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Kupní smlouva - návrh
46/99/2013

Kupující:

Lesy

republiky, s.p.

se sídlem:

1106. Hradec Králové 8,

Zápis v obchodním

501 68

u KS Hradec Králové. oddíl AXII. vložka 540

Jednající:

Ing. Jan

LZ kladská

42196451
CZ42196451
a
Prodávající:

Strojírna

se sídlem:

a.s.

nad Desnou 96,

Zápis v obchodním

u Krajského soudu v

Jednající:

Michal Pokorný

nad Desnou, 788 11
vložka B

1661

253 729 55
CZ 25372955
bankovní spojení:
253858785/0300
k jednání:

Osoba

Michal Pokorný

Telefon/Fax:

+420 734 598 330

E-mail:

info@strojirnaloucna.cz

se dohodly, že jejich závazkový vztah se

zákonem

513/1991 Sb.. obchodní zákoník ve

a uzavírají podle ustanovení § 409 a násl. obchodního zákoníku
tuto kupní smlouvu.

1.
smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu vybíracího
piliny,

dopravy do místa

zaškolení obsluhy.

sila na

montáže do stávajícího objektu sila, odzkoušení a

dodávky je provedení drobných stavebních úprav,

a zakrytí po usazení technologie. Dodavatel se zavazuje

k

jednoduché výkresové dokumentace a návodu k obsluze. (dále jen

nebo

smlouvy").
Podrobný technický popis a specifikace
,.Podrobné technické parametry", která

je uveden v

této smlouvy

její nedílnou

Kupující se zavazuje za dodané zboží a poskytnuté služby zaplatit kupní cenu stanovenou
v

2.

3.1 této smlouvy.

Doba a místo
smlouvy bude zahájeno ihned po podpisu této kupní smlouvy,

prodávající se zavazuje dodat
Proškolení obsluhy

kupujícímu

do 31.12.2013.

do 2 dnu od

kupujícím.
Místem
adresu
LZ Kladská,
353 01

je

republika s tím, že

musí být

na následující

jednotky kupujícího:
dopravy a manipulace, U nádraží 111 Stará Voda. Mariánské

pro

Dokumenty

provoz

dle

kupujícímu dodány spolu s

12 této smlouvy budou

Spolu s

prodávající

kupujícímu dodací list.
Kupující se zavazuje

dodaný jako celek a obsahující veškeré
dle

3.

1 této smlouvy.

Cenová a platební ujednání

3.1. Kupní cena
této kupní smlouvy sjednávají tyto ceny:
Kupní cena:

795 000,-

bez DPH

bez DPH
Sjednaná kupní cena obsahuje
smlouvy,

všech položek nutných k

veškerých nutných nákladu (dle

1. této smlouvy) a dále pak zejména:

1) veškeré náklady na dodávku, skladování,

a správu

jeho dodáním kupujícímu,
2) veškeré náklady, které souvisejí s realizací,
3) veškeré náklady na

po

4) veškeré náklady na

a schvalovací

všech

normami a vyhláškami stanovených

zkoušek
5) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
6) veškeré náklady na

prodávajícího a

jeho dodáním,
7) veškeré náklady na

a poplatky spojené s

8) veškeré náklady na nutná,

smlouvy,

stanovená

3.2. Dohodnuté ceny jsou ceny

k

smlouvy.

závazné a nejvýše

pouze v souvislosti se

Mohou být

zákonem stanovených sazeb DPH, a

to v rozsahu odpovídajícím takovým

Z jiných

dohodnuté ceny

nelze.

3.3 Platební ujednání
Úhrada za

dle této smlouvy se provede v

vždy na
dodávky

a oboustranném podpisu

vystavena faktura
zdanitelného

je považován den podpisu

Faktura musí obsahovat náležitosti
235/2004 Sb., o dani z

protokolu bude prodávajícím

doklad) s náležitostmi podle platných právních

Splatnost faktur je 21 dnu ode dne

Za den

protokolu.

dokladu kupujícímu.
dokladu dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona

hodnoty, v platném

odpovídající náležitosti, je kupující
k

platby se

dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím. Po

V

že faktura nebude mít

zaslat ji ve

splatnosti

prodávajícímu

aniž se tak dostane do prodlení se splatností;

splatnosti

znovu

od
Faktura se považuje za
splatnosti odepsána z

opravených dokladu (faktury) kupujícímu.
uhrazenou, pokud je fakturovaná
kupujícího ve

prodávajícího.

