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Smlouva

Kupní smlouva

uzavřená dle ust. § 2079 a nás/. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
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Smluvní strany

EcoFuture s.r.o.

se sídlem: Chrudichromská 2497/1 B, 680 01 Boskovice

zastoupený ing. Karlem Tlamkou, jednatel

IČ: 050 30 517

DIČ: C205630517

Telefon: +420 777 064 455

Bankovni spojeni: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 115-3802860217/0100

(dále jen prodávajícO

a

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava-Mariánské Hory

zastoupený Ing. arch. Lianou Janáčkovou

IČ: 008 45 451

DIČ: C200845451

Telefon: 599459239

(dále jen kupující)

čl. ||.

Předmět smlouvy

1) Předmětem této kupní smlouvy je kompletní dodávka a zprovoznění 1 ks elektrotříkolky

BENYCARGO 11S červené barvy (dále jen „Předmět koupě") dle nabídky (technické

specifikace) Prodávajícího.

2) Součásti předmětu plnění dle této smlouvy je kromě vlastní dodávky, zprovoznění Předmětu

koupě:

a) doprava Předmětu koupě na místo plnění,

b) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavených dokladů o jejich

provedeni dle příslušných právních předpisů a norem, prohlášení o shodě, vše v českém

jazyce, ajejich předání Kupujícímu,

c) zaškolení obsluhy v nezbytně nutném rozsahu pro Správnou obsluhu a údržbu Předmětu

koupě,

1/6 Smlouva kupní „Elektrotříkolka BENYCARGO 11S“

OSTRAVA!!!

MARIÁN_SKÉ HORY

A HULVAKY  



2/6

Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

3)

1)

4)

5)

Smlouva

d) předání záručního listu, návodu k obsluze a dalších souvisejících dokumentů v českém

jazyce,

e) záruční servis - nástup servisního technika nejpozději do 48hodin po nahlášení

požadavku.

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět koupě za podmínek sjednaných v této

kupní smlouvě ve sjednaném množství, jakosti a čase a umožnit Kupujícímu nabýt

vlastnické právo k Předmětu koupě.

Kupující se zavazuje Předmět koupě bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj kupní

cenu dohodnutou v čl.III. této kupní smlouvy.

Čl.III.

Kupní cena

Účastníci této smlouvy sjednávají za předmět koupě kupní cenu dle předložené nabídky

(Příloha č.1 této smlouvy) ve výši:

Cena bez DPH 48 000,- Kč

DPH 21% 10 080,- Kč

Celková cena za 1ks: 58 080- Kč vč. DPH

Kupní cena obsahuje veškeré náklady spojené sdopravou, zprovozněním a předáním

předmětu koupě vsídle kupujícího včetně zaškolení obsluhy dle článku II. této kupní

smlouvy. K ceně bude přičtena DPH.

Kupní cenu je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace zakázky ke

změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je

objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o

DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacenim ceny

bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Právo na zaplacení kupní ceny vzniká Prodávajícímu po předání a převzetí Předmětu koupě

Kupujícím, tj. po podpisu předávacího protokolu Kupujícím.

Kupující se zavazuje kupní cenu zaplatit bezhotovostně převodem na účet prodávajícího na

základě faktury (daňového dokladu), vystavené prodávajícím po předání a převzetí

předmětu koupě, tj. po podpisu předávacího protokolu Kupujícím.
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Přemyslovců 224/63

709 36 Ostrava-Mariánské Hory

IČ: 00845451

DIČ: 0200845451

Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů ode dne doručení faktury Kupujícímu.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se

musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Dnem úhrady se rozumí den připsání fakturovaná částky na účet Prodávajícího.

Článek IV.

Dodání a převzetí zboží

Místem plnění pro dodání Předmětu koupě je místo na adrese: Přemyslovců 63, 709 06

Ostrava-Mariánské Hory.

Prodávající se zavazuje dodat Předmět koupě do místa plnění nejpozději do 14 dnů ode dne

uzavření Kupní smlouvy a provést zprovoznění Předmětu koupě v místě plnění.

Přesný termín předání prodávající ohlásí emailem nebo telefonem min. 5 kalendářních dnů

předem kontaktní osobě Kupujícího uvedené v čl. IX, bod 1. Předmět koupě bude předán

včetně technická dokumentace, návodu kobsluze včeském jazyce a certifikátu CE. O

převzetí předmětu koupě bude vyhotoven předávací protokol potvrzený kontaktni osobou.

