PřÍloha č. 3 k v'ýběrovému řízení NÁKLADN|AUToMoBlL S TELESKoP|CKÝM JEŘÁBEM

KUPNI SMLOUVA
na základě veřejné zakázky malého rozsahu

,,NÁKLADNí AUToMoBIL s TELEsKoPlcrcýut

JERABEM"

ické sl užby města Litoměřice, příspěvková organ izace
se sídlem: Na Kocandě 22, 412 01 Litoměřice
0oo8o128
cz00o8o128
zastoupená: lng. lvo Elmanem, ředitelem organizace
Tech

n

tČo:
DlČ:

(dále jen ,,KupujícÍ')
na straně jedné a

SIMED s. r. o.
se sídlem: Slovany 14o, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

lČ:
DlČ:

64827496
Cz64827496

jednfiicíl zastou pen : ng. Ja roslavem Bi lem, jed natelem
zapsaný v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové odd. C vloŽka 9387
i

(dále jen,,ProdávajícÍ'\
na straně druhé

(společně dále jen ,,Smluvní strany" nebo kaŽdá jednotlivě ,,Smluvní strana")

uzavírď1í
v souladu s ustanovením $ 2a79 a násl. zákona č,.89Í2a12, Sb., občanskéhozákoníku
(dále jen ,,občz')

kupní smlouvu na základě veřejné zakázky s výše uvedeným názvem
(dále jen,,Smiouva'')'.
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1. PREDMET SMLOUVY
1.1

Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy doctat Kupujícímu zboŽí, a to 1 ks nový
nákladní automobÍI s teleskopickým jeřábem (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 ZboŽi.

1.2.

Součástíkompletní dodávky budou všechny nezbytné doklady dle platných norem k provozu
předmětu plnění potřebné k převzetí a uŽívání, zejména technický průkaz, návodu na obsluhu
v českémjazyce ď1.

1,3.

Součástídodávky bude i kvalifikované zaŠkoleníobsluhy v místě plnění pří převzetí a vydání
potvrzen í o kvalifikovaném zaŠkolení.

1.4.

1.5.

Prodávající se zavazuje nastoupit k odstranění závad dodávky nebo kterékoliv její části
od prokazatelného oznámení zadavatele o vzniku závady,

v záručnílhůtě do 48 hodin
nedohodnou-li se strany jinak

Kupujícíse zavazuje od Prodávajícího ZboŽí uvedené v přechozím odstavciodebrat a zaplatit

za něj kupní cenu.

2. KUPNI CENA
2-1.

Smluvnístrany se dohodly, Že kupní cenaZboŽí dle této Smlouvy činí:

DPH: 1 615 000,00 Kč
DPH v zákonné výŠi: 309 150'00 Kč

cena V KČ bez

cena V Kó věetně
slovy:

2-2.

DPH' í 95415o,oo

Kě

Jed n milondevětsetpadesátČtyřitisícejed nostopadesákkorun

V kupní ceně jsou zahrnuty VeŠkerénáklady Prodávajícího souvisejícís řádným a vČasným
dodáním ZboŽí (např. náklady na zajiŠtěníZboŽi, skladování, pojíštěníapod.). Dále je v kupní
ceně zahrnuta cena dopravy ZboŽí do místa plnění a zaŠkolenÍKupujícíhonebo osob jÍm
určených ohledně způsobu uŽívání ZboŽí'

3. DoDANi zBoŽi A MisTo PLNĚN|
3.1.

Prodávající se zavazqe dodat ZboŽí nejpozději do 15. 11.2017, dle ustanovení čl. 2,Výzvy

k podání nabídky.
3-2.

3.3.

Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, budezbožípředáno Prodávajícím v sídle Kupujícíhove
výše uvedené lhůtě.

Prodávající se zavazuje dodat ZboŽí bez vad, ve sjednané kvalitě a jakosti a ve sjednaném

termínu a Kupujícíse zavazuje takové Zbožípřevzít.
3.4-

Prodávající se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech zkouŠek potřebných pro
uŽíváníZboŽi, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo touto
Smlouvou poŽadováno, a k předloŽenítěchto dokladů KupujícÍmu.

