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Smluvní strany

obec kláš ter Hradiš tě nad Jizerou
Kláš ter Hradiš tě nad Jizerou č .p.2,294 15 Kláš ter

OdběrateI
Sí dlo:
ldentifikač ní č í slo:
Bankovní spojení :
Zástupce:
Telefon:
Email:
Oprávnění zástupci

Hradiš tě nad Jizerou
00238007

Jiří Navrátil, starosta obce

ve

věcech technických:

Jiří

Navrátil,

(dále jen,,odběratel")

a

Dodavatel
HAGEMANN a.s.
Sí dlo:
Hradní 27l37,710 00 Ostrava
právní forma:
akciová společ nost
ldentifikač ní č í slo:
26826925
Daňové identifikač ní č í slo:
Cz26826925
Bankovní spojení :
Zástupce:
lng, Jana Hrubcová, předsedkyně představenstva
Telefon:
E-mail:
Zapsaný v obchodní m rejstří ku
u KS Ostrava, spisová znač ka82763
Oprávnění zástupci ve věcech technických - lng, Jan bí la, e-mail:
tel.:
(dále jen,,dodavatel")

uzavřely ní ž euvedené ho dne, měsí ce a roku ve smyslu Zákona č .8912012 Sb., obč anské ho
zákoní ku, ve znění pozdějš í ch předpisů tuto kupní smlouvu

l.

Předmět smlouvy

1.

Předmětem té to Smlouvy je závazek Prodávají cí ho prodat Kupují cí mu už itkové
vozidlo tovární znač ky Volkswagen Crafter 35 í 3OkW 6G 4MOT SR dle pří lohy č . 1, která
je nedí lnou souč ástí podané cenové nabí dky (dále jen ,,Zbož í ") k veřejné zakázce s názvem
Poří zení nové ho dopravní ho automobilu pro obec K!áš ter Hradiš tě nad Jizerou a
umož nit mu nabýt vlastnické právo k němu za podmí nek uvedených dále v té to Smlouvě.

2.

Předmětem té to Smlouvy je dále závazek Kupují cí ho Zbož í převzí t a zaplatit za ně
Prodávají cí mu dohodnutou kupní cenu dle té to Smlouvy.

3.

Prodávají cí prohlaš uje,

ž e automobily splňují podmí nky

stanovené zákonem

č.

5612001 Sb., o podmí nkách provozu vozidel na pozemní ch komunikací ch a ustanovení
vyhláš ky Ministerstva dopravy Č n e. 341t2OO2 Sb., o schvalování technické způ sobilosti a o
technických podmí nkách provozu vozidel na pozemní ch komunikací ch.
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Podmí nky plnění předmětu smlouvy

1. Prodávají cí je povinen dodat odběrateli zbož i dle specifikace uvedené v č l. !, té to smlouvy
dle ní ž euvedených podmí nek dodat nejpozději do 15. 12.2019.

2. Prodavatel splní svť l závazek ú plným předání m předmětu zakázky odběrateli, dolož eným
předávací m protokolem, podepsaným oběma smluvní mi stranami. Souč ástí předávací ho
protokolu budou technické listy zaří zení . V pří padě nesplnění pož adovaných parametrů
uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky č i v pří padě nekompletnosti dodávky, odstoupí
odběratel od kupní smlouvy.

"!

3. Nebude-li předmět zakázky dodán
oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

ve lhů tách uvedených v č l. ll., odst. 1, je kupují cí

4. Odběratel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v pří padě, ž e předmět zakázky
nesplní něktený z vymezených technických parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu
dodávky, popří padě pokud nebude splňovat pož adavky na jeho vybavení . V tomto pří padě
má kupují cí nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.

.

5. Vlastnictví k

předmé tuzakázky přechází na odběratele zaplacení m ú plné kupní ceny.

6, Nebezpeč í š kody na zbož í přechází na odběratele podepsání m protokolu o převzetí zbož í
ve smyslu bodu 3 tohoto č lánku.
7. Mí stem plnění zakázky se rozumí obec Kláš ter Hradiš tě nad Jizerou. Konkré tní adresa
bude prodávají cí mu sdělena nejdé le před uskuteč nění mdodávky.

l!!. Cena a platební podmí nky

č iní í .16í .3O2,- Kč bez DPH, tedy
1, Smluvní strany se dohodly, ž e kupní
".n^
=
^
Zbož
i
DPH
243.873,Kč
.
óiní
1.405.175,- Kč vč . DPH. Samotné
2. Kupní cena zahrnuje veš keré daně, cla, poplatky a ostatní dalš í výdaje spojené s realizací

té to smlouvy, vč etně veš kených nákladů na dopravu automobilu do mí sta plnění .