Splněním termínu pro dodání Předmětu koupě a jeho zprovoznění se rozumí fyzické dodání

Předmětu koupě do místa plnění a jeho uvedení do provozu, tj. takový stav, kdy proběhla

dodávka Předmětu koupě v místě plnění, zaškolení obsluhy, dodávka je kompletní

v bezvadném stavu, plně provozuschopná, odzkoušená a o uvedení Předmětu koupě do

provozu byl mezi smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzatí Předmětu koupě.

ČI. v.

Vlastnické právo

Kupující nabývá vlastnické právo kpředmětu koupě okamžikem podpisu předávacího

protokolu oběma smluvními stranami.

K přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě dojde okamžikem jeho převzetí ze strany

kupujícího.

Čl. Vl.

Práva z vadného plnění, záruční doba a servis

Prodávající zaručuje Kupujícímu, že dodaný Předmět koupě a všechny jeho součástí budou

v souladu s touto kupní smlouvou zejména:

a) nové a nepoužité,
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b) plně funkční,

c) bude odpovídat druhu, jakosti a provedení stanoveným v této kupní smlouvě,

d) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,

e) bez právních vad

2) V případě, že budou Kupujícím po převzetí Předmětu koupě na tomto zjištěny vady, má

Kupujicí právo uplatnit VUČl Prodávajícímu nároky v souladu s ust. § 2099 až 2117 zákona

č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění.

3) Prodávající ručí za funkční, kvalitativní, technické a provozní parametry Předmětu koupě po

dobu 24 měsíců od data převzetí předmětu koupě dle čl. IV, odst. 5 této smlouvy.

4) Po dobu záruční doby Prodávající na svůj náklad a nebezpečí odstraní vady předmětu

koupě a tento uvede do původního stavu v pracovních dnech do 48 hodin po emailovém

resp. telefonickém oznámení.

5) V případě potřeby významného, běžné nedostupného náhradního dílu, bude do této doby

vzájemně písemně dohodnut termín odstranění vady.

6) Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou je předmět koupě nefunkční z důvodu záruční

opravy.

7) Prodávající neručí za vady vzniklé v důsledku nedodržení stanovených návodů k obsluze a

údržbě nebo v důsledku živelných pohrom a havárií.

8) Prodávající dále odpovídá za veškeré vady, které měl Předmět koupě vokamžiku, kdy

přechází nebezpečí škody na Kupujícího, i když se vada stala zjevnou až po uplynutí

záruční doby.

9) Kupujici má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním

práv z odpovédnosti za vady,

10) Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

11) Prodávající garantuje dostupnost servisu a plného sortimentu náhradních dílů k předmětu

koupě po dobu 6 let po uplynutí záruční doby sjednané v odst. 3 tohoto článku této smlouvy.

Čl. VII.

Sankce

1) V případě prodlení Prodávajícího s dodáním předmětu koupě, má Kupující právo uplatnit u

Prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0.1% 2 kupni ceny bez DPH za každý den prodlení.

2) V případě, prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny, zaplatí kupující Prodávajícímu úrok

z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3) Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat

samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
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4) Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut a úroků z prodlení je 15 dnů od data doručení

písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplaceni bude považován den

odepsání částky smluvní pokuty nebo úroku z prodlení z účtu příslušné smluvní strany ve

prospěch účtu, který bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

Čl. VIII.

Odstoupeni od smlouvy

1) Kupující má právo odstoupit od této smlouvy v případě:

- nedodržení technické specifikace předmětu koupě uvedené v čl. I. této smlouvy,

- prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě delším než 30 dní.

2) Prodávající je povinen v případě, že nebyla řádně uhrazena sjednaná kupní cena, upozornit

písemně na tuto skutečnosti Kupujícího. V případě, že Kupující řádně neuhradí částku ani ve

stanovené lhůtě po obdržení písemného upozornění, má Prodávající právo odstoupit od této

smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen umožnit za účelem převzetí přístroje

zaměstnancům Prodávajícího přístup do prostor, ve kterých je umístěn.

3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení

písemného oznámení druhé smluvní straně.

Čl. Ix.

Závěrečná ustanovení

1) Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami:

Na straně Prodávajícího:

Ing.Karel Tlamka

Tel: 777064455.

