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PROGRAM ROzVOJE VgNKOVA

A. sMLU\,rNÍ

srnarw:

l. Prodávající
Název:
Sídlo:

SOME Jindřichův Hradec s.r.o"
Jarošovská 1267 lI], Jindřichův Hradec

IČ:

6250883

DIČ:
Osoba oprávněná jednat:
jméno:
tel. kontakt:
e-mail:
bankovní spojení:
2.

l

CZ62508831
Ing. Bohdan Soukup, jednatel společnosti
384 372 011

some@somejh.cz

KB č,ú.1 9 -029 43 80247 l 0 1 00

Kupující

Název:
Sídlo:

Obec BěIeč

Béleě22,391 43

IČ:

00582506

DIČ:

CZ00582506

Osoba oprávněná jednat:
tel. kontakt:
e-mail:
Bankovní spojení:

A

Stanislav Šmejkal.starosta obce
+420 724 189 517
info@obecb elec.cz

2452830ll0100
'í,

Císlo

Stroj

1

Malotraktor

1ks

2.

přední mulčovač

1ks

J.

Přívěs

lks

1l6.000 Kč

4.

celní nakladač

1ks

139.500

Kč

5.

křovinořez

1ks

19.250

Kč

6.

Motorová pila

1ks

12.350

Kč

Počet ks

Cena bez DPH
621.000 Kě
55.000

Sazba DPH

Kč

2l%

Výše DPH

203.5l

Cena včetně DPH

l Kč

1.172,611Kó

VýŠeuvedená cena za soubor strojŮ dle technické specifikace přiložené
k této smlouvě je nepřekročitelná

C"

1
2.
3.
4.
5,
6.

PLATEBNÍ poovrÍNry

PlatbY budou Probíhat výhradně v Kč a rovněž veškerécenové údaje budou v této
měně.
Den zaPlacení kupní ceny, respektive jednotlivé splátky je den jejíňo připsání na účetprodávajícího,
Kupujícínebude posky,tovat zálohy.
Prodávající vystaví fakturu ažpoté,co bude kupujícímu dodán celý soubor strojů.

Dojde-li v mezidobí ke změně daňových, finančníchnebo jiných právnícď předpisů, podle
kteqých byla
smlouva uzavřen4 je prodávající oprávněn promítnout tuto změnu áo
oitu 1iim je myšlena například
změna sazby DPH).
".ny
VýŠesezónního rabatu se vztahuje ke dni připsání finanění částky na účetprodávajícího.
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PROGRAM ROZVOJF VENKOVA

7.
8.
9.

KuPrrí cena, jednotlivé splátky a ostatní finančnípohledávky budou faktLrrovány. Splatnost faktury bude

vyznačena na daňovém dokladu.
Splatnost fakturje stanovena na 30 dní ode dne doručení.
Daňový doklad bude vYstaven tak, aby splňoval všechny náležitosti dariového dokladu podle zákona o dani
z přidané hodrroty,

10" Nadaňovémdokladubudeuvedelrovýrobníčíslo,čijinýidentifikačníťldaj,identifikujícíkonkrétnídodávaný
stro.j.

D.

1.
2.
3"
4.
5.
6,
1.
8.
9"
1

0,

MÍstem dodálrí zboží,k němuž je prodávajícízavázátl, je areál kupujícíhov obci Běleč, Běleč 50, 3g1 43
Běleč. Zde je kupující povinen zboži píevzít.
Dodávka je sPlněna dnem převzetí zbožíkupLrjícímu v rnístě dodání. resp. dnem, kdy mu bylo Lrmožněno
v tomto místě se zbožím nakládat,
předmět zakázky bude kupujícímu dodárr do 90 dnů od podpisu této
smlouvy.
Předávající je oprávněn plnit ipřed sjednaným termínem dodání, v takovém případě nemůžekupující píevzetí
zbožíodmítnout.
Dodavate|je povinen minirnálně 2 pracovní driy před provedením dodávky informovat zadavatele o dodání
díla, aby bylo možno zajistit přítomnost oprávněných osob při převzetí díla.
Zadavatel Převezme předmět plnění pouze v případě, že jeho provedení odpovídá smlouvě o plnění a je prosté

vad"

O Předání a převzetí plnění bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol, který bude
obsahovat výrobrrí čísločijinéidentifikační údaje dodávanýclr strojů.
SouČástí díla bude i přísluŠnádokumentace, zejména prohlášení o shodě, návod k použití,případně další

relevantní dokumenty.
Dodavatel zajistí zaškolení obsluhy.
Dopravu zbožído místa určenízaj išt'uje a hradí prodávaj ící.