3.5.

Prodávající je povinen dodat Kupujicímu Zbožípodle této Smlouvy' při dodrŽení kvalitativních
podmínek, které jsou Vymezeny státními normami, právními a dalŠímipředpisy vztahujícímise

keZboŽl.
3.6.

Prodávající je povinen Kupujícímudodat ZboŽí, předat doklady, které se ke ZboŽí vztahují
a umoŽnit Kupujícímu nabýt vlastnického práva ke ZboŽi v souladu se Smlouvou a přísluŠnými
právními předpisy.

2t7

Příloha č. 3 k výběrovému řízení NÁKLADNíAUToMoBlL s TELESKoPICKÝM JEŘÁBEM
3.7.

ZboŽí bude Prodávajícímu předáno

a

Kupujícímpřevzato na základě dodacího listui

předávacího protokolu potvzeného zástu pcem

Ku puj ícího.

3.8.

Kupujícíje oprávněn odmítnou Zboži 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. NABYTI VLASTNICKEHO PRAVA
4.1

Prodávajícíje vlastníkem Zbažía nese nebezpečíŠkody na něm do nabytí vlastnického práva
ke ZboŽí Kupujícím.Kupující nabývá vlastnické právo ke Zbožípřevzetim ZboŽí bez vad.

5. PLATEB]ví pootvlÍrurcy
5.1,

Zaplacení kupní ceny bude provedeno bezhotovostně po převzetí Zbožína základě
vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 14 dní. Fakturu doručíProdávající
KupujícÍmuve dvou výtiscÍch' Za termín úhrady se povaŽuje termín odepsání platby z ÚČtu
Kupujícíhove prospěch účtuProdávajícího
Kupuj

5.3.

ícíneposkytuje zálohy.

Faktura musí obsahovat všechny náleŽitosti řádného účetníhoa daňového dokladu ve smyslu
přísluŠnýchprávních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o úČetnictvíve znění
pozdějŠíchpředpísůa zákona ě.23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějŠích
předpisů. V případě, Že faktura nebude mít odpovídajícínáleŽítosti, je Kupujícíoprávněn zaslat
ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniŽ se tak dostane do prodlení
se splatností; lhůta splatnosti poČínáběŽet znovu od opětovného doručenínáleŽitě doplněného
či opraveného dokladu.

6. ODPOVEDNOST ZAVADY
6.1.

ProdávajícÍ odpovídá zavady ZboŽí v pÍnémrozsahu dle přísluŠnýchustanovenÍ $ 2099 a násl.

ObcZ-

6.2.

Vadou se rozumíodchylka v mnoŽství, jakosti a provedení ZboŽí,jeŽ určuje tato Smlouva nebo
obecně závazné předpisy' Prodávající odpovídá zavady zjevné, skryté i právní, které mázboŽí
v době jeho předání Kupujícímua dále za ty, které se na ZboŽí vyskytnou v záručnídobě.

6.3.

Prodávající prohlašuje, Že je výluiným 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 prohíaŠuje'Že ZboŽí nemá Žádné vady, které by bránily jeho pouŽití k ÚČeíu, který
je ve Smlouvě stanoven nebo k němuŽ se takové ZboŽí zpravidla uŽívá.

6.5.

Prodávající poskytuje ve smyslu s 2113 a násl. občZ Kupujícímu zárukuza jakostZboŽí
spočívajícív tom, Že dodané Zbožíbude po celou záručnídobu způsobilépro pouŽití ke
smluvenému, jinak k obvyklému účelu,nebo Že si zachová smluvené, .iinak obvyklé vlastnosti.

6.6.

Smluvní strany se dohodly, Že Prodávajíci má právo uplatnit u Kupujícího záruku za jakostZboŽi
ve irrůtc uvedené v příloze č" 1, a to ode dne řádného převzetí ZboŽí Kupujícím.

6.7.