v den

Kupující nebude poskytovat zálohy na kupní cenu.
V

prodlení s úhradou faktury se

výši 0,1% z dlužné
4.

smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve

za každý i

Délka

den prodlení až do úpiného zaplacení.

a délka poskytnutí

Prodávající poskytuje záruku na
v délce 24

služeb

(mechanické) a právní vady na dodaný

ode dne jeho

5.

práv za vady — reklamace v

Reklamace budou kupujícím

u prodávajícího

telefonicky, se

písemným potvrzením. Písemná forma je zachována

použití faxového

nebo elektronické pošty (e-mailu). Za

doby se považuje den, kdy byla

(tj. faxem, e-mailem, dopisem) prokazatelným

u prodávajícího

reklamace s tím, že po dobu reklamace vad
Prodávající se zavazuje v

doba.

odstranit

reklamace veškeré

a

po prokazatelném

vady. Nároky z vad

se

ust. § 436 a

násl. obchodního zákoníku.
Pokud reklamovanou vadu není možné odstranit z technického

ekonomického hlediska, má

kupující právo žádat po prodávajícím nové bezvadné
Kupující má právo od smlouvy odstoupit v

že

smlouvy má opakující se vady.

Za opakující se vady pokládají smluvní strany výskyt vad, pokud

reklamací

5

jednotlivých
Prodávající se zavazuje, že v rámci
vynaložené náklady spojené s

6.

oprav uhradí kupujícímu veškeré
všech vad, pokud se bude jednat o vady

Závazky a smluvní pokuty

Prodávající se s kupujícím dohodli na následujících smluvních pokutách tak, že prodávající se
zavazuje kupujícímu uhradit:
1 Smluvní pokutu za prodlení prodávajícího s dodávkou

smlouvy kupujícímu. a to

ve výši 0,1% z ceny zboží bez DPH a to za každý i

den prodlení ode dne

sjednaného termínu dodání.
2. Smluvní pokutu

v

že prodávající neodstraní

vady ve

od jejich prokazatelného nahlášení nebo v jiné
tak, jak uvádí

5 této smlouvy, a to ve výši 500,-

za každý i

tuto smluvní pokutu prodávající není povinen kupujícímu hradit v

den prodlení;
že místo platby

této pokuty poskytne kupujícímu zdarma k užívání náhradní stroj nebo jeho
stejný nebo obdobný

Ve všech

který je

smlouvy s vadou, s tím, že poskytnutím stroje nebo jeho

kupujícímu tento neztrácí právo na
mu prodávajícím stroj nebo jeho

30

dohodnuté

této smluvní pokuty za

dní, kdy

poskytnuty nebyly.

platí, že úhradou smluvní pokuty není

právo na náhradu škody

porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že
jakékoliv jiné smluvní pokuty).

jedné smluvní pokuty

Smluvní pokuta je splatná do 30

oznámení o

po

kupujícím prodávajícímu. Oznámení o

smluvní pokuty

smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a
smlouvou zakládá právo kupujícího

události, která v souladu s

smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o
proti kterékoliv splatné pohledávce prodávajícího

formy

Pokud

úhrady smluvní

úhrady smluvní pokuty, a to

pokuty. Kupující si vyhrazuje právo na

kupujícímu.

škody kupujícímu nebo

prodávajícího dojde ke

osobám

podmínek vyplývajících ze zákona, technických

z titulu opomenutí. nedbalosti nebo

smlouvy, je prodávající povinen bez

nebo jiných norem nebo vyplývajících z

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, poskytnout

Právo na zaplacení smluvní pokuty nevzniká v
prodávajícího nebo kupujícího bylo

7.

náhradu

škody. Veškeré náklady s tím spojené nese prodávající.

odpovídající výši

kdy prodlení na
vyšší mocí.

Vyšší moc

této smlouvy rozumí zejména události, které nastaly za okolností,

Vyšší mocí se pro

které nemohly být smluvními stranami odvráceny, které nebylo možné

a které

zanedbáním povinností žádné ze smluvních stran, jako

nebyly

revoluce. požáry. záplavy,

epidemie nebo dopravní embarga.

Nastane-li situace vyšší moci,

smluvní strana o takovém stavu, o jeho

války,
a jeho

druhou smluvní stranu. Prodávající je povinen hledat alternativní

pro

smlouvy.
Trvá-li vyšší moc déle než 6

a nenajde-li prodávající alternativní

má kupující

právo od smlouvy odstoupit.
V takovém

je kupující

a hledat alternativní

ke

dosud

si ponechat za sjednanou úhradu

smlouvy s jiným partnerem.

