Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany
DTS Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Chrastavická 170, IČ:
0073733113, zastoupené Bc. Jaroslavem Zavadilem, ředitelem
jakožto kupující na straně jedné
a
Agrowest a.s., se sídlem/místem podnikání Božkovská 397/15, 326 00 Plzeň IČ:27961958,
zastoupená Ing. Ladislavem Drástalem – členem představenstva
jakožto prodávající na straně druhé
tuto
kupní smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb.
I.
Úvodní ustanovení
Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá níže specifikovaný předmět koupě
a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje předmět koupě převzít
a zaplatit prodávajícímu dále dohodnutou kupní cenu.
II.
Předmět koupě
Předmět koupě podle této smlouvy je „nový navěs traktorový sklápěcí“ (dále jen „předmět
koupě“).
III.
Kupní cena, její splatnost a způsob úhrady
1. Smluvní strany sjednávají, že celková kupní cena předmětu koupě podle této smlouvy činí
86.500,-Kč (slovy: Osmdesátšesttisícpětset korun českých). Takto sjednaná kupní cena nezahrnuje
DPH, která k ní bude připočtena v souladu s platnými právními předpisy.
2. Prodávající nese náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě v místě plnění, s uvedením
všech věcí tvořících předmět koupě do provozu a se zaškolením obsluhy (osob určených kupujícím)
ohledně všech věcí tvořících předmět koupě. Všechny uvedené náklady prodávající zohlednil v
kupní ceně.
3. Kupní cenu je kupující povinen uhradit prodávajícímu na základě zúčtovací faktury, kterou je
prodávající oprávněn vystavit až poté, co kupující předmět koupě nevykazující žádné vady
převezme,
případně poté, kdy vady zjištěné při převzetí předmětu koupě budou řádně
odstraněny.
4. Faktura prodávajícího bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných
předpisů. Faktura vystavená prodávajícím v rozporu s ujednáním tohoto odstavce nemá vůči
kupujícímu žádné účinky, kupující není povinen kupní cenu hradit a je oprávněn fakturu
prodávajícímu vrátit.
5. Veškeré faktury prodávajícího jsou dle dohody smluvních stran splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne
doručení předmětné faktury kupujícímu.
6. Kupní cenu, na základě prodávajícím oprávněně vystavené faktury je kupující povinen uhradit
převodem příslušné částky na účet prodávajícího zřízený v bance na území České republiky.