Kupující je povinen ZboŽi zkontrolovat bezprostředně po jeho převzetí tak, aby zjistil vady, které
je moŽné zjistit při vynaložení odbomé péče.Zjevné kvalitativní a kvantítativní vady musí b1ýt
reklamovány při převzetí ZboŽí za účastizástupce nebo dopravce Prodávajícího, kteý přijeií
reklamace pofurdí.
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6.8.

Kupujícíjepovinen oznámit výskyt vady na Zbožív průběhu záruční doby vŽdy bez zbytečného

odkladu poté, co vadu zjistí.

6.9.

Kupujícíuplatní právo z odpovědnosti prodávajíciho zavady ZboŽí a ze záruky za jakostZboŽi
písemným oznámením, postačíprostřednictvím e-mailu na adresu Prodávajícího
servis@simed.cz s popisem vady. Prodávající je povinen potvrdit přijetí reklamace obratem'

6-10.

Prodávající se zavazuje bez zbytečnéhoodkladu zahé4it odstraňování vady Zbožícijeho části
do 2 (dvou) pracovních dnů, a to i tehdy, neuznává-li Prodávající odpovědnost za vady či
příčiny' které ji vyvolaly, a současně zahé4|t reklamační ťízenív místě předáni zboží.Bude-li
reklamačnímřízením vada uznána, bude odstranění vady Zbožíči jeho části provedeno
bezúplatně. Nebude-li v reklamačnímřízení vadaZboží uznána, bude odstranění vady Zbožíči
jeho části provedeno Úplatně, ato za cenu V místě a čase obvyklou.

7. DORUCOVANI
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 Židet<

tel.:

416 725 523,602 493 65't

e-maíl. technickv@tsmlt.cz

adresa: Technické sluŽby města Litoměřice, Na Kocandě 22,412 73 Litoměřice.
7.3

Kontaktní osoba Prodávajícího je pan/í ing. Jaroslav Bil,

tel.:

+42A 499 828 602

e-mail: bil@simed.cz
adresa: slMED s. r. o., Slovany 140,544 01

7.4

Dvůr Králové nad Labem

Smluvní strany si sjednávají, Že veškerá oznámenídle této Smlouvy, zejména upozornění na
poruŠeníSmlouvy a odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být zaslány
poštou jako zásilky doporučenéa soucasně také formou elektronickou k rukám kontaktních
osob dle článku 7.2 a7.3'

8. UKONCENI SMLOUVY
B.'1.

od této Smlouvy můŽe kterákoliv strana

8.2.

Smluvnístrany výslovně sjednávají, Že za podstatné poruŠenítétoSmlouvy se povaŽuje:

odstoupit, pokud dojde k podstatnému poruŠení
povinností
smluvních
druhou stranou. Úeinry odstoupení od této Smlouvy nastanou dnem, kdy
bude písemnéodstoupení odstupujícístrany doruČenédruhé straně

.
r
.
.
.

.
.
8.3.

dodání ZboŽi s nevyhovujícímitechnickými parametry poŽadovanýmidle

Ól. 3.5;

prodlení s termínem dodání delŠímneŽ 30 dní,
nepravdivost prohláŠení Prodávajícího dle čl. 6.3 a 6.4;

opakované prodlenís odstraněním vad dle čl. 6.10;

prodlení s provedením výměny ZboŽí delŠímneŽ 30 dnů ode dne oznámení

neodstranitelné vady anebo vady, která se vyskytla opakovaně;
prodlení s úhradou kupní ceny delŠímneŽ2a pracovních dní;
zahdjení insolvenčního íízeníu Prodávajícího.

odstoupením od Smlouvy zanikajívŠechnapráva a povinnosti stran ze Smlouvy. odstoupení
od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušenímSmlouvy.
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9. SMLUVNI POKUTY
9.1,

V přÍpadě prodlení ProdáVajÍcÍho s dodáním ZboŽí Či jeho Části dle smÍouvy je ProcláVajícÍ
povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výŠi1.000,- KČ' a to zakaŽdý započatý den
prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotien ani omezen nárok Kupujícího na náhradu
ŠkodypřevyšujícívýŠismluvní pokuty.

9.2.

