
   
1. Smluvní strany

Kupní smlouva

zavřená níže uvedenými smluvními stranami podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku

v platném znění

 

 

 

 

 

Bankovní spojení:

Kupující:

Název firmy: Městská část Praha — Křeslice

Sídlo: Štychova 2/34, 104 00 Praha 10 - Křeslice

IČ: 00240389

DIČ: CZ 00240389

—
 

267 711 142, 267 711826

 

   
 

 

TEL.:

E-mail: _

Zastoupena: Martinem Trefným, starosta MČ

Prodávající:

Název firmy: Unikont Group s.r.o.

 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

 

 

 

Sídlo: Služeb 609, 108 00 Praha 10

IČ: 41193113

DIČ: CZ41193113

 

Bankovní spojení:
 

TEL.: +420 272 701 785

 

E-mail:

 

 

  Statutární orgán:  Radek Bukovský - jednatel

 

uzavírají tuto kupní smlouvu:

 



2. Předmět smlouvv - zboží

Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy — zboží dle parametrů stanovených výběrovým řízením

s názvem „Víceúčelové komunální vozidlo pro MČ Praha — Křeslice“ ze dne 11. 4. 2018, plné v souladu

s požadavky tohoto výběrového řízení a zejm. technické specifikace Víceúčelového komunálního vozidla,

které jsou přílohou č. 4 Zadávací dokumentace tohoto výběrového řízení:

1 ks Víceúčelové komunální vozidlo

1 ks Nástavby nosič kontejnerů

1 ks Kontejner velkoobjemový

1 ks Celní sněhové radlice

1 ks Cisternová nástavba

1 ks Celní mycí lišta

1 ks Celní odmetací kartáč

1 ks Nástavby sypače komunikací

Zboží bude dodáno jako zcela nové (rok výroby 2018), nepoužité, nepoškozené a odpovídající všem

obecně závazným, českým i unijním právním předpisům. Zboží bude odpovídat zavazujícím i

doporučujícím technickým normám, platným pro daný druh zboží.

Orqanizace dodávky zboží

Kovmpletní dodávka předmětu plnění, dokumentace v českém jazyce, VTP, servis celku

MC Praha — Křeslice, Stychova 2/34, 104 00 Praha 10 - Křeslice.

Zaškolení:

Zaškolení obsluhy nebude účtováno, prodávající ho poskytuje jako součást dodávky (v ceně dodávky).

Obsluha bude zaškolena následujícím způsobem:

a) praktické proškolení obsluhy v místě kupujícího (údržba, identifikace možných závad, drobné opravy

apod.).

b) v případě potřeby opakované proškolení po proběhnutí cca.1 měsíce provozu (případně dle dohody)

3. Doba a misto plnění:

Doba plnění:

Termín plnění je nejpozději do 18 týdnů od podpisu kupní smlouvy s tim, že zakázku je možno splnit i před

termínem uvedeným pro dokončení.

Místo plnění: „

§idlo kupujiciho, předvedení a protokolární převzetí vsídle kupujícího — MC Praha — Křeslice,

Stychova 2/34, 104 00 Praha 10 - Křeslice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cena

Název položky Bez DPH DPH 21 % vč. DPH

1 ks Víceúčelové komunální vozidlo 2 226 160,- 467 494,- 2 693 654,-

1 ks Nástavby nosič kontejnerů 210 000,- 44 100,- 254 100,-

1 ks Kontejner velkoobjemový 39 690,- 8 335,- 48 025,-

1 ks Čelní sněhové radlice 39 000,- 8 190,- 47 190,-

1 ks Cisternová nástavba 198 000,- 41 580,- 239 580,-

1 ks Čelní mycí lišta 20 400,- 4 284,- 24 684,-

1 ks Čelní odmetací kartáč 95 750,- 20 108,- 115 858,-

1 ks Nástavby sypače komunikací 188 000,- 39 480,- 227 480,-

CENA CELKEM 3 017 000,- 633 570,- 3 650 570,—      
 



Cena předmětu plnění je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a bude platná po celou dobu realizace a

obsahuje všechny náklady spojené s výrobou, dodáním, a plněním této smlouvy.