IV.
Dodací podmínky
1. Prodávající je povinen odevzdat předmět koupě kupujícímu v místě plnění – areál DTS
Domažlice, příspěvková organizace v Chrastavické ulici č.p. 170 v Domažlicích.
2. Prodávající je povinen odevzdat předmět koupě kupujícímu do 120 dnů ode dne uzavření této
smlouvy.
3. Prodávající je povinen spolu s předmětem koupě předat kupujícímu i veškeré k němu náležející
doklady v českém jazyce, zejména velký technický průkaz vozidla, servisní knížku, návod
k obsluze apod. Pokud to vyžadují platné právní předpisy, je prodávající povinen ke každé věci
předat též prohlášení o shodě. Nepředání byť i jen jediného takového dokladu je vadou předmětu
koupě. Prodávající je v rámci předání předmětu koupě kupujícímu povinen provést proškolení
obsluhy předmětu koupě, přičemž konkrétní osoby, které budou takto proškoleny, určí kupující.
Nepředání byť i jen jediného takového dokladu je vadou předmětu koupě. Prodávající je v rámci
předání předmětu koupě kupujícímu provést proškolení obsluhy předmětu koupě, tedy zaměstnanců
kupujícího určených kupujícím.
4. Všechny věci náležející k předmětu koupě musí být nové a prosté jakýchkoliv vad (a to i vad
právních (zejména zástavních a jiných věcných práv třetích osob).
5. Kupující je povinen předmět koupě převzít jen v případě, že předmět koupě nebude vykazovat
žádné vady a bude řádně provedeno proškolení obsluhy předmětu koupě. O předání a převzetí
předmětu koupě bude vyhotoven předávací protokol.
V.
Záruka, pozáruční servis
1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě jako celku i za jakost
kterékoli jednotlivé části předmětu koupě v délce 24 měsíců. Lhůty pro odstranění vad v záruční
lhůtě jsou sjednány v odst. 2.
2. Prodávající je povinen zajistit odstranění oznámených vad předmětu koupě na území České
republiky, a to ve lhůtě 30 pracovních dnů ode dne jejich oznámení, pokud se smluvní strany
vzhledem k charakteru a rozsahu vady nedohodnou jinak. Prodávající je povinen zajistit zahájení
odstraňování vad předmětu koupě do 24 hodin od jejich oznámení.
3. Veškeré náklady na odstraňování vad předmětu koupě oznámených v záruční době, zejména např.
náklady na dopravu předmětu koupě do místa, kde bude prováděna oprava, nese prodávající.
4. V případě, že kupující po uplynutí záruční doby vznese na prodávajícího požadavek na provedení
úkonu servisu (opravy, údržby, úpravy apod.) předmětu koupě, zavazuje se prodávající provedení
požadovaných úkonů servisu zajistit za dále uvedených podmínek, a to po celou dobu životnosti
každé věci, která tvoří předmět koupě. Servisní úkony budou provedeny na území České republiky,
s prováděním takových úkonů servisu bude započato ve lhůtě do do 24 hodin od oznámení
příslušného požadavku kupujícím a servisní úkony budou řádně dokončeny ve lhůtě přiměřené
jejich charakteru (u obvyklých úkonů nejpozději do 30 dnů od oznámení požadavku kupujícího).
Servisní úkony budou provedeny za ceny obvyklé ke dni oznámení požadavku kupujícího
prodávajícímu s tím, že kupujícímu nebudou účtovány žádné přirážky např. za expresní vyřízení
požadavku, za zajištění provedení pozáručního servisu jinou osobou apod.
5. Po dobu 5 let ponese prodávající veškeré náklady spojené s dopravou v záručních i
pozáručních servisních úkonech.
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VI.
Následky porušení povinností smluvních stran
Pro případ prodlení prodávajícího se splněním povinnosti odevzdat předmět koupě kupujícímu
prostý jakýchkoliv vad ve sjednané lhůtě sjednaly strany smluvní pokutu v neprospěch
prodávajícího ve výši 0,05% z ceny celého předmětu koupě bez DPH za každý i započatý den
prodlení. K odstranění jakýchkoliv pochybností se sjednává, že smluvní pokuta v této výši se
uplatní i v případě nedodání byť i jen jedné věci, která náleží k předmětu koupě.
Pro případ prodlení prodávajícího se splněním povinnosti zahájit odstraňování vad předmětu
koupě do 24 hodin od jejich oznámení (dle čl. V. odst. 2.) sjednaly smluvní strany smluvní
pokutu v neprospěch prodávajícího ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení.
Pro případ prodlení prodávajícího se splněním povinnosti zajistit odstranění oznámených vad
předmětu koupě na území České republiky ve lhůtě 30 pracovních dnů ode dne jejich oznámení
nebo v jiné pro ten případ dohodnuté lhůtě (dle čl. V. odst. 2.) sjednaly smluvní strany smluvní
pokutu v neprospěch prodávajícího ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení.
Kupujícímu může současně vznikat nárok na smluvní pokutu podle odst. 2 i odst. 3, pokud je
prodávající v prodlení s dodržením obou lhůt.
Pro případ porušení povinnosti prodávajícího zajistit provedení požadovaných úkonů servisu po
uplynutí záruční doby za podmínek uvedených v čl. V. odst. 4 této smlouvy (podmínkami se
rozumí provedení servisních úkonů na území České republiky, za obvyklé ceny a dodržení lhůt
pro započetí a dokončení servisních úkonů) sjednaly strany smluvní pokutu v neprospěch
prodávajícího ve výši 10.000,-Kč pro případ každého servisního úkonu, u kterého nebyla
dodržena některá z takto sjednaných podmínek.
Ve vztahu ke všem ujednáním o smluvní pokutě, která jsou zahrnuta do této smlouvy, se
smluvní strany dohodly na následujícím: Kupující má právo na náhradu škody, která mu
vznikla z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to vedle smluvní
pokuty a v plné výši (bez jakéhokoliv omezení).
VII.
Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

1.

Kupující nabyde vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem, kdy předmět koupě
převezme. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na předmětu koupě současně s nabytím
vlastnického práva.

2.

V případě, že jedno nebo více ustanovení této smlouvy bude považováno za neplatné,
nezákonné nebo nevynutitelné, nebude se taková neplatnost, nezákonnost nebo nevynutitelnost
dotýkat jejich ostatních ustanovení, která budou vykládána tak, jako kdyby neplatná, nezákonná
nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala, a tak, aby byl zachován jejich smysl a principy.
V takovém případě se smluvní strany zavazují v rámci jejich právního vztahu vadné ustanovení
neodkladně nahradit ustanovením platným a vynutitelným, a to tak, aby byl co nejlépe
zachován smysl a význam původního ustanovení.

3.

Tato smlouva byla sepsána ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních
stran. Tuto smlouvu je možné měnit pouze právním jednáním v písemné formě.

V Domažlicích, dne 22.2.2017

V Domažlicích, dne 22.2.2017

..........................................................
kupující
DTS Domažlice, příspěvková organizace
Bc. Jaroslav Zavadil

….........................................................
prodávající
Agrowest a.s.
Ing. Ladislav Drástal – člen představenstva

