
Veřejná zakázka malého rozsahu „Speciální dopravní technika záchranné vozidlo JSDH“

Kupní smlouva
dle * 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „Smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany

1. název: Jíša s.r.o.
sídlem: Kolčavka 1 68, 190 00 Praha 9
ICO: 26724332
DIČ:, plátce DPH
(dále jen „Prodávající:“)

a

‘9~2ot5

2. Obec Psáry
ICO: 00241580
se sídlem Pražská 137, PSČ 252 44, Psáry
zastoupená Mitanem Váchou, starostou obce
(dále jen „Kupující“)

Článek II.
Předmět smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu 1 kus speciálního automobilu
a 1 kus nákladního přívěsu kategorie 01 (dále jen „Zboží“) specifikovaných v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí Smlouvy, a závazek Kupujícího převzít Zboží v souladu se Smlouvou a
zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Zboží bude dodáno do 9. 10. 2015 do sídla Kupujícího.
2. Dopravu Zboží zajistí na své náklady Prodávající.
3. Prodávající Zboží v místě plnění vyzkouší jeho funkčnost a předvede jeho funkce a

ovládání

Článek IV.
Kupní cena

1. Kupní cena Činí: 661.000,- KČ bez DPH.
2. Ke kupní ceně bude přiúčtována DPH dle právních předpisu účinných ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.
3. Kupní cenu včetně DPH uhradí Kupující na základě faktury vystavené Prodávajícím po

předání Zboží Kupujícímu.
4. Fakturaje splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu.
5. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po řádném předání Zboží Kupujícímu.
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Veřpjná zakázka malého rozsahu „Speciální dopravní tecbaika — záchranné vozidlo JSDH“
Clánek V.

Odpovědnost za vady, záruka

i. Prodávající poskytuje na Zboží záruku v délce 36 měsíců od jeho řádného předání
Kupujícímu.

2. Během záruční doby se Prodávající zavazuje na vlastní náklady odstranit závady Zboží do
7 pracovních dnů od jejich nahlášení na email zakazky(~iisa.cz.

3. Prodávající neručí za vady, jež byly způsobeny po předání Zboží vnějšími událostmi, které
nezpůsobil. Jedná se především o poškození Zboží živelnou pohromou nebo uživatelem,
popř. neodbornou obsluhou.

4. Nárok z vad, včetně vad skrytých uplatní Kupující u Prodávajícího nejpozději do konce
záruční doby.

Článek VI.
Smluvní pokuty

1. V případě, že je Prodávající v prodlení s dodáním Zboží, uhradí Kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,3 % z celkové kupní ceny s DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě, že je Prodávající v prodlení s odstraněním vady Zboží v záruční době, uhradí
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové kupní ceny s DPH za každý započatý
den prodlení.

3. Zádná ze smluvních stran nemá nárok na zaplacení smluvní pokuty, pokud druhá smluvní
strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli; to neplatí, pokud
překážka vznikla z jejích osobních poměrů nebo vznikla až v době, kdy byla s plněním
smluvené povinnosti v prodlení, nebo pokud se jedná o překážku, kterou byla podle
Smlouvy povinna překonat.

4. Smluvní strany jsou oprávněny vedle smluvní pokuty požadovat v plné výši i náhradu
újmy, která vznikne v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění je smluvní pokutou
zajištěno.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
2. Smluvní strany mají vzájemnou informační povinnost o všech skutečnostech, které by

mohly ohrozit řádný výkon práv a povinností plynoucích ze vztahu založeného Smlouvou.
3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními

stranami.
4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení

~ 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OV‘). Obchodní zvyklosti
nemají ve smyslu * 558 odst. 2 OZ přednost před ustanovením zákona,jež nemá donucující
účinky.

5. Tato Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží
Po jednom. ‚

6. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy č. 1 — Technická specifikace.

[PODPISY SMLUVNÍCH STRAN JSOU UVEDENY NA DALŠÍ STRANĚ]
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Veřejná zakázka malého rozsahu „Speciální dopravní technika záchranné vozidlo JSDI-l“

_____dne ~ kr

Jíša s.r.o.
Josef Jíša, jednatel

V Psárech dne
27 -07- 2015

BOSCH
ara service

I~UTOSERVI9__.

