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SMO, městská akciová společnost Orlová
ul. Okružní čp. 988, 735 14 Orlová-Lutyně

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2079 a násl. občanského zákoníku v platném znění

I.
Smluvní strany
1. Kupující
Sídlo
IČ
DIČ
Tel.
e-mail
bank. spojení
č. účtu
zastoupení

:
:
:
:
:
:
:
:
:

registrace

:

SMO, městská akciová společnost Orlová
Orlová-Lutyně, ul. Okružní čp. 988, PSČ 735 14
607 93 163
CZ60793163
596 585 511
as@smo-orlova.cz
Komerční banka, a.s., pobočka Orlová
19-3554960277/0100
Karel Volf, předseda představenstva
Ing. Jan Muroň, místopředseda představenstva
obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B., 1017

(dále také „kupující“)

Prodávající
Sídlo
IČ
DIČ
Tel.
e-mail
bank. spojení
č. účtu
zastoupení
registrace

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

HANES s.r.o.
U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00 Praha 5
26131919
CZ26131919
220 190 610/220 190 620
info@hanes.cz
Citibank Europe plc
2506250102/2600
Filip Hachle, Dagmar Hachlová
obchodní rejstřík, Městský soud v Praze, sp. zn. C., 72984

(dále také „prodávající“)

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě a taktéž oprávnění k
podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní
strany prohlašují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu
oprávněny.
Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji komunálního vozidla, specifikovaného
v oddíle 2. 1. této smlouvy, která je předmětem koupě dle této smlouvy.
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II.
Předmět plnění
2.1. Kupující kupuje od prodávajícího za podmínek uvedených v této kupní smlouvě (dále
jen smlouva) předmět koupě - „Dodávka malého komunálního vozidla“ (dále jen zboží),
tovární značka, typ: podvozek AEBI MT 740 4x4, nástavba FORNAL NKH 3A-280,
sypač BUCHER KA 2000 a radlice SIMED PVS 190.
Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této
kupní smlouvy.
2.2. Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat kupujícímu zboží specifikované
v této smlouvě, a to řádně a včas a za dohodnutou cenu a převést na kupujícího vlastnické
právo k zboží.
2.3. Kupující se zavazuje zboží uvedené v tomto článku převzít a zaplatit prodávajícímu
dohodnutou kupní cenu.
2.4. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu s předmětem koupě veškeré doklady, jež
jsou nutné k jeho převzetí a užívání a nabytí vlastnického práva.
III.
Doba a místo plnění
3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 130 dnů od podpisu
této smlouvy.
3.2. Místem plnění předmětu smlouvy je:
SMO, městská akciová společnost Orlová, Okružní 988, 735 14 Orlová-Lutyně,
pokud písemně nesdělí prodávajícímu jinou adresu místa plnění.
Kontaktní osobou je Ing. Richard Kočí, tel. 731 444 392, e-mail: koci@smo-orlova.cz
3.3. Prodávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně – e-mailem, termín dodání,
minimálně 24 hod. před termínem dodání.
IV.
Kupní cena a platební podmínky
4.1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně: 3 180 000,- Kč bez DPH
K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů.
Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.
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Cena uvedená v odst. 4. 1. Zahrnuje veškeré náklady, jež prodávajícímu můžou vzniknout
při plnění jeho závazků na základě této smlouvy, zejména (nikoliv však pouze) jde o
náklady na dopravu do místa plnění, zaškolení obsluhy, uvedení zboží do provozu a
předání veškeré technické dokumentace v českém jazyce, vše v místě plnění.
4.2. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu na základě faktury (daňového dokladu)
vystavené prodávajícím v Kč.
4.3 Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné právní úpravy a její
přílohou musí být kopie příslušného oboustranně potvrzeného dodacího listu
(předávacího protokolu). V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v
této smlouvě nebo k ní nebude přiložen oběma stranami potvrzený dodací list, je kupující
oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty
splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.
4.4. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 60 dnů ode dne doručení faktury (daňového
dokladu) kupujícímu.
4.5. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den odeslání fakturované
částky z účtu kupujícího.
4.6. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dodání zboží na základě
předávajícího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami (předání a převzetí
předmětu plnění).
V.