E-mail: prodej@eco—future.cz

Na strané Kupujícího:

Bc. Daniel Křenek

Tel: 721 677 080

E-mail: krenek@marianskehory.cz

2) Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

3) Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými

oběma smluvními stranami.

4) Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů.

5) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna

OSTRAVA!!!

MARIÁNSKÉ HORY

A HULVÁKY

5/6 Smlouva kupni „Elektrotřikolka BENYCARGO 11S“  



6/6

Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

10)

Snflouva

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných

k podpisu smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 — Nabídka kupujícího ze dne 16.5.2017.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami

Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží kupující a 1

vyhotovení prodávající.

Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních

webových stránkách statutárního města Ostrava, městského obvodu Mariánské Hory a

Hulváky www.marianskehorycz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování

smluv uzavřených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Mariánské Hory a

Hulváky, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně

přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném

označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečností

uvedené vtéto smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných

ustanovení právních předpisů a udělují souhlas kjejích užití azveřejnéní bez stanovení

dalších podmínek.

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tato

smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru

smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.

ČLXI

Doložka platnosti

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského

obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 59. schůzi konané dne 15. a 16.05.2017 pod

číslem usnesení 1932/RMOb-MH/1418/59.
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Cenová nabídka ze dne 16.5.2017

BENYCARGO 11S - pracovni elektrotříkolka

 
Tato tříkolka je asi to nejlepší, co vám může současný trh nabídnout—silný, výkonný

stroj, který ujede velkou spoustu kilometrů a nezalekne se ani špatného terénu či

prudkého kopce.

Provoz tříkolky Vás vyjde na 5,-Kč/ 70 km

Benycargo je jediným evropským výrobcem pracovních elektrotříkolek,

které splňují nejpřísnější podmínky pro homologaci, která umožňuje provoz

na veřejných komunikacích. Možnost vybavit SPZ.

Motor: 60V 1000W Diferenciálový

Rozměry celkové: 2685 X 1016 x1195 mm

Rozměry korby: 1300 x 950 x 280 mm

Váha (z toho baterie): 235 kg (60 kg)

Nákladní nosnost: 410 kg

Dojezd: 75 km

Stoupání: 18 % is nákladem  



 

Max.rych|ost: 35 km/h

Rozměr předního kola: 2,75 x 14

Rozměr zadních kol: 3,75 x 12

Baterie: 60V 45 Ah, dobíjení ze sítě 230 V

VÝDRŽ BATERIÍ

Tříkolky mají silné kvalitní baterie, které vydrží v silném pracovním procesu až týden

bez nutnosti nabíjení.

| NOSNOST

Díky silné konstrukci ,kvalitnímu zpracování a silnému motoru s diferenciálem

uvezou naše tříkolky až 410 kg.

| PRAKTIČNOST

Elektro tříkolky vjedou i do míst,kam se běžně stroje a vozítka se čtyřmi koly

nevejdou.

| SPOLEHLIVOST

Elektromotor není náchylný na změny počasí,takže se nemusíte bát,že v zimě

nenastartujete.

Nehlučný provoz

Elektromotor je při provozu téměř nehlučný.

| Redukční pedál '

Tento pedál vám umožní stoupání i do prudšího kopce 18% is nákladem

| Ekologičnost

Pracovní tříkolky nevytvaří žádné výfukové p|yny,takže mohou být používány i v

halách a uzavřených prostorech.

| Snadná manipulace

Provoz této tříkolky zvládnou muži i ženy.

| Diferenciálový motor

Pracovní elektro tříkolky Benycargo si poradí s jakýmkoli terénem—blátém či sněhem.

| Nízké provozní náklady

Provoz tříkolky vás vyjde jen na 5,-Kč/70 km

| Velká nosnost korby

Naše tříkolky uvezou jako jediné v ČR až 410 kg nákladu-Garantováno!

| Široké spektrum využití

Naše tříkolky lze využít díky velkému zatížení téměř všude od farem, chat až po

zahradu.

| Bezporuchové

Tříkolky mají téměř nulovou poruchovost

Záruční a pozáruční servis

Doprava ZDARMA

Proškolení obsluhy ZDARMA

Prodejní cena 58 080,- včetně DPH

EcoFuture s.ro.

Chrudichromská 1b

Boskovice

68001

Tel 777064455

www.eco-future.cz

e—mail prodej©eco-future.cz  


