Návrh Kupní smlouvy
uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi

dále jen prodávající
a
Krčma – Nový Dvůr, s.r.o.

IČ: 479 00 164, DIČ: CZ47900164
se sídlem: Krčma 1, Strážek 592 53
zastoupená: Jiří Šustal – jednatel společnosti
reg. Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8977
dále jen kupující
čl.I

Předmět plnění
Předmětem plnění jsou dodávky a nákup souboru zemědělských strojů včetně příslušenství a
služeb s touto činností souvisejícími (dále jen zboží).
Prodávající se zavazuje (v souladu s § 409 obchodního zákoníku) kupujícímu dodat následující
zboží:
čl.II

Povinnosti prodávajícího
Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, předat mu doklady (technický průkaz, návod na
obsluhu, záruční list), které se ke zboží vztahují a převést na něho vlastnické právo ke zboží
v souladu s touto smlouvou a s výše uvedeným zákonem.

čl.III

Povinnosti kupujícího
1) Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v dohodnutém termínu
a v souladu se smlouvou.
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2) Kupující se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům prodávajícího do prostor svého
objektu za účelem splnění této smlouvy a provedení montáže zboží.
3) Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy převezme zboží od
prodávajícího.
čl.IV

Doba plnění a místo předání
1) Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve specifikaci uvedené v čl. I této smlouvy
v termínu do 30. 11. 2013. Nedodá-li prodávající předmět smlouvy v tomto termínu, nastávají
tímto dnem v souladu s § 349 odst. 3 Obchodního zákoníku účinky odstoupení od smlouvy a
kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2) Místem předání zboží a místo plnění bude v sídle zadavatele na adrese: Krčma 1, Strážek
592 53.
3) Prodávající zabezpečí kompletaci dodaného zboží, zaškolení obsluhy a bude provádět záruční
a pozáruční servis.
4) V případě nevyrovnaných závazků kupujícího vůči prodávajícímu si prodávající vyhrazuje
právo změny dodací lhůty.
5)
čl.V

Nabytí vlastnického práva
Vlastnické právo k předmětu prodeje přejde z prodávajícího na kupujícího jeho úplným
zaplacením.
čl.VI

Cena plnění
Kupní cena jednotlivých položek zboží uvedených v čl.I této smlouvy je stanovena následovně:
Zboží

Cena bez DPH

DPH 21 %

Celkem s DPH

Zastýlací a rozdružovací vůz
Teleskopický manipulátor
Pluh
Cena celkem

čl.VII

Způsob úhrady
Způsob financování:
- Platba bude provedena bankovním převodem na účet prodávajícího na základě
prodávajícím vystaveného daňového dokladu se splatností 60 dnů od dodání předmětu
plnění.
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-

Daňový doklad bude prodávajícím vystaven po protokolárním předání zboží.

čl. VIII

Záruka a odpovědnost za vady
1) Záruční doba činí 12 měsíců ode dne uvedení zboží do provozu.
2) Záruční list je nedílnou součástí dokladů vztahujících se ke zboží, upřesňuje podmínky záruky.
3) Kupující uplatní právo z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za zboží
písemným ohlášením na adrese prodávajícího. Toto ohlášení bude obsahovat zejména
označení zboží a popis vad zboží. Ohlášené vady zboží nebo vady, na které se vztahuje záruka,
je prodávající povinen odstranit do 10 dnů ode dne doručení tohoto ohlášení prodávajícímu,
nedojde-li mezi kupujícím a prodávajícím k jiné písemné dohodě.
4) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost
zboží, se až do odstranění vady do záruční doby nepočítá.
5) V případě, že prodávající neoprávněně odmítne odstranit vadu zboží, nebo vadu, na kterou
se vztahuje záruka za jakost zboží, nebo je v prodlení s odstraněním těchto vad, je kupující
oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady prodávajícího.
čl.IX

Náhrada škod
1) V případě pozdní úhrady kupní ceny za dodané zboží je kupující povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
2) Odstoupí-li kupující od této smlouvy, je povinen uhradit všechny skutečně vynaložené náklady
spojené se zajištěním dodávky objednaného zboží.
3) Vzhledem k tomu, že prodávající je do doby úhrady zboží vlastníkem dodávky, zavazuje se
kupující zaplatit veškeré škody způsobené opotřebením, poškozením, atd. na zboží.
čl.X

Závěrečná ustanovení
1) Kupní smlouva je platná ode dne podpisu obou stran.
2) Ostatní vztahy touto smlouvou neupravované se řídí Obchodním zákoníkem a předpisy s ním
souvisejícími, případně dodatky k této smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že toto ujednání
nesměřuje k omezení ani k vyloučení působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, ani ke zhoršení postavení
kterékoliv z nich a že je jím sledována možnost využití smluvní volnosti, jíž obchodní zákoník
skýtá.
3) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou
výtiscích.

V

dne

…………………………….
Prodávající

………………………….
Kupující
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