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KUPNI SMLOUVA
uzavřená podle obcanského zákoníku ě. 89l2o12 Sb. V platném zněni

l.
Smluvní strany

1. obec Vlastibořice
Sídlo:
lČ:
Zastoupen:
Tel:
E-mail:

(dále jen,,objednavatel")

2. Unikont Group s.r.o.
-spo lečnost, fý zická osoba
Praze, v odd' C, č.vl. 4307,
Sídlo:

lČ:
DlČ:
je plátcem DPH
Bankovní spojení :

Zastoupený/á:

Tel./Fax/mobil:

E-mail:

(dále jen,,dodavatel")

Vlastibořice 23, 463 44
006 17 878
lng. Martinem Beksou,
773932095
info@vlastiborice.cz

Sychrov

starostou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v

SluŽeb 609/6, 108 00 Praha 10

411 93 113
c2411931 13

Ra iffeisen bank, ě. ú. 2202320001 /5500
Radkem Bukovským, jednatelem

(+420) 272701 785, (+429) 272700 602, (+429)602 254 859

unikont@unikont.cz
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l!. Předmět smIouvy

ll.1. Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nového ,,Zametacího stroje"

dle zadávací dokumentace.

ll.2. Předmět smlouvy se dále specifikuje takto:

Předmětem smlouvy je dodávka 't ks nového zametací stroje dle poŽadavků zadávací
dokumentace. Součástí předmětu dodávky je doprava na místo a zaškolení obsluhy
v rozsahu nejméně dvou pracovníků a zajištění záručního servisu (provedení stanovených
záručních prohlídek stroje uýrobcem). Spolu se zametacím strojem budou dodány doklady
vztahující se k dodávanému stroji jako dodací list, záruční listy, návody k obsluze a údržbě,
servisní kníŽky a další doklady a náleŽitosti vyŽadované k provozu a obsluze stanovené
platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v ěeském jazyce'

ll.3. Pokud dodavatel některou z těchto činností neprovede nebo nezajistí, povaŽují to obě
smluvní strany za podstatné porušení smlouvy.

l l.4.o předání předmětu smlouvy sepíší smluvní strany předávací protokol'

lll. čas plnění

lll.1 . Dodavatél se zavazuje realizovat dodávku nejpozději do: 15. 12' 2014'

lV. odměna dodavatele (cena)

lV.1. odměna dodavatele je stanovena na základě individuální kalkulace maximálních
nákladů dodavatele a obsahuje všechny náklády dodavatele související s provedením
předmětu plnění.
lV'2. odměna (cena) je sjednána na ěástku: 1 496 000,-Kč bez DPH,
lV.3. Uvedená cena je cena nejvýše přípustná. Cena se nebude měnit vlivem změn cenové
úrovně a inflace po celé období plněnítéto smlouvy.
lV.4. Cena bude upravena V závislosti na změně sazby DPH podle platných zákonŮ a
předpisů ČR.

V. Fakturace a pIatební podmínky

V'1. Účtování zakázky bud probíhat:

a) v případě dodánído 20. listopadu 2014

po dodání vozidla a to formou faktury. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede
v české měně. Záloha nebude poskytována.

b) v případě dodání po 20. Listopadu do 15. Prosince 2014

před dodáním vozídla vystaví prodávající zálohovou fakturu ve výŠi 90% hodnoty
zakázky, a to nejpozději dne 20' Listopadu 2Q14, zbylých 10% vystaví po předání
vozidla.
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v.2' Předmět plnění bude hrazen na základě daňového dokladu (dále jen ,,faktury'')
vystavené dodavatelem po provedení díla.

V.3. Faktura musí mít náleŽitosti daňového dokladu dle zákona 235l2oo4 sb' v platném
znění. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náleŽitosti daňového dokladu
stanovené v zákoně i,.235l2oo4 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. objednavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový
doklad -fakturu, pokud neobsahuje poŽadované náleŽitosti nebo obsahuje nesprávné cenové
údaje. oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury, přestává běŽet původní lhůta
splatnosti. Dodavatelem opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou
splatnosti.

V.4. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení objednavateli.

V.5. PeněŽ|tý závazek objednavatele se povaŽuje za splněný v den připsání fakturované
částky na účet dodavatele.

V!. Sankce

Vl.1. Bude-li .objednavatel v prodlení s úhradou faktury, je dodavatel oprávněn účtovat
objednavateli ismluvní pokutu ve výši o,o5 % z částky, s jejíŽ úhradou je objednavatel v
prodlení za každý ka|endářní den prodlení až do doby zaplacení dluŽné částky.

