KUPNÍ SMLOUVA Č. 63/2018
(dále jen ,,smlouva") C:

IP

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanslý zákoník, ve
znění pozděiších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")
l.
S mluvní strany
1.1.

Kupující:

Střední zemědělská Škola a Střední odborná škola, příspěvková organizace
sídlo:

Boučkova 355, 290 01 Poděbrady

zastoupený:

Ing. Milenou Kavkovou, ředitelkou školy

lČ:

49535013

DIČ:

CZ49535013

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen ,,kupující") na straně jedné
a
1.2.

Prodávající:

Obchodní firma:

ZZN Polabí, a.s.

Sídlo:

K Vinici 1304, Kolín V, 280 02 Kolín

Zastoupený:

Ing. Romanem Kubíčkem, předsedou představenstva
Ing. Josefem Kaluhou, členem představenstva

IČ,

45148210

DIČ:

CZ45148210

bank. spojení:
číslo účtu:

(dále jen ,,prodávající") na straně druhé
prodávající a kupující společně dále též jako ,,smluvní strany" a každá samostatně jako
,,smluvní strana" uzavírají na základě výsledku poptávkového řízeni k plnění veřejné
zakázky s názvem " Nákup traktoru pro SZeŠ a SOŠ Poděbrady" níže uvedeného dne,
měsíce a roku tuto smlouvu.
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2.
Předmět smlouvy

2.1

Prodávající se v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávacími
podmínkami ve věci shora citované veřejné zakázky zavazuje dodat kupujícímu nové
movité věci (dále jen ,,zboží")dle bodu 2.2 do místa plnění dle Cl. 3 této smlouvy, a
převede na kupujícího vlastnické právo k těmto movitým věcem a kupující se
zavazuje, že uhradí prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu, a to způsobem a
v termínu stanoveném v této smlouvě.

2.2

Zbožím se pro účely této Smlouvy rozumí výuková pomůcka traktor s výkonem
alespoň 115 Hp (85 kW) a následná garanční údržba.
Podrobná technická specifikace zboží je uvedena v Příloze Č. l této smlouvy,
která tvoří její nedílnou součást.
3.
Doba a místo plnění

3.1

Prodávající se zavazuje, že zboží protokolárně dodá kupujícímu a splní své závazky
dle bodu 2.2 této smlouvy nejpozději do 31. 8. 2018 v sídle kupujícího. V případě
prodlení prodávajícího se splněním jeho závazků uvedených v předchozí větě je
kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,05% z kupní ceny bez DPH za každý, byt' i započatý den prodlení. Celková výše
smluvní pokuty nemůže překročit 10% kupní ceny.

3.2

Místo plnění se nachází na adrese Střední zemědělská škola a Střední odborná škola
Poděbrady, příspěvková organizace, se sídlem Boučkova 355, 290 01 Poděbrady.
4.
Kupní cena a platební podmínky

4.1

Celková cena za dodávku zboží dle článku 2. Této smlouvy byla stanovena dohodou
smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů ve výši
1.519.000,- KČ bez DPH
318.990,-KČ DPH 21%
1.837.990,-KČ včetně DPH
Podrobná cenová specifikace zboží je uvedena v Příloze č. l této smlouvy, která
tvoří její nedílnou součást.

4.2

Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, konečná a úplná a to včetně všech
poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s dodáním zboží dle této smlouvy,
Kupní cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů
týkajících se dph.

4.4

Zaplacení kupní ceny bude provedeno bezhotovostně po převzetí zboží dle článku 3
této smlouvy kupujícím na základě prodávajícím vystavených daňových dokladů faktur, a to na bankovní účet uvedený na těchto dokladech.

4.5

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu po dodání a řádném předání
zboží. Kupující nebude poskytovat zálohové platby.
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4.6

Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního
a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě
splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění.

4.7

Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího převzetí
kupujícím.

4.8

V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči
kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den
prodlení s úhradou faktury.
5.
Práva a povinnosti smluvních stran

5.1

prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení.
Veškeré zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy musí splňovat
kvalitativní požadavky dle této smlouvy.

5.2

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží bez jakýchkoli vad a v souladu
s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

5.3

Smluvní strany si ujednaly, že kupující se stane vlastníkem předmětu koupě s
veškerým příslušenstvím teprve úplným zaplacením kupní ceny.