8. Odstoupení od smlouvy
Smlouvu není možné

Kupující a prodávající mají právo odstoupit od smlouvy pro

její podstatné porušení.
Za podstatné porušení smlouvy

smluvní strany považují mimo

obchodního zákoníku i nedodržení termínu dodání
UKT. Kupující dále muže od smlouvy odstoupit dle
V

smlouvy do 4

dle § 345
od

5 a 7 této smlouvy.

odstoupení kupujícího od smlouvy jsou smluvní strany povinny ve

30 dnu od

své závazky a pohledávky

písemného odstoupení od smlouvy
vyplývající z této smlouvy.

9. Ostatní ujednání
Prodávající musí

realizaci

dle této smlouvy respektovat veškeré závazné a platné

právní a technické normy a platné

O

a

se zavazuje
pro

smluvní strany písemný protokol. Prodávající
kupujícímu

provoz a užívání

s

všechny dokumenty
tj. zejména návod k obsluze v

4

jazyce.

Vlastnické právo k

smlouvy

kupujícím v

na kupujícího jeho

Ve stejném okamžiku

škody na

a

na kupujícího také

vzniku

smlouvy.

10.

ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti a
podepsána

dnem podpisu smluvními stranami (pokud nebude

smluvními stranami ve stejný den, je dnem podpisu den, kdy ji podepíše

druhá smluvní strana).
Jakákoliv

smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
jednat a podepisovat za kupujícího a prodávajícího nebo osobami jimi
smlouvy se sjednávají

jako dodatek ke

podle

s

smlouvy.

stran návrh na

ze smluvních

formou písemného dodatku ke

povinna se k návrhu

do patnácti

je druhá smluvní strana
ode dne následujícího po

návrhu dodatku.
Právní vztahy touto smlouvou neupravené se
zákoníku v platném
prohlašují, že se budou

této smlouvy

které se vztahují na
Tato smlouva se vyhotovuje v

ustanoveními

závazných právních

této smlouvy.
vyhotoveních,

prodávající, jedno vyhotovení bude
Na

ustanoveními obchodního

zejména ustanovením § 409 a násl. Prodávající i kupující

k nabídce

vyhotovení obdrží kupující,
zakázky:

toho, že tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné

stran,

obou smluvních

k ní smluvní strany své podpisy.

Nedílnou

této smlouvy je:

- PODROBNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

SMLOUVY

,
V Lázních Kynžvart dne 17.9.2013

Lesy

V

nad Desnou dne „I

-

• ,2 0 /ti f-)
•

republiky, s.p.
1106, 501 68 Hradec Krá

se sídlem

42196451,

CZ42196451

Lesní závod Kladska
217, 354 91

TRQJIBNA

`1-Q2L1)U CNA
Kynžvart
[01]

Ing. Jan

7:38 11 LouuÉ.'
253 729 SS

nad Desnou
.r4372955

Michal Pokorný

LZ Kladská
Lesy

republiky, s.p.
( kupující )

Strojírna
( prodávající )

a.s.

kupní smlouvy

SMLOUVY:

PODROBNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

Tyto technické podmínky platí pro objednávání a dodání vyhrnovacího

kupní smlouvy o dodávce a

Jsou

závazné pro dodavatele a jejího

SLP. Jsou

výrobku.

TECHNICKÝ POPIS

k

Zásobník slouží

odpadu (PILIN,HOBL1N

drobného

PRACH) z

provozu.
SLP neboli svazky listových per

Vyhrnování pilin ze sila je pomocí vyhrnovacího
,ktere jsou
na

v zásobníku.

rotor se 3 x svazek listové pružiny

SLP

sila,pro vyhrnování ze zásobníku.Vyhrnovací rotor je uložen na
jsou uloženy

sila. Na

uchycen 1. x svazek listové pružiny pro
20mm s

bubny,na každém bubnu je

a prosévání piliny,hobliny,otruby, do max.
vstupního materiálu max. do 50%.

max. 3%

Tento systém vyhrnování a
, je vyhrnování snadné a rychlé,

je velmi efektivní a není

do

SLP jsou
jsou

piliny a hobliny, jsou

piliny a hobliny do

el. motorem
na spodní

SLP

piliny a hobliny

otvoru, na který bude

šnekového dopravníku, který transportuje
Vyhrnovací

na údržbu.Díky

klenby a

se

nezatuhnou.Svazky listových per,jsou snadno
vyhrnovány

prochází

zásobníku.

násypka
kamionu.
Elektromotor a

TECHNICKÉ ÚDAJE
O 1 400 mm

VYHRNOVACÍ ROTOR SLP

8 490 mm

DÉLKA HLAVNÍ
BUBEN

:

O 1 000 mm x 3 ks
6 ks

SVAZEK LISTOVÉHO PERA

4,5 x 4,5 m

SILA

MOTORU VYHRNOVÁNÍ SLP :
VÝKON VYHR.