E. pŘEcHoD

l.
2.

DoDÁNÍznoŽÍ

vLAsTNIcKEHo pnÁvaa NBBEzpEčíšxony NA zBoží

ZboŽÍ Přechází do vlastnictví kupujícího až po.jeho úplnérnzaplacertí a vyrovnání všeclr peněžiýchzávazků
kupujícíhovůčiprodávajícímu, které z této strany vznikly.
Nebezpečíškody na zbožípíechází na kupujícíliookarnžikem splnění dodávky.
F.

ZÁRUKAA SERVIS

.
2.

Na dodaný druh zbožíposkytuje prodávaj ícízáruku takto: v dólce 12 měsícťr,
ZáruČnídobazaČiná plyrrout dnem převzetí plnění kupujícírn.Tento termín je zároveň uveden na předávacírn

3.

Záruka se nevztahuje na Škodyzpůsobenénesprávnýrn užívánímzboží,jeho nesprávnou údržboua

1

4.
5.
6.
1.
8.
9.
10.

protokolu"

používárrímneproškolenými osobarni,
Záruka se rovněž nevztahuje na díly, k jejiclrž poškozenídošlo běžným opotřebením,
Yady zbožíuplatrrí kupujícípísemně, reklamačnímlistem.
Prodávající zajistí kompletní záručníapozáruční servis.
Prodávající má k dispozici kontakt pro nepřetržité hlášení poruch v pracovní době. Kontaktní údaje:
Jiří Št'ástka, vedoucí servisu, tel: 384 372 02ir. stastka@som ejh.cz
Pokud bude nahláš ena závada, piijezd servisního teclrnika je garantován do 2 dnťr po nahlášen í závady.
Bod 8 se netýká výměny provozních součástí strojů, které podléhajíopotřebení. a \ze tecly sdostatečným
předstihem předvídat nutrrost jejich výměny.
Prodávajícízajisííodstranění nalilášené závady ve lhůtě do 7 dnťr. Pokud závada v této llrťrtě nelze odstranit,
zPraví o tom neprodleně kupujícího, a zároveň zaiisíínáhradní stroj obdobných parametrů. Nák|ady na
zapŮjČenínáhradního stroje v takovém případě hradí prodávající, provozní rráklady (palivo, mzdové náklady
apod.) hradí kupující.

PR§GRA}.1 ft,ozvo]E VFtIKovA

G. SANKČNÍuJEuNÁnÍ

l.

2
1
J.

Prodávající má Právo od smlouvY odstoupit, pokud
kupujícíje v prodlení s placením jednotlivé
splátky po dobu
delšínež 30 dnů.
Vtěchto případech je kupujícípovinen uhradit prodávajícírnu_
veškeré náklady a áráty spojené se zánikem
smlouvy a dále smluvní pokutu ve výŠi15%
.z,.koyeenjtrrpni c.eny zb.oží prip"ae a). V případ ě b) zaplatí
kuPující Prodáva-|Ícímu smluvní
" všechny
Pokutu ve výši 30%o zkonečnékupní ceny,
splatné a neuhrazené
sPlátkY do zániku smlouvY a ihneá vráti převzaté
zbožíp.oaáuu;i"i,-,-,u. pona i* neučiní,
má prodávající právo
i bez
ozího oznámení

Předch
Převzaté zbází kupujícrmu áaeura t.
z tohoto dťrvodu vznikla, jakoži nákladů vyrtaÍoŽerri,ch
.Zárov"ňmá i právo na náhradu škody, která mu
v souvislosti s odebrán ím zboží.
VPříPadě Prodlení s Úhradou fakturY je ktrpující pávinen
zaplitltprodávajícimu .*ruuni pokutu ve výši
0,1%
zdlužnéčástky zakaždý den prodlení"