5.4

Nebezpečí škody na předmětu koupě a veškerém příslušenství přechází na kupujícího
již okamžikem jejich převzetí.

5.5

prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby
plnění a o všech skutečnostech, které mohou dodání zboží znemožnit.

5.6

prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle
této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

5.7

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že prodávající:
- nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit
chování nebo jednání kohokoliv, at' již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo
nebo nepřímo, v poptávkovém řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
- zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění poptávkového řízení nebo provádění
smlouvy ke škodě kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení
výhod volné a otevřené soutěže.

5.8

prodávající se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení trvání smlouvy
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v
souvislosti s plněním smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v
této smlouvě je prodávající povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
5000 kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

5.9

Smluvní strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za
prodávajícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:
jméno: Ing. Pavel Severa
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Prodávající bere na vědomí, že na tuto kontaktní osobu budou směřována oznámeni o
potřebě garančního zásahu dle bodu 6.1 a násl. této smlouvy. Změna této osoby musí
být kupujícímu neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná okamžikem
doručení tohoto písemného oznámení kupujícímu.
5.10

Strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve
věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace jsou:
jméno: Ing. Milena Kavková
e
t
Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty
vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ni
budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se bud' osobně nebo
doporučenou poštou, faxem či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy
oprávněných osob dle této smlouvy.
6.
Záruka na zboží

6.1

Záruka na zboží znamená, že zboží bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a
bude mít obvyklé vlastnosti pro jeho využití ke stanovenému účelu, v souladu
s ustanoveními občanského zákoníku.

6.2

Prodávající přebírá záruku za jakost zboží po dobu 24 měsíců od okamžiku předáni
zboží kupujícímu.

6.3

Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo poškozením
zboží kupujícím a vady způsobené vyšší mocí.

6.4

Kupující je povinen ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně poté, co je zjistí.
Záruční opravy provede prodávající bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady
zboží. Prodávající je povinen zahájit činnost k odstranění vady do 4 pracovních dnů od
prokazatelného ohlášení záruční vady kupujícím.
7.
Platnost a účinnost smlouvy

7.1

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede Kupující.

7.2

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.

7.3

Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně
odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy.

7.4

Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy.
Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a
zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností
vzniklé před skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle
smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanovi
zákon.
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8.
Závěrečná ustanovení
8.1

Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku, a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

8.2

Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody
smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma
smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.

8.3

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat
jednání zástupců kupujícího a prodávajícího.

8.4

Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným
pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo
sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

8.5

Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

8.6

Nedílnou součástí této smlouvy je
Příloha Č. 1 kupní smlouvy - Podrobná technická specifikace zboží (technická
specifikace, množství a cena zboží)

8.7

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím
obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,
svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují
oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Kolíně dne aZC'. S"

V Poděbradech dne jq r. 2o4P

Za prodávající

Ing. Milena Kavková
ředitelka školy

člen předstay'enstva

5

l

Příloha č. 1 ke kupní smlouvě Č.63/2018

Nákup traktoru pro SZeŠ a SOŠ Poděbrady
veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

Zadavatel: Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace
kdemňmčni ůdajo
uchwče
Cnx)
Niuov

Tochmcu

pohmy

µdno1 KOvA

ni

cmrw bmt DPH

cMkovh

bor

DPH

Motor:
Einisní nonna Tier 4,
l.