Vl.2. Nesplní-li dodavatel svůj závazek řádně a věas dodat v dohodnutém termínu dílo d|e
této smlouvy, zaplatí objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené v čl. lV.2.,
za každý započatý den prodlení.

Vll. odpovědnost za vady

Vll.1 Prodávající odpovídá za to, že dodané zboŽí bude mít vlastnosti zabezpeěující řádné
uŽívání zboŽí věetně vlastností dodaného příslušenství ke zboži.

Vll.2 Prodávající prohlašuje,,Že dodané zboŽí nemá právní vady, tedy že není zatíženo
právem třetích osob.

Vll.3 V případě, Že dodané zboží bude mít vady jakosti, mnoŽství nebo právní vady, je
kupující oprávněn tyto vady u prodávajícího reklamovat. Reklamace musí mít písemnou
formu a musí v ní být uvedeno, jakým způsobem se vady projevují. V případě, Že prodávající
obdrŽí reklamaci kupujícího, je povinen se k ní bez zbyteěného odkladu vyjádřit, to je uvést,
zda vadu uznává nebo v případě, Že ji neuznává' uvést, z jakého důvodu tomu tak je'

Vll.4 Při předání zařízení kupujícímu budou kupujícím po úspěšné kontrole úplnosti a
funkinosti dodávky zařízení podepsán předávací protokol, jímŽ kupující zařízení převezme.
Pokud charakter případných nedostatků resp. odchylek zařízení od smlouvy bude závažný
(např. nefunkčnost zařízení, nedodrŽení deklarované přesnosti zařizení) má kupující právo
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odmítnout podepsat předávací protokol a má povinnost vyzvat prodávajícího k odstranění
těchto vad. Pokud bude charakter těchto odlišnostÍ zařízeni minoritní, tj. nebránící pouŽívání
zaťízení, má kupující právo tuto skuteěnost uvést v předávacím protokolu a poŽadovat jejich

odstranění, ale nemá právo odmítnout podpis na předávajícím protokolu.

Vll.5 Prodávající poskytne Kupujícímu bezplatnou záruku za jakost dodaného zboŽí v plném
rozsahu v délce 24 měsíců od předání a převzetí dodávky včetně zajištění záručních
prohlídek dle poŽadavků výrobce.
Prodávající je povinen zajistit provedení záruění prohlídky v místě předmětu smlouvy či jiném

místě určeném Kupujícím.

Vll.6 Prodávající zajistí po dobu min. 5 let od předání a převzetí zboží dodávky náhradních
dílů a dalšího příslušenství k dodanému zboŽí tak, aby byla zajištěna jeho plná
provozuschopnost po dobu minimálně 5 let od předání a převzetí, a to za cenu obvyklou.
Vll.7 Záruční lhůta zaěne běŽet ode dne předání zboŽí prodávajícím kupujícímu dle
písemného předávacího protokolu.

Vll.8 Záruka za jakost představuje závazek, Že dodané zboží bude po dobu trváni záruě,ni
doby způsobilé pro pouŽití k obvyklému účelu.

Vll.g V případě vady na zařízeni kupující o tomto uvědomí prodávajícího telefonicky
a následně písemnou formou. V oznámení popíŠe kupující vzniklou vadu. oznámení můŽe
kupující prodávajícímu zaslat i faxem.

Vll.'lo odstranění závady ohlášené prodávajícímu, na které se vztahuje záruka v záruéní
době, provede prodávající nebo jím pověření pracovníci na náklady prodávajícího.
Na takto opravené součásti nebo funkce zařízení poskytuje prodávající dodatečnou záruku
6 měsíců od ukončení opravy potvrzené předávacím protokolem - záruka na předmětnou
opravu platí i po skončení záručni doby na celé zařizení;
V případě záruění opravy zařízení, která je delší neŽ 3 pracovní dny se prodluŽuje záruční
doba na celé zaiízení sjednaná v této smlouvě o počet dní od opravy do předání opraveného
zařizeni kupujícímu. Toto ujednání se nevztahuje na záruční opravy souěástí, které $
nevynucují úplnou odstávku provozu zařizení' Tím není dotčeno výše uvedené prodloužení
záruky na opravované součásti a funkce.
Prodávající odstraní vadu bezodkladně; nejpozději však zahájí opravu do 2 pracovních dnů
a ukončí do 7 kalendářních dnů od oznámení vady. V případě Že vada je takového
charakteru, že ji nelze odstranit opravou na místě, mŮže být záruční oprava provedena
formou bezplatné výměny za stroj stejného typu a parametrů nebo opravou V servisní
organizaci prodávajícího. V takových případech dopravu zařízeni a zprovoznění u kupujícÍho
zajistí prodávající na své náklady.