15 kW

120 m3/11

SLP

DÉLKA ŠNÉKOVÉHO DOPRAVNÍKU :

5 000 mm
250 mm

O

šNEKOVNICE

DOPRAVNÍKU

:

2,2

kW

ZÁSOBNÍKU PILIN

POKYNY

do šnekového dopravníku.

jeho

Podstavec zásobníku

je nutné dodržet následující postup :

Vyhrnování je

-

nebo automatické.

vylirnování
pouze pracovník, který dosáhl 18 let a je

1. Vyhrnování smí

i

touto

a

2. Pracovník musí být vybaven pracovními rukavicemi, respirátorem,brýlemi.
3. Pracovník si pomocí

který je

otvor sila.

u nohy sila

otvoru (u pohonu) šnekového

4. Potom provede pomocí

otvor

dopravníku ( je nutné zkontrolovat, zda je druhý
5. Pracovník pomocí
6. Pomocí

uvede šnekový dopravník do chodu.

uvede do chodu vyhrnovací

7. Pro
šnekový dopravník. Nakonec
otvoru.

vypne pomocí
pomocí

SLP nebo vyhrnovací frézu.
vyhrnovací
provede

SLP sila a vypne

- automatické vylunování
1. Vyhrnování smí

pouze pracovník, který dosáhl 18 let a je

a

i

touto

2. Pracovník musí být vybaven pracovními rukavicemi, respirátorem,brýlemi.
3. Pracovník si pomocí

který je

u nohy sila

4. Potom provede pomocí
je nutné zkontrolovat, zda je druhý
5. Po stisknutí

otvor sila.
otvoru šnekového dopravníku (

otvor u pohonu šneku

pracuje cyklus automatiky (zapínání a vypínání vyhrnování u sila a

šnekového dopravníku je regulováno automaticky).

MAZÁNÍ

Pro

a

chod vyhrnovacího

nutno

SLP a k udržení jeho dlouhé životnosti je

pravidelné mazání ložisek v uložení vyhrnovacího bubnu. Maznice je uložena

na ložiskovém

a je

ze spodní strany dna

sila. Pro mazání ložisek

používat mazací tuk NH2.
maziva je nutno

Pro mazání

2 x

hnacího el. motoru výrobce

Je také nutné mazat
Dle

olej PP 80.

olej.

je nutno mazat i uložení a vedení

u výsypného otvoru.

PRAVIDLA

O

a

zdraví

práci pro provoz, obsluhu a údržbu stabilních

na sypké hmoty (sila.)

Pravidla se týkají :
povinností
provozu

pro provoz, obsluhu, údržbu a kontrolu
obsluhy a zakázaných manipulací

údržby a oprav
kontroly

I. ROZSAH PLATNOSTI

Tato pravidla jsou závazná pro všechny pracovníky v rozsahu jejich
a údržbu všech
ve smyslu .5 18 vyhl.

a

požadavky na

pro provoz, obsluhu
a ochrany zdraví

22/76 Sb. a pokyny dle technické dokumentace výrobce.

-

II. POVINNOSTI
22/76 Sb.

ve smyslu § 17 vyhl.

vedoucí pracovník pro provoz zásobníku

1.

pro obsluhu

vede doklady o zdravotní
a údržbu

- vede doklady o jejich zaškolení, seznámení a zkoušce ze znalostí ustanovení
podle technické dokumentace výrobce,šimlení a

pravidel a

22/76 Sb,
zkoušky se provádí

1 x

vede provozní deník zásobníku s údaji o

a opravách zásobníku,

provozu,

a opravách zásobníku,

stanový postup

a pracovních

výdej a používání osobních ochranných
a opravách zásobníku,

kontrol a oprav zásobníku,

provoz,
z provedených kontrol vyvozuje

ohrožení osob nebo

zastavuje provoz zásobníku v

pro provoz a obsluhu zásobníku a zakázaných manipulací
v blízkosti zásobníku.

