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Silnice LK a.s.

a

NCARS s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVA

VÝTIS!(� ---{

Tato kupní smlouva (dále jen „Smlouva") se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
následujícími smluvními stranami:
Silnice LK a.s.
Sídlo:
Zastoupený:

československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou
- předsedou představenstva
- místopředsedou představenstva
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2197
28746503
IČ:
CZ28746503
DIČ:
Telefon:
Email:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu:
43-9618960207/0100
(dále jen „Kupující")
a

NCARS s.r.o.
Sídlo:
Praha 9, Pilníkovská 484, PSČ 19012
Zastoupený:
- jednatel
Zapsaný v obchodním rejstříku C 26778 vedená u Městského soudu v Praze
60466162
IČ:
DIČ:
CZ60466162
Telefon:
Email:
Bankovní
Fio banka, a.s.
spojení:
Číslo účtu:
19942014/2010
(dále jen „Prodávající")
(Prodávající a Kupující jsou dále též uváděni společně jako "Smluvní strany" a jednotlivě jako "Smluvní
strana").

1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1

Tato Smlouva je uzavírána v návaznosti na zadávací postup na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „NÁKUP PODVALNÍKŮ PRO PŘEPRAVU TECHNIKY" (dále jen „Veřejná zakázka").
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2

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1

Prodávající se tímto zavazuje Kupujícímu odevzdat 4 ks podvalníků na převoz techniky, a to se
všemi součástmi a příslušenstvím (dále společně jako „Předmět koupě" a jednotlivě jako
„Podvalník"), a umožnit mu nabýt vlastnické právo k Předmětu koupě. Bližší specifikace
Předmětu koupě je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy.

2.2

Prodávající se zavazuje, že každý z Podvalníků bude dodán nový, nepoužitý, originální,
nerepasovaný, v plně funkčním stavu, bude odpovídat veškerým předpisům a normám platným
pro tuto kategorii strojů vč. jejich schválení pro provoz v ČR.

2.3

Kupující se zavazuje, že řádný Předmět koupě se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a
povinnostmi, převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu ve výši sjednané v této Smlouvě.

2.4

Předmětem Smlouvy je dále závazek Prodávajícího provést školení osob určených Kupujícím
k obsluze Předmětu koupě (min. 1 osoba na každý Podvalník, školení v rozsahu potřebném
k úplnému seznámení s obsluhou a údržbou příslušného Podvalníku).

2.5

Prodávající prohlašuje, že je oprávněn převést na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu koupě.
V případě, že se prohlášení uvedené v předchozí větě prokáže jako nepravdivé, je Prodávající
povinen nahradit Kupujícímu z toho vzniklou škodu.

3

KUPNÍ CENA

3.1

Kupní cena za Předmět koupě byla Smluvními stranami sjednána na částku

1970 000,- Kč bez

DPH (dále jen „Kupní cena"). Detailní rozpis Kupní ceny je obsažen v příloze č. 2 Smlouvy.
3.2

Konečná výše DPH bude vyčíslena a DPH bude odvedena v souladu s platnými právními předpisy
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3.3

V Kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího související s dodáním a předáním
Předmětu koupě, jakož i jinými jeho povinnostmi plynoucími z této Smlouvy. Pro vyloučení
pochybností Smluvní strany stanovují, že Kupní cena zahrnuje i cenu školení osob určených
Kupujícím k obsluze Předmětu koupě dle čl. 2.4 Smlouvy.

4

PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1

Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení Kupní ceny za Předmět koupě v okamžiku, kdy je
Předmět koupě Kupujícímu předán bez vad, v požadovaném množství, a zároveň je splněn
závazek Prodávajícího provést školení osob určených Kupujícím k obsluze Předmětu koupě.

4.2

Kupní cena je splatná na základě faktury vystavené Prodávajícím po okamžiku vzniku nároku na
zaplacení Kupní ceny. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu
příslušných právních předpisů České republiky, musí být vystavena v korunách českých (Kč) a
musí být splatná v době třiceti {30) dní.

4.3

Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu a případně také písemného potvrzení
Kupujícího o odstranění vad dle předávacího protokolu, pokud takové vady předávací protokol
obsahuje.

4.4

Pokud faktura nebude obsahovat všechny údaje dle čl. 4 této Smlouvy, je Kupující oprávněn
fakturu Prodávajícímu vrátit. V takovém případě je Prodávající povinen Kupujícímu doručit
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novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti dle čl. 4 této Smlouvy a bude obsahovat
novou dobu splatnosti v délce dle článku 4.2 Smlouvy.
S

PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ

5.1

Kupující nabývá vlastnické právo k Předmětu koupě protokolárním předáním Předmětu koupě.
Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího dnem převzetí Předmětu koupě
Kupujícím bez vad.

5.2

Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, zavazuje se Prodávající předat Předmět koupě
Kupujícímu v sídle Kupujícího, a to nejpozději do 8 týdnů od účinnosti této Smlouvy.