3. Úhrada kupní ceny bude provedena Kupují cí mve prospěch Prodávají cí ho na základé

faktury (daňové ho dokladu) vystavené Prodávají cí m. Splatnost faktury č iní30 dnů ode dne
její ho doruč ení Kupují cí mu. Kupní cena bude uhrazena bezhotovostní m převódem na ú č et
Prodávají cí ho uvedený v ú vodu smlouvy v č ásti věnované identifikaci smluvní ch stran.

4. Prodávají cí je oprávněn vystavit fakturu až po dodání Zbož í Kupují cí mu (po podpisu
předávací ho protokolu dle č l. lll, odst, 1). Prodávají cí se zavazuje, ž e vedle nálež itostí
stanovených platnými právní mi předpisy, bude faktura obsahovat č í selnéoznač ení a název
té to Smlouvy.

5. Nebude-li faktura obsahovat výš e uvedení ú daje a pří lohy, je Kupují cí oprávněn fakturu v
době její splatnosti vrátit Prodávají cí mu, s uvedení m dů vodu vrácení . Prodávají cí je povinen
fakturu podle charakteru nedostatků , bud'opravit, nebo nově vystavit, Oprávněným vrácení m
faktury přestává Kupují cí běž et pů vodní lhů ta splatnostifaktury a nová lhů ta splatnostizač ne
běž et okamž ikem doruč ení nové č i opravené pů vodní faktury.
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pří padě prodlení Kupují cí ho se zaplacení m kupní ceny podle té to Smlouvy zaplatí
Kupují cí Prodávají cí mu ú rok z prodlení ve výš i stanovené naří zení m vlády č . 351/ 2013 Sb.
DPH.

6.

lV. Dodací podmí nky, nabytí vlastnické ho práva
1. Prodávají cí předá Zbož í Kupují cí mu a Kupují cí převezme Zbož i od Prodávají cí ho v sí dle
Prodávají cí ho v den, na které m se smluvní strany společ ně dohodnou. O předání ZboŽi bude
potv] zení o převzetí Zbož í Kupují cí m. Tento oboustranně
sepsán předávací protokol
potvrzený protokol bude nedí lnou souč ástí (Pří lohou) faktury.

-

2. Vlastnické právo ke Zbož i přecházi na Kupují cí ho oboustranným podpisem předávací ho
protokolu dle předchozí ho odstavce.

3. Nebezpeč í š kody na Zbož í přecházi z

Prodávají cí ho na Kupují cí ho okamž ikem

oboustranné ho podpisu předávací ho protokolu dle tohoto č lánku.

4. Lhů ta pro dodání zbož í je maximálně do 15. 12.2019. Za kaž dý i započ atý den prodlení
dodání bude ú č tována smluvní pokuta 0,05% z celkové ceny zbož i s DPH,
5. Smluvní strany se mohou pí semně dohodnout na smí rné m řeš ení , pří p. na sní ž eníč ástek
smluvní ch pokut dle tohoto č lánku, Uplatnění m a zaplacení m smluvní ch pokut nejsou
dotč ena práva smluvní ch stran na náhradu š kody,
6. Spolu seZbož í m předá prodávají cí kupují cí mui:
návod k obsluze a ú dž běautomobilu (Zbož í );
servisní kní ž kuk automobilu (Zbož i):
technický prů kaz automobilu (zbož i) s řádným vypsání m
ú dajů ;
ev, dalš í nezbytné prů vodní doklady váž í císe ke zbož i.

.
.
.

a potvzení m nezbytných

.

7, Bez těchto dokladů nebude Zbož i považ ováno za předané a v tomto smyslu nepodepí Š e
Kupují cí Protokol,
V. Práva zvad,sankce, odstoupení od smlouvy
1. Prodávají cí se zavaz$e poskytnout Kupují cí mu na Zbož í záruku za jakost dle výrobce, a
to poč í najednem převzetí Zbož í Kupují cí m.

2.Yady musí Kupují cí uplatnit u Prodávají cí ho bez zbyteč né ho odkladu poté , co se o nich
dozví .
3. V pří padě výskytu záruč ní vady je Prodávají cí povinen zajistit realizaci záruč ní ho servisu a
v co nejkratš í m termí nu ji bezplatně odstranit.