pracovníci pro obsluhu, údržbu a kontrolu zásobníku

2.

obsluhu, údržbu a kontrolu zásobníku podle stanovených pravidel,

-

- dodržují pokyny vedoucího provozu zásobníku,

- dodržují pokyny pro obsluhu a údržbu podle technické dokumentace výrobce,
zásobníku.

pro obsluhu el.

dodržují

III. PROVOZ ZÁSOBNÍKU

1. OBSLUHA
obsluhu zásobníku smí

pouze pracovník k tornu

zahájením provozu se musí obsluha

o nezávadnosti

mechanického vyhrnovacího

smí obsluha provést až po

výsypných otvoru a zapnutí šnekového dopravníku
nebo vozidla) a po

a

režimu-až po

na zahájení provozu,
profilu zásobníku a v dráze

za pohybu vozidla se nesmí nikdo zdržovat v
vozidla,

za pomocí vhodného

materiál na vozidle lze urovnávat jen z
po

do

nakládky uvede obsluha

polohy a zajistí zásobník proti

uvedení do provozu nepovolaným osobám,
závady ohrožující

osob nebo

je osoba povinna zastavit

chod zásobníku a závadu ihned ohlásit vedoucímu pracovníkovi.

-

2. ZAKÁZANÉ MANIPULACE
je zakázáno uvést zásobník v

jsou-h

z

osoby, nebo jsou —li poškozena

nebo jestliže se zjistily jiné závady, ohrožující
osob nebo

je zakázáno

zásobník nebo jej pinit jinak než stanoví výrobce,

je zakázáno používat
je zakázáno

jako provozních
z

a dorozumívací

poškozovat nebo

tabulky a
je zakázáno

opravovat,

nebo mazat

a pohyblivé

zásobilíkti za

provozu,
je zakázáno obsluhovat nebo opravovat zásobníky

bez

kvalifikace,
je zakázáno vstupovat na místa, která nejsou pracovními prostorami a komunikacemi,
podlézat nebo

zábradlí pracovních

plošin, lávek a jiných ohrazených

prostor,
je zakázáno se zdržovat v

prostorách a vstupovat bez povolaní

do zásobníku,
je zakázáno

otvorem

vysypávání materiálu.

IV. ÚDRŽBA A OPRAVY ZÁSOBNÍKU

vstup do

prostoru zásobníku, za ochranná

je povoleno jen se souhlasem

vedoucího pracovníka pro provoz zásobníku,
vstupem do zásobníku musí být zastaven
mech.

musí být

vstupem do

a

a odsun materiálu a hlavní

uschován u vedoucího pracovníka,

prostoru zásobníku,vedoucí stanoví pracovní postup a

pracovníky k provedení a

práce,

vedoucí pracovník stanovený pracovní postup,
uvede do provozního deníku
vedoucí pracovník

práce a jména

o

práce,

zahájením prací

zásobníku se

nejsou škodlivé látky je zakázáno vstupovat do zásobníku

zda v zásobníku
doutnajícím materiálu,

pracovník vstupující do zásobníku musí použít prohlédnutého a nezávadného pásu,
vstupu musí být

lanem,

vstup do zásobníku a pobyt pracovníka v zásobníku musí být
pracovníky,
pracovník

zásobníku nesmí se

materiálu nebo

jim

níže než lni pod horní hranici
a nesmí stoupat na

materiál,

ke vstupu do zásobníku se musí použít pevné

plošin nebo

vyžaduje-li to

musí být zásobník zcela

práce nebo požární

prací u ocel sil musí být
ochrana
po

prací vedoucí pracovník

výše uvedená ustanovení platí i pro opravy
organizací.

proti požární

dozoru,
práci a zajistí
dodavatelským

zásobníku,
jinou

V. KONTROLA ZÁSOBNÍKU
zahájením provozu a po jeho

•

pracovník kontroiu stdvu

provede

všech
prostor bude

celková kontrola technického stavu zásobníku
1 x
•

o provedených kontrolách musí být vedeny záznamy v provozním deníku.

VL POŽADAVKY POŽÁRNÍ OCHRANY

•

v okolí zásobníku platí

musí být trvale

•

poruchy na

zákaz

a používání
jeho funkce a

je nutné
nutných

1))2aru

VIL

trvale a

nahlásit vedoucímu pracovníku
pracích musí být zásobník

po-zarwini sink.mit-erni daném podniku
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