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KUPNí SMLOUVA
•

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením zákona č.89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:

I. Kupující:
Název:
Adresa:

Obec Domašov nad Bystřicí
Náměstí 35, 783 06 Domašov nad Bystřicí

IČ:
00298824
DIČ:
CZ00298824
Bankovní spojení: Komerční banka Šternberk, č.ú. 86 - 6736510297/0100
Jednající ve věcech smluvních a technických: Lucie Menšová, starostka obce
Telefon: 585 036 021
Email: ou@domasovnadbystrici.cz

a
II. Prodávající:
Název:
Foragri s.r.o.
Adresa:
Bellušova 1859, Praha 5 - Stodůlky
IČ:
24684511
DIČ:
CZ24684511
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 2525228349/0800
Telefon: 602615911
Email: tomas.dedic@foragri.cz
Zastoupena: Ing. Tomáš Dědič
Dnešního dne uzavírají podle ustanovení dle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění tuto smlouvu:

1.

Úvodní ustanovení, vymezení některých pojmů
1.1. Uzavření této Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím je výsledkem veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem" Dodávka přívěsu s hydraulickou rukou k vyváfenf dřevní

hmoty"."
1.2. Účelem této Smlouvy je dohodnout práva a povinnosti
dodávky Prodávajícím pro Kupujícího.
2.

smluvních stran při plnění

Předmět smlouvy
2.1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje, že kupujícímu dodá, předvede kompletní přívěs
s hydraulíckou

rukou, specifikovaný

v podané nabídce VZ malého rozsahu s názvem

" Dodávka přívěsu s hydraulickou rukou k vyváženr dřevní hmoty", včetně předání
dokumentace, prohlášení o shodě v českém jazyce, pokyny výrobce k údržbě a obsluze
stroje, technické osvědčení. Kupující se zavazuje, že přívěs s hydraulickou rukou
v souladu s touto Smlouvou převezme a za podmínek uvedených v této Smlouvě za něj
zaplatí kupní cenu.

3.

Doba plnění.
3.l. Prodávající je povinen dodat kupujícímu kompletní přívěs s hydraulickou
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rukou

nejpozději do 22.6.2015 bez vad. Stroj má vady tehdy, není-Ii plně funkční, kompletní,
bez uvedené dokumentace.
3.2. O předání a převzetí stroje podepíší obě strany protokol. Kupující se zavazuje řádně
předaný stroj převzít. Místem předání a převzetí je prostor za obecním úřadem
v Domašově nad Bystřicí.

4.

Vlastnické právo.
4.l. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo ke stroji přechází na kupujícího
okamžikem převzetí a zaplacením kupní ceny.

5.

Záruka.
5.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu na stroj záruku v délce poskytované výrobcem,
nejméně však 24 měsíců.
5.2. Prodávající neodpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době a byly způsobeny
Kupujícím, respektive jeho nesprávným zacházením, obsluhou či údržbou nerespektující
pravidla, jež budou dodána v písemné formě v českém jazyce v den předání stroje
Kupujícímu.
5.3. Prodávající se zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 48 hodin od nahlášení
vady. Prodávající se zavazuje odstranit jakoukoliv vadu či jinou překážku omezující plnou
funkčnost provozu stroje nejpozději do 120 hodin od okamžiku nahlášení vady stroje
Kupujícím, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na jiném postupu.
5.4. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním jakékoliv vady či jiné překážky omezující
plnou funkčnost provozu stroje je Kupující oprávněn odstranit tuto vadu či překážku
prostřednictvím třetí odborné osoby na náklady Prodávajícího, aniž takový zásah má
jakýkoliv vliv na záruku za jakost.

6.

Cena a platební podmínky.
6.l. Cena za předmět plnění této Smlouvy je cenou smluvní a zahrnuje veškeré náklady a
výdaje Prodávajícího na plnění předmětu této Smlouvy, a to včetně dopravy stroje na
místo předání, předvedení stroje Kupujícímu.
6.2. Cena celkem v Kč bez DPH 1 020000,6.3. Cena v Kč za DPH 21% 214200,6.4. Cena celkem v Kč včetně DPH 1 234 200,6.5. Cena za předmět plnění dle této Smlouvy se sjednává jako pevná a neměnná.
6.6.Zálohy nejsou sjednány.
6.7. Podkladem pro úhradu úplaty je vyúčtování nazvané "faktura", který bude mít náležitosti
daňového dokladu dle zákona č.23s/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
6.8. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu cenu za předmět koupě na základě protokolu
o předání a převzetí stroje a řádně vystavené faktuře do 7 dnů na účet Prodávajícího.

7.
fO

Sankce.
7.1. Kupující nepřevezme stroj a nezaplatí za něj ani korunu, pokud Prodávající nepředá
funkční stroj bez vad s požadovanou dokumentací do 22.6.2015.
7.2. V případě neposkytnutí dotace si Kupující vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené
smlouvy, a to bez jakýchkoliv finančních či jiných nároků Prodávajícího.

8.

Účinnost a trvání Smlouvy a další ujednání.
8.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
8.2. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné
vůle a na důkaz toho ji podepisují.
8.3.Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné jen na základě předchozího úplného a
bezvýhradného souhlasu všech účastníků smlouvy ve formě písemného dodatku k této
smlouvě, podepsaného všemi účastníky smlouvy na jedné a téže listině.
8.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž Kupující obdrží 3 vyhotovení a Prodávající 1
vyhotovení.
8.5. Přílohy: č.1 Položkový rozpočet stroje dle nabídky uchazeče Požadavky a Krycí list nabídky

V Domašově nad Bystřicí dne: 30.04.2015

V Praze dne:
FORAGRI s.r.o. ®
Bellu~ova 1859/34
15500 Pral1a5
ICO: 24684511, DlC: CZ24684511

Kupující:

Prodávající
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~