V PříPadě nedodání zboŽÍ je Prodávajicí
zaplatit kupujícímusmluvní pokutu ve výši
0,1oÁ zcelkové
částky zakaždý den kdy nebuáe kornpletníryyil:n.
zbožídodZno.
H. OBECNÁ d, zÁvÉREČNÁUSTANOVENÍ
na sPecifiČltost této smlouvy.je kupujícípovinenpřevzaté zbožípojistit odděleně od ostatních
základních Prostředkťl, V
PříPadě nrnyslne"ho
niuo
posr.o zení zbožínese kupující veškeré
1iieě"i
náklady na
likvidaci ŠkodY,Dojde-li k ÚPlnému zňičenínebo
zárriku pr"uruteno zboží,mlmotiilviaaci škody
s pojišťovnou,
jsoLr vŠ_echnY sPlátkY dle platebního
kalendáře splatné okamžitě a smlouva tímto
zaniká.
K záruČním oPravám zboŽÍ je kuPujícípovinen použít
výlučne .tuz.u prodávajícího, popř. jeho autorizovaných
S ohledem

2.
a

J-

4.
5.
6.

prodejců.
Změna a doPlrikY této smlouvy lze učinit pouze
vzájemným odsouhlasením v písemné formě.
práva

a povinnosti smluvních stran touio smlouriou uy.roune
neupravená

se řídípříslušnými ustanoveními
dodatky občanského zákoníku, resp. jiriých obecně
závainých právníclr předpisů.
Práva a Povinnosti z této smlouuy
ícípřed,cház"ji1 ;; irauni zástupce smluvníclr
stran.
"ypt;6,u;
Dodavatel je
od

okamŽiku' zaregistiov ání žááosti ,ru
Povinen
dokladovat svo-ji Činnost, PoskYtovat veškerou dokunrentaci
,no SZIÉposkyáuat pozuoované infonnace,
vztahujícíse k projek|u a umožnit vstup a kontrolu
pověřeným osobám (zejména pracovníkťrm
szIF, Ministerstva zemědělství čR, centrální liarmonizační
jedrrotkY Pro finanČníkontrolLr veřejrré,
sllrávě,- N".l"vss-ilr" kontrolního úř;;,
Certifikačního orgánu,
kontrolního orgánu Ministerstva firrancí ČR, Evropské
ká,rrir., Evropského účetníhodvora, Finančníl.ro
úřadu
dalŠÍchorgánŮ státní sPrávY) do svých objektjr
a na p*",oky k ověřování plnění podmínek pravidel aa
Podrnínek, Toto ustanovení umožňujě výše Lrvedeným
§"ucr"rynl pracovníkům uplatňovat vůčidodavateli
ste.jné kontrolní mechanismy jako vůď samotnernu
prilemci.

V Bělči dne 5. září2014

/gmrO1

V Jindřichově Hradci a.re h.. září 2014

*(.S]*

$pl

s;;

\ ^%Ň:

Stanislav Šme.jkal, starosta obce
kupující
čj. oB/oD120141379

]

l

Ing. Bohdan Soukup, jednatel společnosti

prodávající

Schválilo zastupitelstvo obce Běleč na svém zasedárrí
l4. srpna 20l4 usnesením číslo8112014.

.ď
q],
t Ň\ §;''-

,§

PROGRAtÍ ROZVOJF VENKOVA

Technická specifikace dodávaných strojů:
Typ technologie

PRILoHY

F§at*trerlrtor

Počet

lks

fyp a výrobce nabizeného stroje

LAMBORGHINI R1

T.or6h i.é*éplnrá

rn et

aíi

Přepravní rychlost

45 DT
p-ožaldavek

Minimálně 30km/hod
Minimální výkon 45koní

30 km,/hod

Motor

4válec

Zadní vývodový hřídel

Motor bude splňovat kategorii EURO III
5401750 nebo 540/1000 ot./min.

ANo
ANo
54017 50 ot./min.

5401750 nebo 540/1000 ot./min.

5401750 ot./min,

Přední vývodový hřídel
Zadni tříbodový závěs
převodovka

Hydraulické Ťízeni
Výkon hydraulického čerpadla

Hydraulika
Kabina
osvětlení

Minimální zdvlh

1

200kg

1200 kg

Plně synch rcnizov aná převodovka
Minimálně 12 rychlostí vpřed avzad

|2+ I2

Stroj bude vybaven hydraulickým řízením se
samostatným čerpadlem

ANo

ANo

Minimální výkon čerpadla 15 l/min.
Minimálně 3Olitrů za minutu
Malotraktor bude vybaven 2 nezávislými
vněj šímiokruhy hydrauliky
Vytápění a ventilace

