
KUPNÍ SMLOUVA

č. smlouW:30/2018

uzavřená níže uVedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník,
Ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Technické služby města Kralupy nad Vltavou
se sídlem: Libušina 123, Kralupy nad Vltavou,

27a 07
Zastoupeno: lng, Lubošem Němcem, ředitelem organizace
lČ: 00066460
Kontakt: saur Michal
(dále jen,,objednatel")

a

slMED s.r.o.

se sídlem: slovany 140
544 01 DVůr Králové nad Lábem

Zastoupen: ln8. Jaroslav Bil

Kontakt:

(dále jen,,dodavatel")

l.
Předmět smlouvy

Předmětem smlou\,ry je nákup Vodní cisternoVé nástavby Ncs dle cenoVé nabídky 001/2018,
která je nedilnou součástítéto smlouVy,

ll.
Doba plnění

termín zahájeníplnění]. září 2o7a
termín dokončení plnění: duben 2019



lll.
cena a plátební podmínkv

smluvní strany se dohodly, že před pokládaná maximální cen a za realizaci před mětu sm louW
je Ve \^/ši 490 000,- Kč bez DPH, celková cena s DPH je Ve \^iši 592 9oo,- Kč. Faktura je splatná
do 21 dní od doručení.

lV.
závěřečná ustanovení

1. Vztahy mezi smluvními stranami Výslovně neuplavené touto smlouvou, a Vztahy z ní
\.yplýVajíci se řídí ustanoveními zákona č. 89/2a72 sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou uzavřených písemných
dodatků podepsanými oběma sm luvními stranami.

3. Tato smlouva nabýVá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu opráVněnými zástupci
smluvních stran. Je vyhotovena Ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní sl rana obdrží po jednom !ryhotovení,

V Kralupech nad Vltavdu, dne 27.9.2018 Dvůr Králové nad Labem, dne 27.9.2018
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Platnost nabidky

[licha|saur

da 31.122a18

poř,č označeni zboží l\4noŽstVí Jednot,cena Kč cena ce kem kč

Vodní cisteřnové nástavby slMED typu Ncs sé skládáji zvodní cistemy , agregátu, (tlakový agregát

agregovaný u vodní nádže a pňpadně pňedního myciho žařízéní-myci lišta

samostatné cisternové nástavby NcS dle Vel'kosli (Viz dále ) vy,robeny ze sklolamináiu (GFK) § vlnolamy a homim
odklopným Víkem a přistupovým žebříkem: Barua přííodní sklolaminál

Ťlakové čerpací agregáty jménovitého prútoku í35 l/min a tlaku 20 bar (viz označenl) agregované,u vodni
nádže 1

samonavi]ecj píuž nový b!ben s kropicí hadic] o dé ce ]0 m
legu]ačni vent l L]možň!]e naslavení placovního tlaku voc]y V loz§ah! 0 20 baí a ] průtoku vody ,

Zpúsoby plnéní : - z Vo ného zdroje pomoci zastavěného čerpaciho agíegálu samonasátím
z hydraniu (přes ba]onetovou přípojku Vellkosl] .c)

- ze zdro]e tlakové Vody Vikem nádrže

meírbláí oVé (20 ůar á Vlce) vodntčelpadlo
- hydíal] ickÝ pohon čePadla

ovládací panel s Vodnimi Vent y - Vo ba předn] nebo zadni VýVod, přepoUštěni Vody do nádrže (regu ace

cis baN

Nízkotlaká myci lišta N/L 2000 - hydraulické přetáčení, uk|ízecí šířka 2 m
t]chycení na upínací desku UNlMoG 76060

objem 3000 l
Vodní nádž dle popisu s íámém ,uchycení ía příčníkové kulové úchyty koíby
Aqregát o průtok í35 l/min, tlak2o bar ,regulovatelný tlak, průtok Vody

sámonavíjeci pružinouý naviják - í o m hadice, ruční ovládání vody - do cíVka- do mycl lišty

tlakový aglegát \ryA 12l,155 - lzn, průiok 12 l/min, tlak 155 bar
samonavljec! pružinový naviják - 25 m hadice s Vysokotlakou pistolí a Vyměnitelnou reakčnl tryskou
z důVodu místa nebude cisterna mít koínp|etní zakrytování ( jaku u ilustíačního fota)

Dodacítermín : při objednávce do konce záři,, y. březen 2019
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