4, Za záruč ní vady nebudou považ ovány ty vady, které byly způ sobeny nesprávnou
obsluhou nebo ú drž bou Zbož í nebo ú myslným poš kozenim Zbož í Kupují cí mnebo

nepovolanou osobou, pří padně jakýmikoli jinými zásahy, jednání mi nebo skuteč nostmi
nastalými na straně Kupují cí ho.
5. Kupují cí je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliž e zjistí , ž e Prodávají cÍ :
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nabí zel, dával, přijí mal nebo zprostředkovával urč ité hodnotyr s cí lem ovlivnit chování
nebo jednání kohokoliv, ať již ú řední osoby nebo kohokoliv jiné ho, pří mo nebo nepří mo při
uzaví rání Smlouvy nebo při provádění Smlouvy; nebo
zkreslovaljaké koliv skuteč nosti za ú č elemuzavření Smlouvy nebo provádění

b)

6. Smlouvy ke š kodě Kupujicí ho, vč etně už ití podvodných praktik k potlač ení a sní ž ení výhod
volné a otevřené soutěž e,
7. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v pí semné formě. Odstoupení m se závazek
založ ený Smlouvou zruš uje od poč átku, Úeinry odstoupení nastávají okamž ikem doruč ení
odstoupení od Smlouvy Prodávají cí mu. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na
náhradu š kody vzniklé ho z poruš ení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty
a ú roku z prodlení , pokud již dospěl, ani ujednání o způ sobu řeš ení sporů a volbě práva.

8. Uplatnění m práv z vad č i uplatnění m smluvní ch pokut není dotč eno právo na náhradu
ú jmy v plné výš i.

Vl. Závěreč ná ujednání
1. Úč astní ci té to Smlouvy po její m ú plné mpřeč tení prohlaš ují , ž e souhlasí s její m obsahem,
ž e byla sepsána na základě jejich pravé , svobodné a váž né vů le, nikoliv v tí sni nebo za
nápadně nevýhodných podmí nek. Na dů kaz toho připojují ú č astní cisvé vlastnoruč ní
podpisy.
2, Tato Smlouva nabývá platnosti dnem její ho podpisu oběma smluvní mi stranami a nabývá
ú č innostidnem její uveřejnění v registru smluv, které provede Kupují cí .

3. Od té to Smlouvy mů ž eKupují cí jednostranně odstoupit i bez udání dů vodu, a to až do
okamž iku podpisu předávací ho protokolu dle č l, lll. odst. 1, té to Smlouvy.
4. Tato Smlouva se pořizuje ve č tyřech (4) stejnopisech, přič emž obě strany obdž í po dvou
stejnopisech.

5. Změny nebo doplňky té to Smlouvy jsou mož né pouze formou pí semných, vzestupně

č í slovaných,dodatků , podepsaných oprávněnýmizástupci

obou smluvní ch stran,

6. V pří padě neplatnosti některé ho ustanovení té toSmlouvy není dotč ena platnost ostatní ch
ustanovení té to Smlouvy,

Nedí lnou souč ástí té to smlouvy je následují cí pří loha:
Pří loha č . 1 - Specifikace vozidla

V Kláš ter Hradiš tě nad Jizerou, dne 22,5.2019

KUPUJÍ Cí :
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starosta obce Kláš ter Hradiš té 'naó ltD6rou předsedkyně představenstva HAGEMANN a.s.
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Pří loha č . 1

-

Specifikace vozidla

Podrobný technický popis
Tovární znač ka,. VoI kswagen

Model:
Crafter skří ň 35 í 3OkW 6G 4Mot SR
SYBB8Y00
motoru: í 968 ccm
Barva vozu: Č ervená Flame (RAL 3000)
Výkon kWk:
1301177
Barva potahů : Titanově č erná
Převodovka: 6-stupňová převodovka
Kód barvy:
9362 / AS
karoserie:
Č í slokomise:
objem

Barva vozidla / obj. kód: Č ervená Flame (RAL
Zvláš tní výbava / obj. kód:
Airbag spoI ujezdce: l 4UF

3O0O) / 9362

- mož nost deaktivace airbagu
- 3-bodov,ý bezpeč nostní pás spolujezdce vrýš kově nastavitelný, s předpí nač em

Bez odkládací přihrádky nad stropem / $N4
kabiny (pří stupná z nák| ad. prostoru)
Boč ní obI ož ení nákladové ho prostoru: / SDB
- polovysoké , do qýš e oken
- z plastouých desek