KolČavka 1/68, Praha 9-Libeň
Tel.: 284 820 857 Fax: 284820954 I)
tO; 26724332, biČ: CZ26724332

[Schváleno usnesením 2“

Obce Psáry Č

ze dne ‚.21.1106 ar72

Obec Psáry
Milan Vácha, starosta
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Příloha Č. I výzvy k podání nabídky-SPECIFIKACE DODAVATELE

Technická specifikace: Vozidlo Renault Master Combi 2,3 dCi 104 kw

Speciální vozidlo:
minimální hodnoty

Motor:
Obsah:
\‘ýkon:
Palivd:
Emisní norma:

2.250 cm~
106 kW
diesel
EURO 6

2298 cm3
104kW
diesel
EURO 6

Rozměry:

Celková hmotnost 3.500 kg —~ 1500 kg 3500kg
Počet míst k sezení ~f_____________________
Barva: červená Červená VIF 719
Délka vnější: 5.500 mm 5548 mm
Výška vnější: 1 2.400 mm 2495 mni
Šířka bez zpětných zrcátek: 2.000 nim 2070 mm
Rozměry nákladového prostoru
Délka od 3 řady sedadel k zadním 1448 mni

~. 1.400mm
dvenm:
Výška vnitřní: 1.800 mm 1849 mm
Šířka vnitřní: 1 .650 mm 1765 mm

~.— —..—— —.

~-. ]

Manuální převodovka: [. -—.——

Počctstup~ů: .~ l.~____.______

~ minimální ožadavky na~ýbavu~
Sedadlo řidiče výškově a podélně nastavhelné s loketní a bederní ANO
opěrkou -—-.—..—

Pod sedadly spolujezdců vpředu uzavřený úložný prostor ANO
Vzadu dvě řady vyjímatelných trojsedadel (bez nutnosti použití ANO
nářadí)
Manuální klimatizace vpředu ANO . ]

Centrální zamykáni s dálkovým ovládáním I ANO —~

Elektricky ovládaná okna vpředu ANO
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ANO
Autorádio s CD/MP3. přehrávačem, HF sada Bluetooth ANO
Airbag řidiče ANO
ABS. ESP, ASR (nebo podobné bezpečnostní systémy) ANO
Pomocník rozjezdu do kopce —~ I ANO
Podlaha v zadní čásii tepelně a hlukové izolovaná ANO
Rezervní kolo plnohodnotné ANO
Kompletně prosklený vůz ANO
Tažné zařízeni s maximální hmotností brzděného přívěsu 2.500 kg, ANO
el. zásuvka 7 pólů

J



Odkládací prostory ve dveři~ řidiče a spolujezdce ANO
Gumové koberce u řidiče a spolujezdce ANO
Aretace otevřených zadních dveří vozu ANO
Posilovačřizení ANO

Vnější úprava vozidla:
Rarevné provedení vozidi a v červené barvě ANO
Zábleskové majáky a světla odpovídající zákonným požadavkům. ANO.

i Minimální konligurace výstražných světel:
— 1 ks světelná rampa modré barvy

:~ - zadní maják
- 2ks LED záblesků modrá barvy do masky vozidla

.~~~rováramaorap~ovébany v zadní části vozidla
Výstražné zvukové zařízeni s reproduktorem o minimálním výkonu ANO
100 ‚Vs ovláda~ni panelem v dosahu řidiče vozidla

Vnitřní úprava vozidLa:
Přídavné osvětleni zadního přepravního prostoru vozidla umfstěně ve ANO
stropní části
Podlaha nákladového prostoru se zvýšenou mechanickou odolností ANO.

~ Vyjímatelná pevnostní přepážka pro zvýšení bezpečnosti posádky ANO
Kotevní systém pro uloženi a převoz přístrojů a vybavení pro zásah ANO
v normalizovaných bednách. - .

3 ks beden cca 870x650x1000mm z plechu o sile min 1mm s
uzamykáním._Přesné rozměry a barva hudou upřesněny, ‚J

Valníkový přívěs kategorie OJ:

Vnitřní šířka ložné plochy minimálně 1 400 mm
Vnitřní délka ložně plochy minimálně 2 500 mm _____

Uzamčeni oje k tažnému zařízení (zámek včetně minimálně 3 ks klíčů)

. ...

-.--- --.‘..Vyrobce: Vezeko
Obchodní označeni: Vado 8 08.2
Požadovaná specifikace:
Nebržděný ANO
Jednonápravový ANO .

... ‚ . . .‚ . SvařetrÝ,pozink,voděodolnáPrtves nwsi byt vyhotoven z nekorodujiciho niaterialu .

prekhzka
~ 130km/h
Připojení pro tažné zařízení ISO 50 . . ANO
Připojení pro el. zásuvku 7 pól . 7P1N, ANO
Kola minimálně 155/P‘l3 155/70Rl3
Pojezdové kolečko (opěra oje) umístěné na oji s aretací ANO
Celková hmotnost 750 kg 750kg

1470mm
2520mm .

ANO

J



A

j

Zástěrky na kolech _______ _______ ANO
4 pevnostní oka urní&čná na podlaze ANO
Kotevní šystérn pro uložení a pře“oz přístrojů a vybavení pro zásah ANO
v normalizovai~ých bednách.


