyhovujícími technickými parametry požadovanými dle čl. 3.5; 

• prodlení s termínem dodání delším než 30 dní; 

• nepravdivost prohlášení Prodávajícího dle čl. 6.3 a 6.4; 

• opakované prodlení s odstraněním vad dle čl. 6.10; 

• prodlení s provedením výměny Zboží delším než 30 dnů ode dne oznámení 
neodstranitelné vady anebo vady, která se vyskytla opakovaně; 

• prodlení s úhradou kupní ceny delším než 20 pracovních dní; 

• zahájení insolvenčního řízení u Prodávajícího.  

8.3. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení 
od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. 
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9. SMLUVNÍ POKUTY 

9.1. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží či jeho části dle Smlouvy je Prodávající 
povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani omezen nárok Kupujícího na náhradu 
škody převyšující výši smluvní pokuty.  

9.2. V případě prodlení Prodávajícího s nastoupením k odstranění závad dle čl. 1.4 této Smlouvy se 
Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení. 

9.3. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky kupní 
ceny za každý den prodlení s jejím zaplacením. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou 
se řídí právními předpisy České republiky, zejména ObčZ. 

10.2. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných zástupci obou Smluvních stran.  

10.3. Prodávající souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v registru smluv a ostatních registrech, 
kromě ustanovení __________ (vypsat, pokud jsou), která obsahují obchodní tajemství. 

10.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

10.5. Nedílnou součástí této Smlouvy je: 

• Dodatek č. 1 – Technická specifikace 

10.6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží Kupující 
a jeden Prodávající. 

10.7. Smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu (včetně příloh) 
přečetly, s jejím obsahem (včetně obsahu příloh) souhlasí, což stvrzují podpisem oprávněné 
osoby. 

 
Kupující 
 
V Litoměřicích dne 11. 1. 2018 

Prodávající 
 
V Tuřanech dne 12. 1. 2018 

............................................. 
Ing. Ivo Elman 
ředitel organizace 

.............................................. 
Ing. Miloslav Šípal 
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 Dodatek č. 1 

Technická specifikace  
 
Výrobce:  Iseki 

 
Typ, označení:  SXG 326 

 

Rok výroby:  2017 

 

Základní data, parametry, výbava, funkce, apod.  ------------------------- 

Motor, šasí, pracovní nástavby, doplňky a nástavce musí být od jednoho výrobce Ano 

Motor diesel. 3 válcový, kapalinou chlazený, s výkonem minimálně 27 Hp Ano, 27 Hp 

Pohon náprav – pohon na zadní nápravu (4x2) Ano, 16,5 km/hod 

Objem palivové nádrže minimálně 21 litrů Ano 

Pojezdová rychlost vpřed minimálně 16,5 km/hod Ano 

Ovládání pojezdu: 2 pedály vedle sebe – jeden pro vpřed, druhý pro vzad Ano 

Uzávěrka diferenciálu účinná na zadní nápravu Ano 

Ruční brzda pohotovostní a parkovací Ano 

Řízení hydraulické s posilovačem Ano 

Ovládání zdvihu koše přes napojení na zadní hydraulické vývody – 4 ks Ano, 4 ks 

Pneumatiky univerzální pro použití na travnatých plochách a při zimní údržbě 
komunikací 

Ano 

Sečení: ------------------------- 

Mezinápravová sekací lišta se 2 časovanými noži Ano 

Přímý mezinápravový výhoz pokosené hmoty do koše – bez přidaných turbín  Ano 

Záběr sečení v rozsahu 122 – 132 cm Ano, 122 cm 

Pohon sečení vývodovým hřídelem Ano 

Pohon nožů úhlovými převody v olejových lázních Ano 

Zdvih sečení hydraulický Ano 

Výška sečení plynule nastavitelná z místa řidiče Ano 

Vyklápění koše hydraulické, minimálně do výšky 197 cm Ano, 197 cm 

Sběrný koš o objemu minimálně 600 l, kovový Ano, 600 l 

Ovládání koše z místa řidiče, hydraulické, samostatné okruhy pro současné zavírání 
a vyklápění 

Ano 

Kabina: ------------------------- 

Plně prosklená, bezpečnostní Ano 

Vytápěná Ano 

Vybavená odhlučňovací sado, sluneční clonou, stěračem Ano 

2 přední pracovní světla Ano 

Maják oranžové barvy Ano 

Doplňková výbava pro zimní údržbu: ------------------------- 

Přední hydraulický závěs pro uchycení radlice, rychloupínací, „A“ rám Ano 

1 vnější hydraulický okruh vpředu stroje s ovládáním z místa řidiče Ano 
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Přední hydraulicky ovládaná radlice o délce minimálně 1200 mm s gumovým břitem Ano 

Radlice hydraulicky stavitelná vpravo + vlevo, odpružená, rychloupínací na „A“ rám Ano 

Zadní válečkový sypač s pracovním záběrem minimálně 800 mm Ano 

Hydraulický pohon zadního válečkového sypače Ano 

Objem zadního válečkového sypače minimálně 100 litrů Ano 

Zadní válečkový sypač musí být pro použití všech druhů posypových materiálů (sůl, 
drť, písek, apod.) 

Ano 

Ostatní: ------------------------- 

Celé zařízení musí mít osvětlení, výbavu a dokumentaci pro schválení pro provoz na 
pozemních komunikacích, 

Ano 

Veškerá dokumentace musí být v českém jazyce Ano 

 

 

 