Překročení ceny předmětu plnění je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

5. Platební podmínky:

Zboží dle smlouvy bude uhrazeno po dodání na základě vystaveného daňového dokladu. Splatnost faktury

bude 30 dnů od doručení daňového dokladu kupujícímu, faktura bude vystavena nejdříve v den předání

vozidla. Kupující neposkytuje zálohy. Kupní cena bude uhrazena pouze v Kč. Faktura musí být doručena

kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího vystavení. Bude-li faktura obsahovat nesprávné

náležitosti, nebo bude—li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům

uvedeným v nabídce, resp. v kupní smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu a to do

data splatnosti. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne doručení obdobně.

6. Předání a převzetí zboží

Prodávající vyzve kupujícího písemně k převzetí zboží minimálně 1 týden před termínem předání.

Zboží bude předáno na základě předávacího protokolu po provedení zkoušek a zaškolení obsluhy v místě

plnění.

Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí zboží bez zjevných vad a nedodělků, uvedeni předmětu

dodávky do provozu, dodání všech požadovaných dokladů spojených s předmětem zakázky podle

právních předpisů a technických norem.

Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky není povinen kupující převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.

7. Odpovědnost za vady, Zárukv

Nebezpečí škody za zboží přejde na kupujícího převzetím v místě plnění.

8. Záruční a pozáruční servis

Prodávající ručí kupujícímu za to, že předmět plnění bude dodán vyrobený podle platných

technologických podmínek a technických norem vjakosti l.

Prodávající ručí kupujícímu za bezvadnost zboží, záruku za kvalitu zboží prodávající kupujícímu

poskytuje po dobu

Minimálně 24 měsíců

od data převzetí zboží na věcně vady, nedojde—li se strany kupujícího k porušení podminek, za které

výrobce neodpovídá, a byly prokazatelně způsobené neodborným používáním. Za právní vady zboží

odpovídá prodávající kupujícímu bez věcného i časového omezení.

9. Sankce za porušení smluvních vztahů

Za nesplnění doby dodání nebo vadné plněníje prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu

ve výši 0,01% 2 celkové ceny vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Nesplnění doby dodání 0 déle než 10 kalendářních dnů, nebo vadné plněníje považováno za podstatné

porušení závazkového vztahu s možností odstoupení od smlouvy.

Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení v případě nedodržení termínu splatnosti

platebních dokladů ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a vjaké výši vznikla druhé smluvní straně

v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty nebo úroku

z prodlení.



 

10. Odstoupení od smlouvy

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou

smluvních stran.

Nedodržení doby plnění zakázky, nebo vadné či neúplné plnění bude považováno za podstatné porušení

smlouvy. Nepřevzetí dodávky v místě plnění zdůvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby

plnění zakázky (0 více než 10 kalendářních dnů) může být důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy

s tím, že prodávající nebude požadovat úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními Občanského

zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy dle toho článku nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody.

11. Ostatní uiednání

a) Příslušné doklady ověřující shodu ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. budou dodány při předání

předmětu smlouvy kupujícímu.

b) Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle Občanského zákoníku ve znění

pozdějších předpisů.

c) Ostatni vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku,

v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

d) Termín odstranění závady bude sjednán písemně. V případě, že prodávající neodstraní vadu ve

sjednaném termínu, je kupující oprávněn zadat její odstranění jinému subjektu, aniž by tato

skutečnost měla vliv na poskytovanou záruku. Skutečné náklady na odstranění vady přefakturuje

kupující prodávajícímu a prodávající je povinen takto vyúčtované náklady kupujícímu uhradit.

e) Prodávající souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

f) Prodávající se zavazuje dodat jako součást dodávky následující dokumentaci:

- 1x Návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii.

- Písemně prohlášení o shodě výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky a o změně a doplnéni některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů.

- Velký technický průkaz od vozidla a nástaveb (pokud jej mají vystaven).

- Předávací protokol.

- Dodací list.

9) Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č.

320/2001 Sb. o finanční kontrole.

12. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a dvě kupující.

Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.