Záruční podmínky, reklamace
5.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že vozidlo včetně jeho veškerých součástí a
veškerého příslušenství bude splňovat veškeré technické a právní podmínky pro provoz
na pozemních komunikacích a je plně způsobilé k jeho běžnému účelu užívání.
5.2. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců ve
smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku.
5.3. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím předán kupujícímu dodací list. Předmět
koupě se považuje za předaný podpisem dodacího listu kupujícím. Prodávající je povinen
umožnit kupujícímu prohlídku zboží v den jeho dodání kupujícímu, a je povinen předvést
funkčnost zboží.
5.4. Záruka začíná běžet ode dne převzetí předmětu plnění dle dodacího listu.
5.5. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady zboží a o nárocích z toho vyplývajících
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Reklamace musí být písemná, musí
obsahovat přesný popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je
požadován. Za písemnou reklamaci se považuje rovněž reklamace odeslaná kupujícím
prodávajícímu e-mailem.
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5.6. Kupující je povinen reklamovat u prodávajícího vadu zboží neprodleně po zjištění
nedostatků. Zjevné vady zboží se kupující zavazuje oznámit písemně nejpozději do 7-mi
dnů ode dne převzetí (tato lhůta se považuje za sjednanou lhůtu pro uplatnění zjevných
vad). Skryté vady, tj. vady, které nebylo možné zjistit při prohlídce, anebo vady, které se
na zboží vyskytnou po předání zboží kupujícímu, je kupující povinen reklamovat do 30ti dnů ode dne jejich zjištění, nejpozději však v záruční lhůtě.
5.7. Záruční servis bude poskytován bezplatně. Servisní technik se dostaví na záruční
opravu do 24 hodin od doručení reklamace. Závada bude odstraněna max. do 1
pracovního dne ode dne dostavení se servisního technika, případně dle dohody v
návaznosti na rozsahu opravy. Pokud nebude možná oprava předmětu koupě na místě a
bude nutný její převoz, náklady s tím spojené nese prodávající.
5.8. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě
zboží.
VI.
Smluvní pokuty
6.1. V případě prodlení kupujícího s placením faktury má prodávající právo vyúčtovat a
kupující povinnost uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
započatý den prodlení.
6.2. V případě zpoždění plnění prodávajícím dle čl. 3.1 této smlouvy, vzniká kupujícímu
nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny sjednané v kupní smlouvě za každý
den prodlení až do dodání předmětu koupě, přičemž doba prodlení pro výpočet smluvní
pokuty se počítá od termínu plnění dle čl. 3.1 této smlouvy. Prodlení s dodáním předmětu
koupě o dobu delší než 30 dní se považuje za podstatné porušení smlouvy zakládající
kupujícímu nárok na odstoupení od této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nezaniká
nárok kupujícího na smluvní pokutu.
6.3. V případě nedodržení dalších termínů vyplývajících z této smlouvy, má kupující
právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za
každý započatý den prodlení.
6.4. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 10-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy
prodávajícímu.
6.5. V případě, že smluvní strana způsobí porušením ustanovení této smlouvy druhé
smluvní straně škodu, je tato strana povinna tuto škodu druhé smluvní straně v plném
rozsahu nahradit.
6.6. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
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VII.
Technická dokumentace