5.3

Při předání Předmětu koupě bude provedena funkční zkouška Předmětu koupě a budou
prověřeny všechny požadované parametry Předmětu koupě dle přílohy č. 1 Smlouvy. V případě,
že Předmět koupě nesplní požadované vybavení a parametry dle Přílohy č. 1 Smlouvy, bude se
jednat o podstatné porušení Smlouvy a Kupující bude oprávněn od ní odstoupit.

5.4

Konkrétní den a čas předání Předmětu koupě stanovuje Prodávající s tím, že vyzve Kupujícího
telefonicky, faxem či elektronickou poštou nejméně 2 dny přede dnem předání Předmětu koupě
k tomuto předání. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, bude dnem předání Předmětu koupě
den pracovní.

S.S

Prodávající je povinen protokolárně předat Předmět koupě Kupujícímu spolu se vším
příslušenstvím, všemi doklady a dokumenty vztahujícími se k Předmětu koupě. Dokumenty a
doklady musí být v českém jazyce nebo spolu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
Prodávající je povinen Kupujícímu předat zejména:
5.5.1

technický průkaz a osvědčení o registraci Podvalníku;

5.5.2

návod na obsluhu a servisní knihu;

5.5.3

osvědčení o technickém průkazu;

5.5.4

úplné záruční podmínky případně záruční listy;

S.S.S

Prohlášení o shodě - CE Předmětu koupě.

5.6

O průběhu a výsledku předání a převzetí Předmětu koupě sepíší Smluvní strany předávací
protokol, který bude obsahovat specifikaci Předmětu koupě, místo a datum jeho předání.
V předávacím protokolu Kupující výslovně uvede, zda Předmět koupě přebírá či nikoliv, a pokud
ne, z jakých důvodů.

5.7

Nedohodnou-li se Smluvní strany na jiném termínu, zaškolí Prodávající obsluhu Předmětu koupě
určenou Kupujícím při předání Předmětu koupě.

6

DALŠÍ POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

6.1

Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu veškerou potřebnou součinnost k registraci
Předmětu koupě v registru vozidel ve prospěch Kupujícího.

7

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1

Smluvní strany sjednávají záruku za jakost Předmětu koupě se záruční 24 měsíců ode dne
předání Předmětu koupě bez omezení ujetých kilometrů.
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7.2

Prodávající se zavazuje, že Předmět koupě bude po celou záruční dobu způsobilý k použití pro
obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.

7.3

Prodávající odpovídá Kupujícímu za všechny vady, které byly na Předmětu koupě v době převzetí
Předmětu koupě nebo vznikly v době trvání záruční doby. Pro určení vad Předmětu koupě
Smluvní strany ujednaly jakost Předmětu koupě jako nejvyšší jakost. Prodávající ujišťuje
Kupujícího, že Předmět koupě je bez jakýchkoli vad.

7.4

Smluvní strany se dohodly, že Kupující v případě zjištění vady musí tuto vadu Prodávajícímu
oznámit do šedesáti (60) dnů ode dne jejího zjištění. Smluvní strany se dohodly, že veškeré
následky, které zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ"), spojuje s nevčasným
oznámením vad, mohou nastat až po uplynutí sjednané lhůty pro oznámení vad.

7.5

Smluvní strany se dále dohodly, že Kupující může zvolit nárok z vadného plnění ve lhůtě šedesáti
(60) dní ode dne oznámení vady, a dále může měnit nároky z vadného plnění dle svého uvážení
až do okamžiku provedení zvoleného nároku ze strany Prodávajícího.

7.6

V případě, že Kupující zvolí jako svůj nárok z vadného plnění odstranění vady, má oprávnění
odmítnout Prodávajícím navržený způsob odstranění vady, pokud jej nepokládá za dostatečný,
a určit jiný vhodný způsob odstranění vady. V takovém případě nemá Prodávající nárok na
úhradu jakýchkoli dodatečných nákladů.

7.7

Pokud Prodávající neodstraní vadu stanoveným způsobem ani do třiceti (30) dní ode dne volby
nároku Kupujícím, je Kupující oprávněn vadu odstranit na náklady Prodávajícího. Záruka za jakost
ani nároky z vad tím nejsou dotčeny.

7.8

Prodávající se zavazuje a garantuje Kupujícímu, že nejméně po dobu S let od účinnosti této
Smlouvy bude možné na trhu k Předmětu koupě pořídit veškeré originální náhradní díly a
spotřební materiál. Prodávající se zavazuje zaslat Kupujícímu na jeho žádost cenovou nabídku
na dodání jakýchkoli náhradních dílů k Předmětu koupě.

7.9

Nebude-li Prodávající sám zajišťovat dodávku náhradních dílů a spotřebního materiálu
k Předmětu koupě, je povinen bezodkladně na žádost Kupujícího poskytnout písemný seznam
osob, které takové plnění poskytují, a to společně s obvyklými kontaktními údaji.

