č. SML: 2022009

Silnice LK a.s.

a

CROY s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVA
Z21064 – SEKACÍ CEPOVÉ HLAVY PRO VOZIDLA MB UNIMOG

Tato kupní smlouva (dále jen „Smlouva“) se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
následujícími smluvními stranami:
Název společnosti:

Silnice LK a.s., (dále jen „Kupující“)

Sídlo:

Jablonec nad Nisou, Československé armády 4805/24, PSČ
466 05

Spisová značka:

B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Zastoupení společnosti:

Ing. Petr Správka, předseda představenstva
Zdeněk Sameš, místopředseda představenstva

IČO:

287 46 503

DIČ:

CZ28746503

Telefon:

488 043 235

E-mail:

info@silnicelk.cz

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná ve věcech
smluvních:
Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických:
a
Název:

CROY s.r.o. (dále jen „Prodávající“),

Sídlo:

Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník

Spisová značka:

C 9201 vedená Městským soudem v Praze

Zastoupení společnosti:

Ing. Ladilsav Vybíral, jednatel

IČO:

451 47 647

DIČ:

CZ45147647

Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná ve věcech
smluvních:
Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických:
Kontaktní osoba pro zajištění
servisních služeb:
(Prodávající a Kupující jsou dále též uváděni společně jako "Smluvní strany" a jednotlivě jako "Smluvní
strana").
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1

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1

Tato Smlouva je uzavírána v návaznosti na výběrové řízení na veřejnou zakázku č. Z21064
s názvem „SEKACÍ CEPOVÉ HLAVY PRO VOZIDLA MB UNIMOG“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

1.2

Prodávající se tímto zavazuje Kupujícímu dodat 6 ks nových adaptérů na sekání vysoké trávy
(dále jen „Předmět koupě“). Bližší specifikace Předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 této
Smlouvy – Technická specifikace a požadavky.

1.3

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

1.4

Předmětem Smlouvy je také zajistit poskytování záručního servisu k Předmětu koupě
Kupujícímu, a to v rozsahu a za podmínek dále stanovených ve Smlouvě.

2

KUPNÍ CENA

2.1

Celková kupní cena za Předmět koupě (dále jen „Kupní cena“) je Smluvními stranami sjednána
ve výši 1.786.500 Kč bez DPH.

2.2

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

2.3

V Kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího související s dodáním a předáním
Předmětu koupě, jakož i jinými jeho povinnostmi plynoucími z této Smlouvy, není-li dále
ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.

3

PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1

Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení Kupní ceny v okamžiku, kdy je Předmět koupě
Kupujícímu předán bez vad a v požadovaném množství.

3.2

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). Splatnost vystavené faktury bude činit nejméně třicet (30) dnů.

3.3

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.

3.4

Pokud faktura nebude obsahovat všechny údaje dle čl. 3 Smlouvy, je Kupující oprávněn fakturu
Prodávajícímu vrátit. V takovém případě je Prodávající povinen Kupujícímu doručit novou
fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti dle čl. 3 Smlouvy a bude obsahovat novou dobu
splatnosti v délce dle článku 3.2 Smlouvy.

4

PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO OHLEDNĚ PŘEDMĚTU KOUPĚ

4.1

Prodávající prohlašuje a odpovídá Kupujícímu za to, že ke dni předání Předmětu koupě:
4.1.1

je Prodávající výlučným vlastníkem Předmětu koupě;

4.1.2

Předmět koupě splňuje veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a
zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku, zejména pak splňuje technické parametry
uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy;
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4.2

4.1.3

Předmět koupě je nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti a
spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání
Kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví;

4.1.4

Předmět koupě jsou vybaveny veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému
a bezpečnému používání;

4.1.5

na Předmětu koupě neváznou žádná zatížení, zástavní práva, omezení převodu,
předkupní práva, nebo jiná omezení ve prospěch třetích osob, nájmy, podnájmy,
užívací nebo jiná práva třetích osob bez ohledu na to, zda jde o práva zapisovaná do
veřejných registrů a rejstříků či nikoliv;

4.1.6

Prodávající má oprávnění uzavřít a splnit tuto Smlouvu, která je pro něj plně a
bezpodmínečně závazná, a podpisem ani splněním této Smlouvy neporuší žádnou
jinou smlouvu, kterou Prodávající uzavřel, ani obecně závazné právní předpisy;

Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy:
4.2.1

není účastníkem žádného soudního, rozhodčího nebo správního řízení, které by mohlo
ovlivnit jeho schopnost řádného plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy, zejména
není na majetek Prodávajícího prohlášen konkurz, či nebylo vůči Prodávajícímu
zahájeno insolvenční řízení, či není vedena exekuce a ani si není vědom nebezpečí, že
by takové soudní, rozhodčí nebo správní řízení mohlo být zahájeno;

4.2.2

není v úpadku ani v hrozícím úpadku;