Vlll. odstoupení od smlouvy

Vlll'1. Smluvní strany mohou smlouvu ukoněit dohodou nebo odstoupením. Dohoda
o zrušení práv a závazkŮ musí být písemná, jinak je neplatná.
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Vlll.2. objednavatel nebo dodavatel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného
porušení smluvní povinnosti zakotvené v této smlouvě nebo v případech stanovených
zákonem ě.89l2o12 sb., obcanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Vlll.3. objednavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v důsledku podstatné změny
okolností, které nastaly v době od podpisu smlouvy do zahájení činnosti dodavatele a které
objednavatel nemohl předvídat, ani je nezpůsobil, a to bez jakékoliv náhrady dodavateli.

Vlll.4. odstoupení musí mít písemnou formu a je úěinné od jeho doručení druhé smluvní
straně.

Vlll.5. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních
závazkŮ.

a) pokud dodavatel neprovede nebo nezajistí některou z činnostídle článku ll'2 a ll'3,

lX. ostatní ujednání

lX.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí
příslušnými ustanoveními zákona Ó. 8912012 sb., obcanský zákoník, ve znění pozdějŠích
předpisů.

lX.2. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, znichŽkaŽdý má platnost originálu. KaŽdá
strana obdrŽí dvě vyhotovení smlouvy.

lX.3. Smlouvu je moŽno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných
ěíslovaných dodatků. Změna smlouvy musí být výslovně nazvána Dodatek ke smlouvě.

lX.4. Veškerá ujednání a dohody uěiněné před podpisem této smlouvy pozbývají podpisem
této smlouvy platnosti.

lX.5. Smlouva nabývá platnostia úěinnosti dnem podpisu.

lX.6. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli, s jejím obsahem bez výhrad
a připomínek souhlasí a prohlašuji, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé 3
svobodné vůle a na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojujísvé vlastnoruční
podpisy.

Vlll.7. Přílohu této smlouvy tvoří:

. Příloha ě.1 - Rozpoěet

. Příloha č. 2 - Technická specifikace

Y Praze ane 3C.tC. zOl+

,-@ut. tr #i.,
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Unikont Group s.r.o.
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Ve Vlastibořicích dne 3t"IC,2g1a

lng. Martin



Přítoha ě.1 nozpočer

3 0, x, 2014
V Praze, dne 2014

Předmět oootávkv/ Název

Cena bez
DPH

DPH Cena s DPH Termín
plněnív
týdnech

Zametací stroj HAKo-
Citvmaster 600 1 496 000,- 314 160,- 1 810 160,- o

Celkem 1 496 000,-
Kč

314 í60'_
Kč

í 810 í60,_
Kč 6
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Přítoha č.2 TEcHNtcKÁ sPEctFtKAcE

Výrobce: HAKO GmbH Werk Waltrshausen, lndustriestrasse 3,
D - 99880 Waltershausen

Název sÍro7'e;HAKo - Citymaster 600

Typ stroje :Samosbě rný zametací stroj

Ukazatel

Stroi

Hmotnost stroje vč' zametacího
zařízenÍ

1 700 kg

Výkon motoru 27,1 kW

Přejezdová rychlost 0 - 25 km/h

Pracovní rychiost 0 - 25 km/h

Pohon Hydrostatický pohon

VýŠka stroje 1 969 mm

Šířka stroje 1 090 mm včetně zrcátek

Délka stroje 3 000 mm

Světlost stroje 200 mm a

Úhel natočení náprav 53 stupňů

Poloměr otáčení stroje Vnější _ 2 040 mm, vnitřní 700 mm

objem nádrŽe na PHM 411

Výbava

Technický průkaz ANO

Kabina ANo - zasklená bezpečnostními skly

Počet míst k sezení 1

Klimatizace ANO

Hydraulika na stroji vzadu ANO

Elektrika ANO, dle homologace

PlíŽivá rychlost a ruční plyn ANO
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Barva stroje oranŽová RAL 2011

Zametací nástavba

Provedení Přednízametacísací agregát v zorném poli řidiče

Pohon Hydraulicky poháněná sací turbína

Pracovníšířka 2 000 mm

Počet kartáČů 2

Skrápěni ANO

objem nádrŽe na vodu 150 I

Zásobník na smetky ANO - objem 600 I

odsávání ANO

Způsob vedení zametací
nástavby

Sací hubice v předu mezi koly, sací kanál veden středem vozidla

do zásobníku na smetky z nekorodujícího materiálu

Konstrukce Bezpečnostn í, multifunkČn í

V Praze, dne 2014