13. Přílohy

Příloha č. 1 — Technická specifikace

Za prodávajícího Za kupujícího:

V Praze dne: 25 %. 221% V Praze dne: (Cy? J “75 V

 



Příloha KS č. 1 - Technická specifikace - příloha č. 4 ZD

1 ks víceúčelového komunálního vozidla - nosiče kontejnerů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

, Požadavek Sjednaná hodnota odpovídající nabídce
Nazev parametru , .. , .

zadavatele prodavajlciho (doplnit)

Palivo nafta ANO

Zdvihový objem 2 500 - 3 000 cm3 2998 cm3

Výkon dieselového motoru min. 105 kW 110 kW

Podvozek 4x4 ANO ANO

Převodovka manuální ANO

Převodovka — počet stupňů vpřed min. 10 10 vpřed

Převodovka - počet stupňů vzad min. 2 2 vzad

Plazivý chod ANO ANO

Motor EURO VI. ANO ANO

Dvouokruhová vysokotlaká komfortní

hydraulika pro pohon nástaveb vč. pohonu

přední rychloupínací desky, dvojité zubové ANO ANO

čerpadlo min. 2 x 55 | / minutu, tlak max.

200/250 bar

Predni naprava: , nezavisle “zavesenl ANO ANO

prednich kol s vmutyml pruzmaml

Zadní náprava: tuhá se stabilizátorem a s

progresivním odpružením listovými

pružinami — hydraulické teleskopické

tlum|ce vpredu a vzadu - zadnl naprava s ANO ANO

rozvodovkou a uzaverkou dlferenCIaIu -

trvalý pohon zadní nápravy (4x2) s

možností připojení přední nápravy (4x4)

Rozvor vhodný na nosič kontejnerů - min.

2 900 - 3 000 mm ANO 2 995 mm

Brzdy: kotoučové brzdy s vnitřním

chlazením na všech kolech a 4—kanálový

systém ABS - elektrický ukazatel

opotřebení brzdového obločení - ANO ANO

samočinné nastavení brzd a bezazbestové

brzdové destičky - ruční parkovací brzda

Pneumatlky pro celorocnl provoz 225/75 R 16 C M+S,

„ „ ANO
vcetne rezervy

Sigma - sklopna, oplastenl z plastovych ANO ANO

Kabína - VOan topem se ctyrstupnovym ANO ANO

ventllatorem

Vnitřní zpětné zrcátko ANO ANO

Počet sedadel vč. opěrek hlavy 2 ANO 2

Výstražný maják LED oranžové barvy min. 1 ks zapsaný v ANO

TP

Autorádio s CD a MP3 ANO ANO

Barva kab'm’ RAL oranžová RAL 2011 RAL 2011

Nádrž palivová - uzamykatelná min. 80 I 90 l

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nádrž na AdBIue min. 20l 25 |

Výška vozidla max. 2 200 mm 2 200 mm

Šířka vozidla 1 600 - 1 650 mm 1 630 mm

Délka vozidla max. 4 700 mm 4 665 mm

Kategorie: samouzdny pracovni strOj do 3 ANO ANO

500 kg

Max. celková hmotnost vozidla max. 3 500 kg 3 500 kg

Zesnena predni naprava na 2 700 kg ANO 2 700 kg

lýejvetSI technicky prlpustna hmotnost max. 7 500 kg 7 500 kg

112an soupravy

Rychloupmam deska pro predni nástavby ANO ANO

Stresnl . rampa s prrdavnyml svetlomety ANO ANO

zapsaná v TP

Pracovní světlomet vzadu LED 1 ks ANO

Min. přejezdová rychlost 90 km/h 90 km

Odpojovač baterie ANO ANO

13 pólová el. zásuvka ANO ANO

Redukce 13/7 pól elektrická zásuvka k

tažnému zařízení ANO ANO

Tažné zařízení- čepová spojka

neodpružená ANO ANO

Varovny pipak pr| zarazenem zpetnem AN0 ANO

chodu

Varovné reflexní pruhy červeno—bílé 4 ks ANO

Konzervace podvozku ochranným nátěrem ANO ANO

Elektrohydraulicky ovládaná mechanická ANO ANO

uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě

Rezervní kolo ANO ANO

Elektricky nastavitelná a vyhřívaná

venkovní zpětná zrcátka, elektricky ANO ANO

ovládané okna

Povinná výbava dle platné legislativy

(trojuhelnik, sada nahradnlch zarovek a ANO ANO

pejlstek pou2|tych ve v02|dle, autolekarna,

autolano 5t, reflexní vesta, hever, klíč na

kola, náhradní kolo plnohodnotné)