]prední a2 zadní pracovní světloměty

Stěrač

Stroj bude vybaven tímto vybavením

Autorádio

Stroj bude vybaven tímto vybavením

ostřikovač

Stroj bude vybaven tímto vybavením

Maiák

Stroj bude vybaven tímto vybavením

Teleskopick á zpětná

45 koní

zr c

átka

vnitřní osvětlení

Stroj bude vybaven tímto vybavením
Stroj bude vybaven tímto výb-ávením

:

15l/min
30 l/min

ANo
ANo
ANo
ANo
ANo
ANo
ANo
ANo
ANo

přední azadní otevíracíokno nebo
klimatizaoe

Stroj bude vybaven tímto vybavení,m

ANo

Elektrohydraulicky ovládaná
uzáv ěrka obou diferenci álů

Stroj bude vybaven tímto vybavením

ANo

Stroj bude vybaven tímto vybavením

ANo

Stroj bude vybaven tímto vybavením

ANo

zadni závěs
Možnost připojení přívesu - auto
koule ISO 50
Brzdy
Vývody hydrauliky
Celní tříbodový závěs

Kotoučovébrzdy na zadnich kolech v
olejové lázni
Rychlospojky: 4 vzadu. 2 vpředu, 2 před
kabinou
Kompatibilní s dodaným mulčovačem

ANo
ANo
ANo

il'

eň

tF,_-r,Í'**-

q:
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PROGRAH ROZVOJE VENKOVA

celni nakladač

§P,,teonn-ologie
Počet
Typ a výrobce nabízeného stroje

1ks
SIGMA4 PC 910
ii;

:,]::+

a]ii

Čelníparalelogram

Stroj bude vybaven tímto vybavením

Hydraulické rychlospoj ky
Rychloupínání výložníku

Stroi bude vybaven tímto vybavením

stroi bude umožňovat tento
Stroj bude vybaven tímto vybavením

Hydraulické dvoj činnéválce
Podpěry pro odpoiení
Ovládání joystickem

Stroj bude vybaven tímto vybavením
Stroj bude vybaven tímto vybavením

Lopata

Kompatibilita

Sířka 130 cm
Kompatibilní s dodaným traktorem T2

Při předaní bude čelnínakladač namontován
na traktoru T2

Stroj bude splňovat tento požadavek

Počet

přední mulčovač
1ks

Iyp a výrobce nabízenéhostroje

AGRIMASTER YoYo

§p

technologie

§dpnitru'4

Ý

ot

150

požádávet

Pohon od předního qívodovéhohřídele
traktoru

Stroj bude vybaven pohonem od předního vývodového
hřídele traktoru

Celní tříbodový závěs
pracovní záběr

Celní tříbodový závěs kategorie 1N
Pracovní záběr min. 150cm

Opěrný válec

Nože

Stroj bude vybaven opěrným válcem
Stroj bude vybaven mechanickým posuvem do boku
Stroj bude vybaven noži Y

Kompatibilita s traktorem

Stroj bude splňovat tento požadavek

Mechanický posuv do boku

Iyp technologie

Přívčs
1ks

Počet
Typ a výrobce nabízeného stroje

VEZEKO TRIP 27
F.ožá'daÝefti

..,;,i

.;

|],i

Třístranné hydraulické sklápění

Stroj bude vybaven třístranném hydraulickém sklápěním

Dvounápravový přívěs

Stroj bude dvounápravový

Nosnost

Minimální nosnost 1 300kg
Auto koule ISO 50
Stroj bude vybaven integrovanými náiezdy
Stroj bude vybaven připojením k traktoru T2
Min. délka 3 200 mm

Připoiení
Integrované nájezdy

Připojení k traktoru T2
Rozměry

Min. šířka 1 600 mm

F-

ď:č.-

řffiJ
Počet

Iyp

a

{§%

křovinořez
1ks

Typ technologie

výrobce nabizeného stroje

STIHL FS 460 C-EM
.'41

Minimálně od 45ccm
Minimálně 2,2k:W

Zdvihový objem

Výkon
Hmotnost

Maximálně do 8,5kg

Počet

Nlotorová rlila
1ks

Typ a výrobce nabízeného stroje

STIHL MS 251 C-M

Typ technologie

Zdvihový obiem

Minimálně od 40ccm

Výkon
Točivý moment

Minimálně 2,2kW
Minimálně 2,3Nm

Hmotnost

Maximálně do 4,9kg