8

SANKCE

8.1

V případě, že Prodávající nepředá Kupujícímu Předmět koupě včas, zavazuje se zaplatit
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení
s předáním Předmětu koupě.

8.2

Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícho domáhat se náhrady škody, jež mu
prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, a to v plné
výši.
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9

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném a účinném znění.

9.2

Smlouva se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem.

9.3

Prodávající není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu Kupujícího žádnou pohledávku,
která mu vyplývá z této Smlouvy, ani tuto Smlouvu jako celek.

9.4

Jakákoli změna této Smlouvy musí být učiněna ve formě písemného dodatku k této Smlouvě
řádně podepsaného oběma Smluvními stranami.

9.5

Prodávající se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů.

9.6

Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu. Prodávající obdrží
jeden (1) a Kupující dva (2) stejnopisy Smlouvy.

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace a požadavky včetně doplňkové výbavy
Příloha č. 2 - Rozpis kupní ceny
NA DŮKAZ VÝŠE UVEDENÉHO, SMLUVNÍ STRANY PODEPSALY TUTO SMLOUVU PODLE JEJICH SKUTEČNÉ
A SVOBODNÉ VŮLE, NIKOLI V TÍSNI ANI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK, SMLOUVU PŘEČETLY
A S JEJÍM OBSAHEM SOUHLASÍ, COŽ STVRZUJÍ VLASTNORUČNÍMI PODPISY:
KUPUJÍCÍ
V Jablonci nad Nisou dne 7_ l, _ C .

w I í'
SHr.h::e
m,k
icn

místopředseda představenstva

V Praze dne 2t,.c;. 2019
Za NCARS s.r.o.
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SILNICE I LK·

Dodávka podvalníků na převoz techniky

Technická specifikace a požadavky
A. J Přívěsné vozidlo nové nepoužité (dále jen „vozidlo") - 4 ks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

�-

Vozidlo kategorie 04
Záruka min 24 měsíců
Celková hmotnost do 12 000 kg
Užitečné zatížení min 6500 kg
Délka ložné plochy min 6000 mm
Šířka ložné plochy min 2400 mm
Výškově nastavitelná oj s regulací výšky 750-1200 mm
Přední opěra s převodem do pomala a rychloběhem
Sklopné podpěrné nohy vzadu vlevo a vpravo
Podlaha s dřevěnou krytinou ti. Min 50mm
Boční stěny ocelové sklopné
Zábrany proti podjetí
Poutací oka 6tun min 8 ks
Nájezdy s rošty, ručně sklápěné s pružinovým mechanismem, posuvné do stran
Dvouokruhové brzdy s ABS
Zakládací klín 2ks
Povrchová úprava pozinkování+ lakované díly RAL 2011
Nádrž na vodu, umístění pod ložnou plochou přepravníku, ocelová nebo plastová s ochranným
rámem.olnícím hrdlem růměr min 70mm min ob·em 500l vč s stému na čerpání
,. , .
Uchazeč v příloze doplněné specifikace uvede další doplňkovou výbavu a podrobně specifikuje
jednotlivé nabízené části doplňkové výbavy stroje

...

...

I

Měřítko plněni J
ANO/NE
MĚSÍC

KG
KG

MM

MM

..

ANO/NE

ANO

24
11990
9000
6200
2450

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
LITR

Hodnota

-

500

�

Poznámka:
1) Sloupec "Měřítko plněni" vyjadřuje jestli splněni požadavku bude deklarováno výběrem "ANO" nebo "NE" či číselnou hodnotou požadovaného
parametru.
2) Do sloupce "Hodnota" doplní uchazeč informaci o splněni požadavku (ANO/NE), či uvede hodnotu požadovaného parametru.
3) Výše uvedené požadavky na technické provedeni a parametry vozidla jsou pro uchazeče závazné, minimálně požadované a musí být každým
uchazečem splněny. Uchazeč muže nabídnout výrobky s vyššími technickými parametry než jsou stanovená minima avšak v uvedených případech do
výše maxima, nabídka nesmí ale překročit celkovou maximální hodnotu plněni (zakázky).
4) Pokud bude uchazečem navrženo odlišné provedení s parametry, které těmto základním technickým podmínkám nevyhovují, vyhrazuje si zadavatel
právo tohoto uchazeče vyloučit.
S) Uchazeč v příloze doplněné specifikace uvede další doplňkovou výbavu, kterou nabízí nad rámec výše uvedených požadavků zadavatele.
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Dodávka podvalníků na převoz techniky
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Rozpis kupní ceny
Pořizovací jednotková
cena
Kč (bez DPH)

Položka

Podvalník na převoz techniky vč. příslušenství

Pfllohat.1Rekapitutace nabldkovécenvadalšíchhodnotl clhkriterii

492500,00
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Počet kusů
4,00

Pořizovací cena celkem
Kč (bez DPH)
1970 000,00