Traktor

Min.
. výkon l 15 Hp,
Min. 4 válce,

Min.
' zdvihový' ob i cm 3400 en?,
Servisní prohlídka min. pci 500 Mlh
Převodovka:
Častečně
řazena
,
.
, pod zatizenm
., . min
. 4 rychlosn
Rychlost min 40 km/h při sniženych
.
. otačkach
. .
motory
Zpětný chod - eiektrohydrauhcký reverz
Nápravy:
Pohon 4x4,
Přední odpružená náprava,
Přední uzávěrka diferenciálu,
Zadní uzávěrka dWerenciálu
Hydraulika:
Elektronická regulace zadního 3-bod závěsu,
Zadní 3-bodový závěs kategorie IĹ s
rychloupínacími koncovkami,
Zadní 3-bodový závěs s min. nosnosti 5000 kg.
Ovládáni zadního 3-bod závěsu na blatníku,
Vzadu min. 4 mechanicky ovládané hydraulické
okruhy,
výkon hydraulického čerpadla min 80 l/min,
Přední 3-bodový závěs kategorie Íl s
rychloupínachni koncovkami,
Přední 3-bodový závěs s min nosnosti 2000 kg,
Vpředu min l mechanicky ovládaný hydraulický
okruh
vývodový
hřídel:
.
Zapínáni zadního i předního vývodového hřídele
elektrohy&aulickou spojkou,
Zadni, vývodovy
,
, hřídel s min 540/540E/l000
, ,
°t/T'·
,
,
Ovládám zadního vyvodoveho hřídele na blatníku,
Předni, vývodovy
.
, hřídel s min ]000 ot/min
Kabina:
Odpružená bezpečnostní kabína s topením a
klimatizací,
Sedadlo pro řidiče + spolujezdce,
Vzduchem odpružená sedačka řidiče,
Min 2 přední a 2 zadní pracovní světla,
Maják zapsaný v technickém průkazu,
1SOBUS kabel
Pneu:
Přední min 440/65 R28,
Zadní min. 540/65 R38
Příslušenství:
Vzduchové brzdy přívěsu 1+2 okruhové,
výškově stavitelný horní etážový závěs s
automatickou hubicí 38 mm,
Spodní tažná tyč s čepem,
Přední závaží do ramen min 400 kg monoblok,
Zadní závaží do kol min 300 kg,
Box na nářadí
om aůmn bn DPH
DPH
Hm colkom vCo'tn6 DPH

.
l

.

,

.
, Hp, 4
Motor: Emisní norma
Tier 4, Výkon ]17
válec, zdvihový objem 3400 cd, servisní

1519 000,00 KČ

New Holland T5.120

pTohlídka po 600 Mlh

Převodovka: Částečně řazená pod zatížením
.
.. .
.
se , 4 rychlostmi.
rychlost, 40 km/h pri snizenych
. ,zpětný chod
.
otáčkach motoru,
ekktrohydrauhcky reverz s nastavitelnou
cithvosti ve 3 stupních. automatické řazeni 8
ryddosmich stupňu
Nápravy: pohon 4x4. přední odpružená
náprava, přední uzávěrka dlferenc]á]u, zadní
uzávěrka dtferenciálu, dynamické přední
blatníky
Hydraulika: Elektomická regulace zadního 3bodový závěsu, zadní 3-bodový závěs
kategorie Il s rychloupínacími koncovkami,
zadní 3-bodový závěs s nosnosti 5420 kg,
teleskopické stabilizátory, ovládáni zadního 3bod závěsu na blatníku, vzadu 4 mechanicky
ovládané hydraulické okruhy z toho 2 s
regulaci průtoku, výkon čerpadla 84l/mín.
přední 3-bodový závěs kategorie [I s
rychloupinacim koncovkami, přední 3-bodový
závěs s nosností 2250
vpředu ĺ mechanicky
ovládaný hydraulický okruh, zásuvka 40A,
sedmipólová zásuvka
vývodový hřídel: Zapínáni zadního l předního
'yvodoveho hřídele elektrohydrauhckou
spojkou, zadní vývodový hřídel
.
,
. ot/min, ovládání
,
.
.
540/540E/l000
zadního
vývodového
vývodový
hřídel
hřidde
s ]000
na b]atn!ku,
ot/min, zapínáni
predni
.
.
.
.
zadniho vyvodoveho hřidele podle polohy
ramen
Kabina: Odpružená bezpečnostní kabina s
topením a klimatizací, sedadlo pro řidiče +
spolujezdce, vzduchem opruZená sedačka
řidiče, 4 přední a 4 zadní pracovni světla, 2x
maják zapsaný v technickém průkazu, ISOBUS
kabel, střešní okno, otvírací boční okénka,
teleskopická panoramatická zrcátka, elektrická
zásuvka 8A+40A, e]ektronický odpojovač
baterie, hrazda na přídavné monitory, příprava
na GPS
Pneu: Přední 440/65 R28 Zadní 540/65 R38
Příslušenství: Vzduchové brzdy přívěsu 1"2
okruhové, výškově stavitelný horní etážový
závěs s automatickou hubici 38 mm, spodní
tažná tyč s čepem, přední závaží do ramen 400
kg monoblok, zadní závaží do kol 300 kg, box
na nářadí
1'51" 00O.¢iD kč
318 990,00 Kč
l 837 990.00 KČ
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