Dřevěná podI aha v nákladové m prostoru: / SBD
- s ochranou nákladové hrany

Klimatizace "Climatronic", 2.výparní k:. l PK4
- automatická regulace
- s 2.uýmění kem topení a 2.výparní kem pod střechou vozidla

- odkládací přihrádka pod stropem kabiny, s jední m 1-DlN slotem a č tecí lampič kou
- automatický spí nač světel s funkcí "Leaving Home" a "Coming Home"

- deš ť ový a světelný sní mač

Lapač e neěistot vpředu a rzadu / 6N2
LED osvětlení v nákladové m prostoru:

/

9CW

4 LED světla ve stropě nákladové ho prostoru
- rozsvěcí se automaticky po otevřeni zadnich kří dlových dveří
Mlhové světlomety s přisvěcování m / 8WH
do zatáč ky
Oblož ení stropu kabiny a prostoru pro / SCE
cestují cí
Okno vpředu vlevo _ posuvné / 4DM
-

Okno vpředu vpravo
Paket "Okna": l ZFP

_

posuvné

/

4EM

- boč ní okno vpředu vlevo pevné
- boč ní okno vpředu vpravo pevné
- boč ní okno vzadu vlevo pevné
- boč ní okno vzadu vpravo pevné
- zadní kří dlové dveře prosklené , bez vyhří vání a bez stěrač e
- vnitřní zpětné zrcátko zatmavitelné

Parkpilot vpředu avzadu: l 7X2

- bez aktivní ochrany boků vozidla

Pneumatiky 235165 Rí 6 Clí 5/ 113 R / Q71
Potahy sedadeI "Austin" látkové / $0L
Přední nárazní kvozu š edý: / 2JB
- bez lakované liš ty
- s integrovanými schů dky na obou stranách

Taž né zaří zení :
-

vč etně stabilizace pří věsu

- obsahuje kabeláž s konektorem

Sedadlo spolujezdce Standard:

/

$SH

- sedadlo spolujezdce jako jednosedadlo, odobjednání dvojlavice spolujezdce

Vysoká střecha lakovaná v barvě vozu:

/

3R2

- vnitřní strana bí lá

Zimní pneumatiky/ VG2
LED č elni světlomety

- akění nabí dka: / $01
LED č elní světlomety, LED denní sví cení

gumové kobereěky
povinná výbava

Pří loha č . '1 - Specifikace vozidla

Dobí iení AKU Baterie Mag code
RDST Motorola DM 2600 VHF s tlač mikrofonem
RDST Matra TPM700

Pož ární světI omet (2 ks)
Osvětlení okolí DA
Majáková sada - Holomý
2 x USB vpředu,

Polep

+

2xLZY vzadu

dislokace jednotky

Lé kárna lllv batohu
Ruč ní sví tilna TRI O 550 Li-ion nabí iecí sví tilna LED 12V (4 ks)

Rukavice lé kařské nesterilní (18 párů )
Hasicí pří stroj práš ek 3aA 1838 (1 ks)
Hasicí pří stroj CO2 89B (1 ks}
Tablet

+

drž ák

+

instalace

Vytyč ovací páska č erveno-bí lá 500 m (1 ks)
Vyproš ť ovací nástroj B-Voy
Nástroj pro řezání bezp. pásů (2 ks)
Lampič ka u spolujezdce

Výklopné světlo
Žebří k pro výstup na střechu

střeš ní nosič
Přepáž ka

2.a3. řada pevných sedadel
RDST Motorola DP 1400 s dobí jecí mú chytem (2 ks)
Zvolená pří platková výbava nahrazuje sé riovou výbavu stejné ho charakteru, i když to není u jednotliuých polož ek
uvedeno.

D' oha č

- Specifikace vozidla

1

Seriová výbava vozu Volkswagen Crafter skří ň 35 13okw 6G 4Mot SR:

-

í 6'koh

- ukazatel ujeté vzdálenosti

ocetová, stří brná:

- ET60, zatí ž ení 1 200 kg

-

-

- hodiny

3-bodový bezpeč nostní pás řidič e:

-

- výš kově nastavitelný
-

s předpí nač em

-

ABs, EsP, AsR, EDs, EBV
Asistent pro kompenzaci boč ní hoVětru

- platí co na§tane dří Ve

Automatický spí nač denní ho sví cení

-

Baterie 420A (70Ah)

stiavu, Ve které m opouš tí Vtirobní záVod

neváahuje se na souč ásti Vozu, které
byly na vozidlo namontovány nebo
umí stěny dodateč ně (ú pravy,