V případě prodlení Prodávajícího s nastoupením k odstranění závad dle Ól. 1.4 této Smlouvy se
Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvnípokutu ve výŠi1.000,- Kčzakaždýzapočatý
den prodlení.

9.3.

Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výŠi0,05 %
ceny za kaŽdý den prodlenís jejím zaplacením.

z

dluŽné částky kupní

í0. zÁvĚneČnÁ UsTANoVENí
í0.1' Právaa

povinnostiSmluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou
se řídíprávnímipředpisy Českérepubliky, zejména občz.

10.2.
10.3.

Smlouvu je moŽné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně Číslovanýchdodatků
podepsaných zástupci obou Smluvních stran'
Prodávající souhlasí se zveřejněním této Smlouvy, kromě ustanovení (vypsat, pokud jsou),

která obsahují obchodn í tajemsfu í'

1a.4'
10.5.

Smlouva nabývá platnostia účinnostidnem podpisu oběma Smluvnímistranami.
Nedílnou součástítéto Smlouvy je:

.

Dodatek č. 1

- Technická specifikace

10.6.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemŽ dva

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

a jeden Prodávající.

obdžíKupující

osoby.

Kupující

Prodávající

V Litoměřicích dne 19.7.2a17

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 21.7 . 2a17

lng. Jaroslav Bil

funkce
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Dodatek č. 1

Technická specifikace

Výrobce:

Daimler A. G.

Typ,

oznaěení:

FUso GANTER7cí5

Rok

v'ýroby:

2817

VOZIDLO:
Ano

Kategorie vozidla: N2

Celková nejvyŠšípřípustná hmotnost: 7500 kg maximálně

7500 kg

Motor: provedení Euro Vl

Ano

Výkon motoru: '100 kW minimálně

Ano

Manuální a automatická regenerace filtru DPF

Ano

Motorová brzda

Ano

Samosvorný diferenciál

Ano

Kabina: Jednoduchá, trambusová sklopná, třímístná

Ano

Barva kabiny: bílá

Ano

Vyhřívaná zpětná zrcátka

Ano

Elektricky ovládaná okna spolujezdce a řidiče

Ano

Centrální zamykáni s dálkouým ovládáním

Ano

Asistent jízdy v pruzích

Ano

Klimatizace kabiny

Ano

LED výstraŽné majáky oranŽové barvy uchycené na kabině
úchytovou rampou

Ano
Ano

Výbava dle vyhláŠky 34112014

PPíAcovNÍNÁSTAuBY:
a) Hydraulický jeřáb
Teleskopický' v provedení dle normy EN 1299

Ano

Zdvihový objem jeřábu: 2,6 tm minimálně

2,6 tm

Hydraulický horizontální výsuv s dosahem 5,4 m minimálně

5,5 m

Ano

ZÓna otáČení:370"minimálně

optická a zvuková kontrola sloŽení podpěr jeřábu do
transportní polohy
otočný hák s nosností2000 kg minimálně, se zajišťovací

klapkou

protivyháknutí

t

Ano
2000 kg

Pracovní tlak jeřábu: maximálně 210 barů

205 barŮ

Manuálně výsuvné trámce podpěrných noh

Ano

Podpěrné nohy jeřábu hydraulicky svisle výsuvné, neotoČné

Ano

ovládací prvky jeřábu na obou stranách jeřábu

Ano
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b) Valníková nástavba
Valníková korba o vnitřních rozměrech 4500 x 2000 mm
minimálně

PoŽadovaná výška bočnic: B00 mm minimálně

4500 mm x 2290 mm
800 mm

Boční(delŠí)boČnice rozdělené v půlce sloupky, jednotlivě
sklopné

Ano

Zadní čelo sklopné

Ano

Celo za kabinou zrnýšené (dle výhledu z kabiny zadním
oknem), nesklopné' případně opatřené kovovým
pozinkovaným rámem s oky proti rozbití okna (kovová síť)
Podlaha valníku opatřená minimálně 12 Úchytovými oky
zapuštěnýmiv podlaze (6 vpravo, 6 vlevo)
Povrch podlahy nerezový, opatřený protiskluzovou úpravou
(pogumování, apod.)
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