KUPNÍ SMLOUVA Č. JK/2019025
STROM PRAHA a. S.
Se sídlem Lohenická 607, Praha 9 - Vinoř, PSČ 190 17
lČ: 257 51 069, DIČ: CZ25751069
Bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu:
Společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5866
Zastoupena MUDr. Ing. Martinem Boudou, na základě plné moci
(dále jen ,,prodávající")
a

Městys Svatava
Se sídlem: ČSA 277, 357 03 Svatava
IČ: 00573141, DIČ: CZ00573141
,
Zastoupena Vladimírem Adamcem, starostou
(dále jen ,,kupující")
Preambule
1.1
1.2

Kupující prodávajícímu předložil závaznou objednávku na níže uvedené zboží.
Prodávající prodává kupujícímu zboží popsané v ČI. JI. níže.

IT.
Předmět smlouvy

prodávaiící prodává a kupující kupuje zboží popsané dále v tomto či. II.
Kupující se zavazuje zaplatit za zboží kupní cenu dle ČI. III. této kupní smlouvy.
Název zboží:
Typ stroje:
Výrobní číslo:

Návěs sklápěcí
ANS-1300
dle předávacího protokolu

(dále i jen ,,zboží" nebo ,,předmět prodeje")
Prodávající prohlašuje, že zboží je prodáváno plně funkční a schopné plnit účel, k němuž bylo vyrobeno.
Kupující prohlašuje, že je seznámen se zbožím, jeho příslušenstvím a vybavením, a že zboží za podmínek jak
je prodáváno dle této smlouvy splňuje požadavky, které na něj kupující klade. Prodávající zejména neodpovídá
za případné škody jakékoli povahy utrpěné kupujícím či třetí osobou v důsledku nezpůsobilosti zboží pro účel
zamýšlený k jeho užití kupujícím, ledaže by šlo o vadu zboží.

III.
Kupní cena a platební podmínky

3.1
3.2

1

Kupní cena za zboží dle této kupní smlouvy Činí celkem 93 500,- KČ bez DPH. DPH bude účtováno
v zákonem stanovené výši ke dni dodání předmětu plnění.
Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude zaplacena takto:
Celou kupní cenu a příslušnou DPH zaplatí kupující prodávajícímu do 14 dnů od dne fýzického převzetí
zboží kupujícím, a to na základě příslušné faktury prodávajícího převodem na bankovní účet
prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy nebo ve faktuře.

V "

JV.
Podmínky prodeje
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

4.6

4.7
4.8

Místem dodání zboží je Autorizované servisní středisko Toužim, adresa: Karlovarská 613, 364 q]
Toužim. prodávající dodá zboží na místo dodání v termínu do .24.6.2019. nebude-li později
dohodnuto jinak.
Kupující nebo jím určený příjemce je povinen převzít a potvrdit převzetí zboží podpisem na
předávacím protokolu v den fýzického převzetí zboží. Vady zjevné při předání je kupující povinen
popsat v předávacím protokolu.
Nároky z vad zboží, které existovaly v době dodání a které nebudou reklamovány způsobem
uvedeným v ČI. 4.2 výše, ačkoli mohly a měly být zjištěny při převzetí resp. během řádné prohlídky, je
prodávající oprávněn odmítnout anebo řešit slevou z kupní ceny, dodáním náhradního zboží anebo
opravou zboží, a to dle volby prodávajícího.
Ke zboží bude dodána potřebná dokumentace včetně katalogu náhradních dílů a návodu k obsluze, je-li
to s přihlédnutím k povaze zboží obvyklé.
Prodávající poskytuje kupujícíŕnu na předmět plnění základní záruku v délce 12 měsíců, která běží od
podpisu předávacího protokolu při převzetí stroje. Tato záruka se řídí záručními podmínkami výrobce
a dovozce zboží, se kterými byl kupující seznámen. Součástí záručních podmínek je povinnost
provádění záručních oprav v autorizovaném servisním středisku dovozce; v případě provedení záruční
opravy mimo autorizované servisní středisko může být oprava zpoplatněna.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží do místa dodání.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem podpisu předávacího protokolu. Dnem převzetí
zboží stává se kupující provozovatelem zboží a přechází na kupuj ícího odpovědnost za škodu
způsobenou provozem.
Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy vedle důvodů stanovených zákonem v případě, kdy
se dodání zboží dle této smlouvy stane zjevně nemožným, zejména v případě, kdy mu výrobce či
dovozce zboží nebude moci objednané zboží dodat.
Prodávající garantuje dostupnost servisního technika 7dnů/24 hodin a zajištění servisního zásahu do 12
hodin na základě telefonické dohody se servisním technikem.
V.
Závěrečná ujednání

5.1

5.2
5.3
5.4

5.5
5.6

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích v českém jazyce, z nichž kupující a prodávající obdrží
po jednom stejnopise. Ustanovení této smlouvy mohou být měněna pouze na základě vzestupně
číslovaných písemných dodatků, potvrzených oběma smluvními stranami. Dodatky tvoří nedílnou
součást této smlouvy.
Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a právními předpisy souvisejícími.
Přílohy této smlouvy tvoří její nedílnou součást.
Ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná. Bude-li nějaké ustanovení, popř. jeho část v této smlouvě
zcela nebo zčásti nicotné či neplatné či nevynutitelné, zůstává účinnost ostatních ustanovení, popř.
jejich částí nedotčena a strany se pro ten případ zavazují nahradit nicotné či neplatné či nevynutitelné
ustanovení novým ustanovením, které bude platné a vynutitelné a co do obsahu co nejbližší
původnímu ustanovení.
Zásilky zaslané jednou stranou druhé straně doporučenou poštou na adresu sídla uvedenou
v obchodním rejstříku nebo jiné podobné evidenci se v případě, že se vrátí odesílateli jako nedoručené,
považují za doručené třetím dnem po odeslání adresátovi.
Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvňích stran.
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Návěs sklápěcí ANS 1300
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Návěs sklápěcí ANS-1300 najde uplatnění zvláště v zemědělství, lesním hospodářství, zahradnictví, zelinářství,
stavebnictví a místní dopravě.Používá se především k přepravě sypkého i kusového materiálu. Sklápění korby
návěsu ANS-1300 je do zadu pomocí hydraulického válce ovládaného přímo z místa řidiče. Korba návěsu je se
sklopnýma bočnicema (kompletně odmontovatelné bočnice).8rzdy mechanické ovládané nájezdovou brzdou s
couvací automatikou .Návěs ANS-1300 je vhodný pro všechny typy malotraktorů. Schválen pro provoz
na pozemních komunikacích.

Technické údaje
Délka

2 820 mm

Šířka

l 320 mm

výška

1 060 mm

Hmotnost návěsu

285 kg

Ložná plocha

2,50 m'

objem korby

1,062 m'

Rozchod kol

1 075 mm

Užitečný náklad

1 000 kg

Průměr oka

35 mm

sklopný úhel korby
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Cena 62000 KČ

Cena s DPH 75020 KČ

Dopľňk
Typ
NK-800j

PUP-OžL
pKS-5ť54

nástavba korby
korbv 8OOmm
8OOmm
nástavba

,

l

73oon KČ
kč
23000

?7r30 KČ
kč
27830

povrchová úprava pozink

6000 KČ

7260 KČ

podpěrné kolečko stavitelné
a

2500 KČ

3025 KČ