Dě| icí přepáž ka bez okna

pří sluš enství )

Dvě í 2Velekhické zásuvkyvpředu

-

Elektrické ovládání boč ní choken:
_ řidič a spolujezdec

Emisní norma EURO

Gumová podlaha

Přední nárazní k Vozu š edý:
s liš tou lakovanou v barvě vozu

-

- s integrovanými schů dky na obou

stranách

-

Rádio "composition Audio":
- monochromatický

řidič e

- slot na

Hlavní odpojovač baterie

UsB Vstup

lmobilizé r

-

Aux-ln

Klimatizace"climatic":
- manuální regulace

- telefonní

-

pří strojů , pod oblož ení mA-sloupku
vpravo dole
- pří prava pro programovatelnou
jednotku

Kryt spodku vozidla

Madlo pro nastupování na dělicí přepáž ce
- v nákladové m prostoru

- bez telematiky

-

Mří ž ka chladič e:
- č emá nelakovaná
- s jednou chromovanou liš tou

- nastavitelný sklon sedáku
- s Vnitřní loketní opěrkou

Multifunkč ní ukazatel "Plus'':

- v kombinaci

s rádiem composition Audio
není v č eské mjazyce

sé riová výbava od modelové ho roku
modelové ho roku 21.18 v sé riové
Vtýbavě bez mu| tifunkč ní ho ukazatele
-

201 9, do

Multikolizní

bzda

Nekuřácké provedení - bez popelní ku
a zapalovač e
Odkládací přihrádka pod stropem kabiny:
,l-DlN
- se dvěma
sloty a č tecí lampič kou
opatření ke sní ž ení hluku v kabině
Premium

s bederní opěrkou manuálně
nastavitelnou ve 2 směrech

-

-

2 světla, jedno nad boč ní miposuvnými

dveřmi

a

druhé nad zadní mi kří dlovými

Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo:
- s ú lož ným prostorem pod dvojsedadlem a
s Vyklápěcí m stolkem

-

servotronic:
- servoří zení závislé na rychlostijí zdy
start-stop:
- BlueMotion Technology
- s

-

osvětlení v nákladové m prostoru:
_

sedadlo řidič e komfoň:
výš kově nastavitelné

-

- č ernobí lýLcD displej s rozš í řenými

funkcemi

Rozhraní pro připojení ú pravců lP4:
svorkovnice pro připojení externí ch

-

Kotouč ové brzdyvpředu, 16''

-

rozhraní Bluetooth

- nemá ovládání v č eské mjazyce

Kontrola zapnutí bezpeč nostní ho pásu

-

sD kartu

-

řidič e

-

displej

- 2 reproduktory vpředu

Halogenové světlomety (dělené )

-

-

Přední náprava maximální zatí ž ení 18o0kg

6:

V kabině

áruka se váahuje na vozidlo ve

_

centrální zamykání s dá| kovým ovládání m
- bez bezpeč nostní pojistky

_
-

-

Prodlouž ená záruka nýrobce 2+ 2 t2oo ooo:

-2+ 2roky l200 O00km

- vč etně filtru pevných č ástic DPF
- AddBlue, objem nádrž e .l8 litrů

-

Posuvné dveře na pravé straně
Potahysedadel "Austin" látkové

Asistent pro rozjezd do kopce

-

-

Pneumatiky 235/ 65 R16 C1 í 5/ í í 3 R:
se sní ž eným Valivým odporem

-

Airbag řidič e

-

-

plnohodnotné ocelové rezervní
kolo:
- nářadí a zvedák s nosností do 3,5t

-

- bezpeč nostní pás spolujezdce není
Vtýš kově nastavitelný

-

otáč koměr

- ukazatel paliva

2 funkč ní klí č e

-

rekuperací blzdné ho ú č inku

středové kryty ko| pro ocelová kola
Taž né oko vpředu
Úchytná oka v podlaze:
- í 0 ok u střední ho rozvoru
- 12 ok u dlouhé ho rozvoru
- 14 ok u dlouhé ho rozvoru s přesahem

Vné jš ízpětnázrcáka:

dveřmi

- elektricky nastavitelná

otevřená odkládací přihrádka

- vyhří vaná

Palivová

nádĚ75l

Panel pří strojů :
- ukazatel rychlosti

-

Zadní kří dlové dveře neprosklené

základní střecha

