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Dodávka 3 ks sněhových pluhů
Číslo smlouvy kupujícího: 413/2019

Číslo smlouvy prodávajícího
i
í
l
i
i

Kupní SMLOUVA

i
i

Kupující
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO: 70932581, DIČ: CZ70932581
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
Organizace je vedena v obchodním rejstříkuu Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287

(jt.

A

Prodávajícĺ
MTM Tech, s.r.o.
se sídlem Janovská 375; 109 00 Praha 10
IČO: 60471417
Zastoupena
Společnost je vedena v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C25943
spolu uzavírají Kupní smlouvu dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku:

l.

PŘedmět smlouvy

l. Účelem smlouvy je dodávka 3 ks sněhových pluhů pro zajištění zimní údržby komunikací, bližší
speciíikace v příloze Č. l této smlouvy.
2. prodávající se zavazuje, Že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakosti dle této smlouvy a že
převede na kupujícího vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit
v souladu s Cl. III. této smlouvy.
3. Součástí dodávky je doprava do míst plnění.
II. Dodací PODMÍNKY

l.
2.
3.

4.

5.
6.

Kupujícímu bude zboží dodáno nejpozději do 15. 10. 2019. Dřívější plnční je možné.
Podrobná specifikace sněhových pluhů uvedena v příloze č. l této smlouvy.
Místo plnění - SŮS JMK, oblast Sever, cestmistrovství Boskovice, Chrudichroinská 1559/18, 680 01
Boskovice (2 ks) a SŮS JMK, oblast Střed, cestmistrovství Rosice, Brněnská 1116, 665 01 Rosice (l
ks).
Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen sdělit prokazatelně oprávněnému zástupci kupujícího
panu
mailem na adresu:
minimálně tři pracovní dny
předem. Termín předání zboží bude stanoven tak, aby připadal na pracovní den od 7:00 do 14:00 hod.
Zboží bude předáno oprávněnému zástupci kupujícího v místě plnění na základě písemného protokolu.
Oprávněný zástupce kupujícího určí přesné místo předání zboží v rámci areálu místa plnění.
Přechod vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem podpisu písemného protokolu o předáni
a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím. O převzetí bude sepsán písemný protokol.
Prodávající je povinen předat při předání zboží kupujícímu veškeré doklady potřebné k užívání zboží (návody k pouŽití).
Prodávající se tímto zavazuje provést komplexní zaškolení pracovníků kupujících. Z provedeného
zaškolení pracovníků kupujícího sepíŠe prodávající protokol, kteíý zástupci prodávajícího a kupuj ícího
podepíší.
Kontaktní osobou za prodávajícího je:
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Číslo smlouvy prodávajícího

IIL KUPNÍ CENA

1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran na 909','800: KČ 'bez ĎĹ'H,.Ĺj.- 1,(199.!548,t KČ včetně
DPH.smluvních stran.
2. Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího včetně dopravy do místa plnění, osazení sněhových pluhů
na nosiČe, zkoušku funkčnosti, zaškolení a předpokládaných cenových vlivů.
3. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za správné určeni sazby
DPH.
4. Kupní cena bude placena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu.
5. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od doručení faktury kupujícímu. Za den uskutečnění
zdanitelného plnění se považuje den předání zboží kupujícímu. Faktura bude doručena elektronicky na
adresu
Pro každý pluh bude vystavena samostatná faktura nebo cena bude uvedena
na samostatném řádku faktuiy.
6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné Částky z účtu kupujícího.
7. V případě, Že bude faktura obsahovat nesprávné, neúplné údaje nebo bude vystavena v rozporu s touto
smlouvou, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě. Prodávající je povinen fakturu
opravit či vystavit novou a doruČit ji kupujícínw.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
IV. ZÁruky a zajištění závazků

l.
2.

3.
4,
5.
6.
7.