4.3

nemá žádné dluhy nebo nedoplatky, v jejichž důsledku by mohlo dojít ke zřízení soudcovského
zástavního práva, exekutorského zástavního práva nebo zástavního práva dle § 170 zákona č.
280/2009 Sb., daňového řádu, nebo k exekuci, jíž by mohl podléhat i Předmět koupě;
Nepravdivost nebo neúplnost kteréhokoli z prohlášení Prodávajícího uvedených v článku 4.1
a/nebo 4.2 a/nebo 4.3 této Smlouvy se považuje za podstatné porušení povinností Prodávajícího
podle této Smlouvy opravňující Kupujícího k odstoupení od této Smlouvy, a to písemným
oznámením o odstoupení. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Právo
Kupujícího na náhradu škody tímto není dotčeno.

5

PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ

5.1

Prodávající se zavazuje předat Předmět koupě nejpozději do 5 měsíců od účinnosti smlouvy
v místě dodání dle Příloha č. 1 této smlouvy.

5.2

Konkrétní den předání Předmětu koupě stanovuje Prodávající s tím, že vyzve Kupujícího
písemně, telefonicky či elektronickou poštou nejméně 5 dnů přede dnem předání Předmětu
koupě k jeho převzetí. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, bude dnem předání Předmětu
koupě den pracovní.

5.3

Prodávající je povinen předat Předmět koupě Kupujícímu spolu se 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:
5.3.1

záruční podmínky včetně záručního listu

5.3.2

technické osvědčení
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5.3.3

návod k obsluze

5.4

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 či jeho část přebírá či
nikoliv, a pokud ne, z jakých důvodů.

5.5

V případě, že se na Předmětu koupě či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či
více vad, je Kupující oprávněn, nikoli však povinen, Předmět koupě převzít, přičemž uvede, že
Předmět koupě přebírá s vadami. Vady Předmětu koupě v takovém případě do předávacího
protokolu konkretizuje a stanoví Prodávajícímu lhůtu k jejich odstranění v trvání nejméně 10 dní.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že se v takovém případě nejedná o převzetí Předmětu koupě
bez vad ve smyslu jiných ustanovení této Smlouvy. Za převzetí bez vad se v takovém případě
rozumí až okamžik, kdy Kupující písemně potvrdí, že vady dle předávacího protokolu byly
Prodávajícím odstraněny.

5.6

Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího dnem převzetí Předmětu koupě
Kupujícím bez vad.

6

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1

Smluvní strany sjednávají záruku za jakost Předmětu koupě se záruční dobou 24 měsíců.

6.2

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

6.3

Smluvní strany sjednávají, že Předmět koupě je vadný také v případě, kdy se ukáže nepravdivost
nebo neúplnost prohlášení Prodávajícího dle čl. 4.1 a/nebo 4.2 a/nebo 4.3 této Smlouvy.

6.4

Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí Předmětu koupě bez vad.

6.5

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.

6.6

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.

6.7

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.

6.8

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.

6.9

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.
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7

SERVIS

7.1

Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu služby záručního servisu Předmětu koupě, a to
způsobem a za podmínek stanovených dále ve Smlouvě. Prodávající je zároveň povinen nejméně
po dobu trvání záruky zajistit pro Kupujícího dodávku náhradních dílů k Předmětu koupě, a to
bezplatně, pokud bude jejich dodávka kryta zárukou.

7.2

Záruční servis Předmětu koupě musí být poskytován výrobcem, akreditovaným zástupcem
výrobce nebo autorizovaným servisním partnerem.

7.3

Záruční servis Předmětu koupě může Prodávající poskytovat i prostřednictvím třetích osob,
které jsou autorizované k předmětnému záručnímu servisu.

7.4

Prodávající se zavazuje, že poskytování záručního servisu bude splňovat následující požadavky:
7.4.1 servis, opravy a dodávky náhradních dílů a provozních náplní pro všechny dodané sekací
adaptéry;
7.4.2 budou používány výhradně originální díly a provozní náplně dle předpisu jednotlivých
výrobců;

7.5

Záruční servis Předmětu koupě poskytuje Prodávající Kupujícímu bezplatně. Záruční servis
z povahy věci nezahrnuje opravu vad, za které Prodávající neodpovídá (vad, které způsobil
Kupující, popřípadě vad způsobených třetími osobami nebo živelnou událostí).

7.6

Prodávající se zavazuje a garantuje Kupujícímu, že nejméně po dobu šesti let od předání
Předmětu koupě 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.

7.7

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 poruší svůj závazek dle čl. 4.3 Smlouvy, tj. ukáže se, že dodávka nebyla
zajištěna výrobcem Předmětu koupě, oficiálním importérem výrobce Předmětu koupě pro ČR
nebo oficiálním dealerem Předmětu koupě pro ČR, zavazuje se Prodávající zaplatit Kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých).