Polep na dveřích řidiče a spolujezdce

černou fólií "MČ Praha — Křeslice, ANO ANO

Štychova 2/34, Praha 10 - Křeslice"

B - NÁSTAVBA

Jednoramenný nosič kontejnerů ANO ANO - CTS 03-23 K DIN

Výkon mechanismu min. 2 500 kg 2 500 kg

Použitelná délka kontejnerů 2 400 - 2 800 mm 2 800 kg

Sklapecr uhel kontejneru (vyklapeni min. 54° 54°

materiálu z kontejneru)

Výška háku 900 mm 900 mm

Hmotnost mechanismu vč. náplní max. 420 kg 405 kg 
 

 



 

Ovládání mechanismu el. ovladačem na

 

 

 

 

 

 

 

 

kabelu z kabiny řidiče, vč. blokování funkcí ANO
ANO

proti nepovoleným manipulacím — posunu

zajištěného a sklápěného kontejneru

Zajišťování kontejneru — hydraulické vnější

se signalizací v kabině a blokováním

sklápění odjištěného a odjištění ANO ANO
sklápěného kontejneru

Vnější rozteč podélníků ("lPE"100 ) 1060 mm 1060 mm

C - Kontejnery

Typ - velkoobjemový
ANO

Počet
1 ks

ANO - 1 ks
Objem kontejneru

min.4,5 m3
4,73 m3

Kompatibilní s nabízeným nosičem

kontejnerů
ANO

ANO

Sklopné bočnice v 1/3
ANO

ANO
 Barva

oranžová RAL 2011
oranžová RAL 2011

 D - Cisternová nástavba

 Objem nádrže na vodu
min. 2 000l

2000l
 

Vysokotlaký agregát a provedení rozvodů

vodního okruhu

min. průtok 80l/min,

tlak max. 50 bar
80l/min., 50 bar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Tlaková ruční mycí pistole ANO
ANO

Uchycení na kontejnerový rám pro systém ANO
ANO

natahování nabízeného nosiče kontejnerů

Ozonovaci trysky
ANO

ANO
Naviják s hadicí

min. 15 metrů
ANO

Připojení pomocí rychlospojek ANO
ANO

E - Mycí lišta

Pracovni šířka min. 1600 mm ANO
1 600 mm

Sířka celková
1800 - 1900 mm 1 850 mm

Uhel natočení cca 30°
ANO

30°

Připojení na přední rychloupínací desku ANO
ANO

Připojení pomocí rychlospojek ANO
ANO

F - Sněhová radlice

min. racovm Sire

Radlice rovná 270 cm 1 720 mm
Výstražné praporky

ANO
ANO

Hydraulické přetáčení zařízení ANO
ANO

Gumové břity
ANO

ANO
Odpružení příčního náklonu ANO

ANO

G - Příslušenství

Nájezdy
2 ks ANO

Síť na kontejnery
1 ks

ANO

Zámky na kontejnery se stejným klíčem 4 ks ANO

H - Čelní odmetací kartáč

Pracovní šířka min. 1600 mm ANO
1 640 mm

Sířka celková
1800 - 1900 mm 1 900 mm

Hydraulické přetáčení zařízení ANO
ANO

Uhel natočení cca 30°
ANO

ANO

Skrápění kartáče
ANO

ANO
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Zimní výplet kartáče ANO ANO

Letní výplet kartáče ANO ANO

I - Sypač vozovek

Objem zásobníku min. 12 m3 1,2 m3

Uchycení na kontejnerový rám pro systém ANO ANO

natahování nabízeného nosiče kontejnerů

Oranžový maják LED vzadu ANO ANO

Osvětlení LED zadního rozmetadla ANO ANO

Odklopná střecha ANO ANO

Ochranné síto ANO ANO

Multifunkční elektrické ovládání ANO ANO

Nerezové provedení skluzu a rozmetadla ANO ANO

Síře posypu 2 - 6 m 2 - 6 m
  