Prodávající poskytuje záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců od předání a převzetí zboží. Zárukou
přejímá prodávající závazek, že dodané zboží plně ©ůsobilé pro použiti k obvyklému účelu a že je bez
materiálových a funkčních závad.
Kupující písemně oznámí prodávajícímu zjištěné vady zboží. Kupující umožní pmdávajícímu prohlídku
vadného zboží. Kupující v rámci uplatněné záruky může požadovat bud' opravu zboží nebo vrácení
zboží v případě takové vady nebo souboru vad, které ohrozí funkčnost zboží či bezpečnost provozování
zboží, a dále v případě opakované reklamace zboží.
O způsobu řešení zjištěných vad rozhoduje kupující.
V případč, že kupující zvolí řešení reklamace formou opravy zboží, je prodávající povinen provést
opravu a předat opravené zboží kupujícímu do 30 dnů od oznániení vady kupujícím a určení způsobu
řešení. Odvoz zboží do místa opravy a z místa opravy zpět do areálu kupujícího zajišťuje prodávající na
své náklady.
V případě, Že kupující zvolí způsob řešení reklamace zboží vrácením, je povinen prodávající zboží
převzít v místě provozovny kupujícího nejpozději do 14 dnů od doručení reklamačního dopisu a v této
lhůtě vrátit kupujícímu část kupní ceny ve výši ceny konkrétního zařízení. Vlastnictví a nebezpečí škod
vráceného zboží přechází na prodávajícího dnem převzetí od kupujícího nejpozději 14 den od doruČení
reklamačního dopisu.
Bude-li prodávající v prodlení s dodávkou zboží nebo opravou reklamovaného zboží je povinen uhraď it
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý i jen započatý kalendářní den
prodlení.
Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je povinen uhradit prodávajícímu úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné Částky za každý ijen započatý den prodlení.
Bude-li prodávající v prodlení s vráceníin kupní ceny dle odst. 2 tohoto článku je povinen uhradit
kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
Ujednáními o smluvních pokutách a úrocích z prodlení nejsou dotčeny nároky sniluvnkh stran na
náhradu škody.
Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní
pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané Škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované
částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

V. Trvání A UKONČENÍ SMLOUVY

l. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
-

prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
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-

Číslo smlouvy prodávajícího

v případě zahájení insolvenčního řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů vůči prodávajícímu, úpadku prodávajícího,
prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;

-

nepřevzetí vráceného zařízení nebo nevrácení části kupní ceny dle ČI. IV. odst. 2. této smlouvy.
k opravě a předání zboží kupujícímu na základě reklamace nedošlo do 30 dnů nebo v přiměřené
době nebylo předáno zboží bezvadné dle ČI. IV. odst. 2 této smlouvy a může-li kupující vrátit
prodávajícímu zboží ve stavu v jakém ho převzal (neplatí pro opotřebení způsobené běžným
provozem a vadu, pro kterou nárok na odstoupení kupujícímu vznikl).
3. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
-

úpadku kupujícího ve smyslu §3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdčjšich předpisů, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o
nuceném vyrovnání před dodáním zboží;

-

prodlení kupujícího z převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písetnně vyzván, o více než
kalendářních 60 dnů.

VI. ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatku.
2. Odmítne-li některá ze smluvních stran převzít písemnost nebo její převzetí zneniožnÍ, má se za to, že
písemnost byla doručena třetí den od odeslání.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží.
4. Kupující souhlasí se zveřejněním infonnaci o této smlouvě dle zákona Č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Kupuj ící dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy
včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále
Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení §1978
odst. 2, § 2090, § 2091, § 2123 a §2562 občanského zákoníku.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a úČinnost dnem uveřejnění v registru
smluv,
Ž Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
o registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajišťuje kupující. Prodávající označil tyto jmenovitě uvedená
data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:.,....., ..
. .
8. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy
l.
technická.specifikace
2,
"záruční podmínky

V Brně, dne

2 3 -05- 2019

In . Zdeněk Komůrka

ředitel
Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘíloha Č. l: TECHNICKÁ SPECIFIKACE SNĚHOVÝCH PLUHŮ:

Technické parametry dodávky - sněhový pluh se segmentovým břitem - typ A (2 ks)

typ ii:
-

Fc:skovicí'
Rosice

1?MX .4M
Vdw.ř FMX 4x4

-

celková šířka vlastního pluhu (délka stíraeího břitu) 3'i500 mm
šířka pracovního záběru pluhu v plném natoČení j '05Ó mm
výška sněhového pluhu l 16Q mm
štít pluhu - ocelový
vlastní břit pluhu rozdělen na 9 samostatně odpružených segmentů
pluh vybaven ocelovými břity - Rosice
pluh vybaven gumovými břity - Boskovice
celková hmotnost pluhu do l 200 kg
pluh v barevném provedeni RAL 201 l
osazení pluhu na desku DIN 76 060 vel. 3/5
pohon pluhu zajištěn od hydraulického okruhu podvozku (nosiče)
hydraulické zvedání, spouštění a přetáčení na levou a pravou stranu
ovládání pluhu z pracovního místa řidiče (obsluhy)
provoz pluhu — pevná a plovoucí poloha
pluh vybaven horním plastovým, hydraulicky plynule polohovatelným dílem, pro usměrňování
odvodu sněhu

-

robustní plastová zábrana proti úletu sněhu na kabinu, (nepřipouští se jednoduché pryžové
provedení)