8.2

V případě, že Prodávající nepředá Kupujícímu Předmět koupě včas, zavazuje se zaplatit
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý den
prodlení s předáním.

8.3

V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním případných vad zjištěných při předání Předmětu
koupě a uvedených v předávacím protokolu má Kupující právo na smluvní pokutu ve výši
5.000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním
případných vad a/nebo nedodělků.

8.4

V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vad uplatněných Kupujícím v záruční době
v dohodnutém termínu má Kupující právo na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy pět tisíc
korun českých) za každou vadu a za každý den příslušného prodlení Prodávajícího.
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8.5

Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo poškozené Smluvní
strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti,
které se smluvní pokuta týká, a to v plné výši.

9

UKONČENÍ SMLOUVY

9.1

Za podstatné porušení smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 a 2106 OZ se považuje zejména:
9.1.1

prodlení Prodávajícího s předáním Předmětu koupě Kupujícímu po dobu delší než
jeden (1) měsíc;

9.1.2

prodlení Prodávajícího s odstraněním vad dle předávacího protokolu, pokud nebyly
odstraněny ani do jednoho (1) měsíce ode dne podpisu předávacího protokolu, který
takové vady obsahuje;

9.1.3

prodlení Prodávajícího s odstraněním reklamovaných vad, pokud nebyly odstraněny
ani do jednoho (1) měsíce ode dne volby nároku z vad Kupujícím;

9.1.4

případ, kdy bude dodatečně zjištěno, že Prodávající nesplnil podmínky výběrového
řízení na Veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva.

9.2

Kupující je vedle zákonných důvodů pro odstoupení oprávněn odstoupit od této Smlouvy také
v souladu s čl. 4.4 této Smlouvy.

10

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti
jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů.
10.2 Smlouva se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem.
10.3 Prodávající není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu Kupujícího žádnou pohledávku,
která mu vyplývá z této Smlouvy nebo vznikla v souvislosti s ní.
10.4 Jakákoli změna této Smlouvy musí být ve formě dodatku k této Smlouvě a musí být učiněna
písemně a řádně podepsána oběma Smluvními stranami.
10.5 Každá Smluvní strana se tímto zavazuje poskytnout druhé Smluvní straně nezbytnou součinnost,
kterou po ní lze rozumně požadovat a učinit všechna právní jednání, která budou nezbytná pro
splnění předmětu této Smlouvy.
10.6 Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech (3) stejnopisech. Prodávající obdrží jeden (1)
a Kupující dva (2) stejnopisy Smlouvy.
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10.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
příloha č. 1 – Technická specifikace a požadavky

KUPUJÍCÍ
Jablonec nad Nisou _________________
za Silnice LK a.s.

_________________________________
Ing. Petr Správka
předseda představenstva

____________________________________
Zdeněk Sameš
místopředseda představenstva

PRODÁVAJÍCÍ
V _________________dne _________________
za CROY s.r.o.

________________________________________
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Příloha č.1 - Technická specifikace a požadavky
Výměnné sekací adaptéry pro vozidla MB UNIMOG
1.Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks výměnných adaptérů, které musí splňovat
podmínky níže uvedené. Dodavatelem nabízené adaptéry musí být plně kompatibilní
z hlediska elektrického, mechanického, hydraulického připojení a ovládání se stávajícími
nástavbami MULAG MKM 700 a MULAG MHU 800.
Adaptéry budou použity na těchto nástavbách:
1. MULAG MKM 700: výrobní číslo 15S037743 (středisko Česká Lípa)
2. MULAG MHU 800: výrobní číslo 15S038436 (středisko Česká Lípa)
3. MULAG MKM 700: výrobní číslo 15S037158 (středisko Nový Bor)
4. MULAG MHU 800: výrobní číslo 15S037165 (středisko Nový Bor)
5. MULAG MKM 700: výrobní číslo 14S035637 (středisko Liberec)
6. MULAG MKM 700: výrobní číslo 14S035262 (středisko Rychnov)
2.Technická specifikace:
2.1. Výměnný pracovní adaptér – cepová hlava na sekání trávy – 6ks (CL, NB, LB,
RY)
2.1.1. nový nepoužitý adaptér na sekání vysoké trávy.
2.1.2. otáčky nožového hřídele min. 2000 ot./min.
2.1.3. pracovní záběr min. 1200 mm.
2.1.4. barva oranžová RAL 2011.
2.1.5. použitelnost pro sekací nástavby MKM 700, MHU 800.
3.
4.

Záruční doba: min. 24 měsíců.
Místo dodání: středisko Sosnová 97, 470 50 Sosnová u České Lípy,
středisko Nový Bor, ul. Okrouhlá 1, 473 01,
středisko Liberec, ul. České mládeže 1247/30 Liberec 6, 460 06
(předání i adaptéru pro středisko Rychnov).

5.

Ostatní požadavky: uchazeč v nabídce předloží servisní podmínky, servisního
partnera, místo servisu.
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