7.1. Prodávající se zavazuje předat se zbožím veškeré doklady, jež jsou nutné k jeho
převzetí a užívání a nabytí vlastnického práva ke zboží. Nebudou-li tyto doklady předány
kupujícímu v den dodání zboží, není kupující povinen zboží převzít; v tomto případě se
kupující nedostane do prodlení se splněním své povinnosti k převzetí zboží.
VIII.
Ostatní ustanovení
8.1. Nebezpečí poškození nebo ztráty zboží dle předmětu smlouvy přechází na kupujícího
okamžikem převzetí.
8.2. Vlastnictví k předmětu koupě přechází na kupujícího předáním zboží kupujícímu.
8.3. Smlouva vstupuje v platnost dnem oboustranného podpisu. Je vyhotovena ve dvou
stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
8.4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně
podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.
8.5. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 Technická specifikace vozidla.
8.6. Prodávající se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit kupujícímu svou insolvenci
nebo hrozbu jejího vzniku. Kupující je v případě podezření na insolvenci prodávajícího
nebo její hrozbu nebo podezření na neuhrazení DPH nebo její zkrácení či vylákání daňové
výhody oprávněn odvést částku DPH z uskutečnitelného zdanitelného plnění přímo
příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 109a zákona č. 235/2004
Sb. o dani z přidané hodnoty. V takovém případě tuto skutečnost kupující bez zbytečného
odkladu oznámí prodávajícímu. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka
prodávajícího vůči kupujícímu v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další
ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zároveň prodávající neprodleně oznámí, zda takto
provedená platba je evidována jeho správcem daně.
8.7. Prodávající uplatní DPH v souladu se zákonem o DPH a kupujícímu vystaví daňový
doklad s náležitostmi podle tohoto zákona. Kupující uplatnění DPH a náležitosti
daňového dokladu zreviduje a v případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané
náležitosti a/nebo DPH nebude uplatněno v souladu se zákonem o DPH, je oprávněn
daňový doklad bez rady vrátit prodávajícímu k opravě.
8.8. Prodávající kupujícímu uhradí škodu vzniklou na základě nesprávného uplatnění
DPH a vystavení daňového dokladu prodávajícím.
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8.9. Prodávající se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv
závazku kupujícím na základě této smlouvy bude k datu splatnosti příslušného závazku
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude
prodávající označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a zákona o
DPH, zavazuje se prodávající o této skutečnosti písemně informovat kupujícího spolu
s uvedení data, kdy tato skutečnost nastala.
8.10. Pokud kupujícímu vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou
DPH z přijatého zdanitelného plnění od prodávajícího, má kupující právo bez souhlasu
prodávajícího uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o
DPH. Při uplatnění zvláštního postupu zajištění daně uhradí kupující částku DPH podle
daňového dokladu vystaveného prodávajícím na účet správce daně prodávajícího a
prodávajícího o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacení částky DPH na
účet správce daně prodávajícího a jeho vyrozuměním o tomto kroku se závazek
kupujícího uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající z této
smlouvy považuje za splněný.
8.11. Prodávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě
přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz
toho prodávající i kupující připojují své podpisy.
8.12. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb.
8.13. Prodávající není oprávněn jednostranně započíst jakékoli své pohledávky vůči
kupujícímu proti pohledávkám kupujícího za prodávajícím vzniklým na základě této
smlouvy.
8.14. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího své
pohledávky za kupujícím vzniklé na základě této smlouvy postoupit třetí osobě.
8.15. Smluvní strany se dohodly, že kupující má právo na náhradu škody vzniklé z
porušení povinnosti druhou smluvní stranou v plné výši i v případě, že se k takovému
porušení povinnosti prodávajícím vztahuje smluvní pokuta. Uhrazením smluvní pokuty
se nárok kupujícího na náhradu škody nesnižuje ani z části.
8.16. Smluvní strany vylučují aplikaci § 1971 občanského zákoníku a dohodly se, že
kupující má právo požadovat jakoukoliv náhradu škody bez ohledu na její případné krytí
úroky z prodlení.
8.17. Prodávající přebírá riziko, že po uzavření této Smlouvy dojde k podstatné změně
okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
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8.18. Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku
sjednávají promlčecí lhůtu v délce 5 let ve vztahu k pohledávkám kupujícího za
prodávajícím.
V Orlové dne

Karel
Volf

.

. 2020

V Praze dne

Filip
Hachle

Digitálně podepsal
Karel Volf
Datum: 2020.10.14
22:08:35 +02'00'

___________________________

.

. 2020

Digitálně podepsal
Filip Hachle
Datum: 2020.10.13
10:26:09 +02'00'

___________________________

Karel Volf
předseda představenstva
SMO, městská akciová společnost Orlová

Filip Hachle
jednatel
HANES s.r.o.

podepsal Ing. Jan Muroň
Ing. Jan Muroň Digitálně
Datum: 2020.10.14 15:30:14 +02'00'

___________________________

Ing. Jan Muroň
místopředseda představenstva
SMO, městská akciová společnost Orlová

Příloha č. 1: Technická specifikace
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE

„Dodávka malého komunálního vozidla“
Předmět plnění – popis technického požadavku
KOMUNÁLNÍ PODVOZEK:
Rozvor 3100 mm
Výška 2680 mm (včetně majáku a pracovních světel)
Šířka1700 mm (bez zrcátek)
Váhová kategorie o celkové hmotnosti 6500 kg
Výkon motoru 80 kW
Motor splňující emisní normu EURO VI c o objemu 2970 cm³
Registrace vozidla v kategorii pracovní stroj samojízdný (SS) /ANO
Pohon 4x4 s přiřaditelným předním náhonem /ANO
Podvozek s omezenou rychlostí 85 km/hod
Manuální převodovka se zpátečkou min. 6+1 převodových stupňů /ANO
Integrovaná redukční převodovka min.12+2 převodových stupňů /ANO
Levostranné řízení s posilovačem /ANO
Přední náprava pevná řiditelná s technickým zatížením nápravy 3100 kg
Zadní náprava pevná hnaná s technickým zatížením nápravy 4250 kg
Zadní náprava v provedení jednomontáž /ANO
Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy /ANO
Stabilizátor přední i zadní nápravy /ANO
Odpružení listovými pery s hydraulickými tlumiči /ANO
Dvouokruhový pneumatický brzdový systém s ABS /ANO
Kotoučové brzdy na nápravách s indikací opotřebení /ANO
Parkovací brzda s pneumatickým ovládáním /ANO
Kabina odpružená, sklopná s antikorozní úpravou - 3 místa
Okno v zadní stěně kabiny /ANO
Odpružení sedadla řidiče /ANO
Lavice pro dva spolujezdce pevná /ANO
Elektricky ovládaná okna dveří kabiny /ANO
Centrální zamykání /ANO
Vyhřívaná zpětná zrcátka /ANO
Rampa se 4-mi kusy pracovních světel pro příslušenství zimní údržby /ANO
Oranžový výstražný maják /ANO
Pracovní světlo ložného prostoru /ANO
Dvouokruhový hydraulický systém ovládaný joystickem v kabině /ANO
Pohon hydraulického systému od motorového P.T.O /ANO
Ovládací hydraulický okruh s max. tlakem 250 bar o průtoku 30 litr/min
Rychlospojky pro připojení radlice (šípové) /ANO
Výkonový hydraulický okruh s max. tlakem 180 bar o průtoku 50 litr/min
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Rychlospojky pro připojení sypače (zadní) /ANO
Obtokový ventil výkonového okruhu /ANO
Chladič s ventilátorem hydraulického systému /ANO
Integrovaný hydraulický zvedací mechanismus /ANO
Čelní upínací deska (adaptér) typ "MULTICAR" /ANO
Zásuvka pro připojení příslušenství letní a zimní údržby /ANO
Palivová nádrž s uzamykatelným víčkem 90 litrů
Odpojovač akumulátoru /ANO
Rezervní pneumatika /ANO
Ochrana podvozku proti korozi /ANO
Bezpečnostní polepy, šrafování dle vyhlášek a norem platných v ČR /ANO
Povinná výbava dle vyhlášek a norem platných v ČR /ANO
Barva kabiny RAL 5015 (modrá) /ANO
JEDNORAMENNÝ NOSIČ KONTEJNERŮ:
Jednoramenný kloubový nosič /ANO
Úhel sklápění 45°
Výkon (kapacita) zdvihu nosiče 3 t
Výška háku 1000 mm
Automatická pojistka háku /ANO
Vnější rozteč podélníků 1060 mm ("IPE" 100) /ANO
Hydraulický rozvaděč ovládaný z kabiny vozidla /ANO
Hydraulické jištění mylné operace obsluhy /ANO
Hydraulické vnitřní zajištění kontejneru /ANO
Veškerá kabeláž uložena v plastových ochranných trubkách /ANO
Olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi /ANO
Boční zábrany proti podjetí (vklínění) /ANO
Barva nosiče RAL – černá /ANO
SYPAČ VOZOVEK:
Objem zásobníku sypače 1,7 m³
Pohon sypače od hydraulického systému podvozku (pomocí rychlospojek) /ANO
Vyprazdňování posypu pomocí řetězového nerezového vynášecího systému /ANO
Nadlehčovací stříška nad vynášecím systémem /ANO
Zásobník posypu vyroben z nerezové oceli o síle (tloušťce) 2 mm
Nosné konstrukce z nerezové oceli o síle (tloušťce) 3 mm
Sklopné rozmetadlo z nerezové oceli /ANO
Šířka posypu materiálu 2 - 8 m
Dávkování posypu v rozsahu 5 - 350 g/m²
Automatické dávkování posypu v závislosti na rychlosti podvozku (vozidla) /ANO
Ovládání a nastavení parametrů sypače pomocí ovládacího panelu v kabině /ANO
Červené osvětlení rozmetadla /ANO
Oranžový maják /ANO
Odklápěcí PVC střecha /ANO
Ochranné síto (splňující normu EN 13021) /ANO
Výměnný systém pro nosič kontejnerů /ANO
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Bezúkapové provedení rychlospojek /ANO
Barva sypače RAL 2011 (oranžová) /ANO
SNĚHOVÁ RADLICE:
Variabilní šípová radlice /ANO
Pracovní šířka radlice 1900 mm
Pohon radlice od hydraulického systému (ovládání z kabiny) /ANO
Samostatné ovládání křídel radlice /ANO
Radlice bez středového pevného trnu /ANO
Ochrana radlice sklopným pružinovým mechanismem /ANO
Pryžové břity /ANO
Radlice kompatibilní s upínací deskou (adaptérem) typ "MULTICAR" /ANO
Výstražné praporky /ANO
Bezúkapové provedení rychlospojek /ANO
Barva radlice RAL 2011 (oranžová) /ANO
KONTEJNER:
Valníkový kontejner s odnímatelnými bočnicemi /ANO
Šíře kontejneru 1800 mm
Délka kontejneru 3300 mm
Výška bočnic kontejneru 400 mm
Síla plechu boků kontejneru 2 mm
Síla plechů dna 3 mm
Kotevní oka 2+2 v podlaze /ANO
Zadní vrata dvoukřídlá /ANO
Barva kontejneru RAL 5015 (modrá) /ANO
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