-

systém udržující pluh v transpoitní poloze ve vodorovné pozici
systém ochrany bočních nárazů pomocí bočního dorazu a pojistného přepouštěcího ventilu
příčný výkyv pluhu pro snadné kopírování vozovky
pluh vybaven bočními chodníkovými nárazníky
pluh vybaven pojistkou pro zajištění v transportní poloze
pluh vybaven reflexním šrafováním
pluh vybaven výstražným osvětlením LED 24 V (bílé světlo zepředu, červené zezadu)
pluh vybaven výstražnými praporky (červená barva)
pluh vybaven systéman hydromechanického nadlehčováni
pluh vybaven výškově stavitelnými pojezdovými koly bez vzdušnic
pluh vybaven stojany pro odstavení radlice
pluh dodán včetně tzv. mezikusu (prodloužení upínací desky)
pluh dodán včetně el. zásuvky kompatibilní se el. zásuvkou na podvozku (ovládání pluhu,
komunikace s GPS ve vozidle)

Technické parametry dodávky - sněhového pluhu - těžké křídlo - typ B (l ks)
ro:e.děkni pľuhu -- typ C:
-

Busškovicr - pndvtm:k T:th"a 4x4

-

sněhový pluh tvaru křídla pro nároČné podmínky
vlastní pluh ocelový
pluh musí umožňovat hydraulické natočení vpravo pod agresivním úhlem 40 ° a hydraulické
natočení vlevo úhlem 2Ď ° pro vyhrnováni křižovatek apod.

-

výrazně klenutý tvar štítu pro rasantní odhoz sněhu i přěs vysoké bariéry
provedení pluhu vyztuženini trubkou nebo ocelovým uzavřeným svařovaným profilem a žebry
upínací deska dle DIN 76 060 vel. 3/5
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-

gumový stiraci břit
pluh se připojuje na hydraulickou soustavu nosiče pomocí dvou párů rychlospojek;
hmotnost do l 250 kg
hydraulické zvedání a spouštění
zajištění pluhu ve zvednuté přepravní poloze pojistkou s mechanicky ovládaným uzavíracím
kohoutem

-

vodící pojezdová výškově stavitelná kola s blatníky o průměru S'50 mm s výškovou regulací a
systéinem nadlehčení pro snadnou manipulaci při pluhu ležícím v plovoucí poloze na vozovce

-

pracovní šířka pluhu v plném natočení 2.$35 mni
celková šířka vlastní pluhu (délka stíracího břitu) 3 7ÓO nim
výška pluhu vlevo 64Ô mm, vpravo i 640 mm (měřeno bez drŽáků pozičních osvětlení a případně
prapo'ků)

-

oscilační systéni udržující radlici v transportní poloze ve vodorovné pozici
systém ochrany bočních nárazů pomocí bočního dorazu a pojistného přepouŠtěcího ventilu
příčný výkyv pluhu pro snadné kopírování vozovky v rozsahu lŠ 0
robustní plastová zábrana proti úletu sněhu na kabinu, (nepřipouští se jednoduché pryžové
provedení)

-

v případě potřeby musí být dodán současně k upínací desce mezikus pro dostateČné předsazení
pluhu

-

mechanické odstavné nohy
výstražné osvětlení LED 24 V (bílé světlo zepředu, červené zezadu)
barva oranžová RAL 2011
pluh dodán včetně tzv. mezikusu (prodloužení upínací desky)
pluh dodán vČetně el. zásuvky kompatibilní se el. zásuvkou na podvozku (ovládání pluhu,
komunikace s GPS ve vozidle)
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PŘĺloha Č. 2: Záruční PODMÍNKY

Záruční servis zajišťúje:
MTM TeCh, s.r.o.
StřediSko Veselice
Vavřinec-Veselice 84
679 13 Sloup
Kontaktní osoba:

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Poskytnutá záruka kíyje veškeré závady, které nevznikly v rozporu s ustanovením příslušného návodu
k obsluze a údrŽbě.
Záruka se poskytuje za podmínek, Že kupující dodržuje veškeré pokyny, uvedené výrobcem v návodu
k obsluze, týkající se přédevším předepsaných servisních prohlídek (jsou-li předepsány), údržeb a zacházení
se strojem (zařízením).
Záruka nezahrnuje náhradu nákladů spojených s
-

přirozeným opotřebeniin dílů, funkčních celků a součástí vzniklého provozem stroje (zařízení)
dalŠími díly příslušejícími do běžné údiŽby stroje (zařízení)

Výrobce neodpovídá za
-

poškození vzniklá následkem přírodních jevů (krupobití, záplav, prudkých dešťů, atd.) či jinou událostí
(požár)

-

poškození vzniklá v důsledku přepravy (s výjimkou přepravy prodávajícím nebo jím určené osoby)
vady, které zákazník nenahlásil prodejci neprodleně nebo které neumožnil prodejci odstranit
vady vzniklé kiádeží, požárem či jinou přírodní katastrofou nebo dopravní nehodou, pokud nebyla
prokazatelně způsobena výrobní vadou
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