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Při1oha č. 1 zadávacích podmínek

KUPNÍ SMLOUVA t0112018
dle § 2079 a násl. zákom č. 89/2012 Sb., občanský zákonlk v pkmnem
zákodk")

l. Městys Svatava
Sídlo:
Zastoupena:
IČO:
E-mail zadavatele:
Kontaktní telefon:
Bankovní sµ)jem:
Číslo účtu:

(dáje jm Ábčanský

ČSA 277, 357 03 SVATAVA
Mgr. Olgou Gossovoľl starostkou
00573141
Komerční banka a.s.

(dále jen jaipující")

2. STROM Praha a.s.
Se sídlem: Lohenická 607, Praha 9 - Vinoř, 190 17
Zastoupena: Ing. Jiřím Sopouškem a Ing. Antonínem Weishauptem, místopředsedy
představenstva dOe zastoupena Mudr.lng. Martinem Boudou, na základě plné moci
IČ: 25751069
DIČ:
Bankovní spojeni: KB a.s.
Číslo Účtu:
Zapsána v obchďním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
5866

'

(dále jen ,,pTDdávající")

Kupující a Prodávající jednotlivě jako ,.Smluvní štram" a spdečně jako ,,Smluvní
mmnr.
I. PREAMBULE

l.

2.
3.

Kupující provedl podle Usaď &finovaných v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázkách (dále jen ,;zákon o veřejných zakázkách") zadávací řízení k
veřějňé zakázce malého rozsahu s názvem wDodávka kompaktního traktoru
s přídavným zařízením" (dále jen ,zadávací řízení") m uzavření této Kupní smlouvy
(dále jen ,,Kupní smlouva").
Kupní smlouvou se rozumí smlouvä mezi Kupujícím a vybraným Píwjávajícím, na
jejímž základě vybraný Prodávající poskytne Kupujícímu předmět plnění. Tato
Kupní smlouva dále vymezuje základni smluvní podmínky.
Prodávající se zavazuje, že kromě ustanovení této smlouvy bude dodržovat zadávací
podmínky zadávacího řízeni a obsah své nabídky, kterou do tohoto zadávacího
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řízení předložil, které obojí předcházelo uzavření této smlouvy.
Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnční podle
této smlouvy.
Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této kupní smlouvy, se
zadávacími pcdmínkami a s nabídkou podanou prodávajícím k veřqjné zakázce
mdého mzsahu ,.Dodávka kompakiního traktoru s přídavným zařízením" a dále
minimálními technickými pammet'y kupujícího (příloha č. l této smlouvy)-

ll. PŘEDMĚT SMLOUVY

l.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Přédmětem této Kupní smlouvy je koupě kompaktního traktoru s přídavným
zařízením, Podrobné technické parametry jsou vymezeny v příloze č. 2 této
smlouvy, ti. speciňkace dodávaného zboží odFK)vídající Nžadavkům kupujícího.
Předmět smlouvy dále zahrnuje:
a) zajištění a kontrolu jakosti dodávky v souladu s technickými podmínkami a s
normami EN a ČSN
b) provedeni véškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich
provedení dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doloženi atestů,
certifikm prohlášeni o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění FK)zdčjších
předpisů a pmváděcích předpisů, vše v českém jazyku ajejich předání zadavateli
C) předáni servisní knížky, záručních listů a návodů k provom v českém juyce
d) předáni velkého Technického p '
e) osvědčení o schválené technické způsobilosti samostatného technického celku
vozidla
f) rozhodnuti" o změně schválené technické způsobilosti typu vozidla nebo typu
samostatného technického celku vozidla
g) před předáním a převzetim vozidla zaškolení obsluhy vozidla včetně
praktického předvedeni
h) poskytnutí know-how, licencí, pmgramového vybavení (SW) a veškerých
dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví Ntřebných pro
Mně. trvalé a bezporuchové provozováni, údržbu a opravy součásti dodávky
i) pTotokolámí předvedení plně fúnkčního pmvozu předmětu dodávky.
Dodávka se rK)važuje za řádně a včas předanou dnem protokolárního předání a
převzetí předmětu dodávky se všemi součástmi a přís]ušenstvínL včetně všech
dokladů v místě sídla Kupujícího.
Prodávající pTohlašuje. že traktor splňuje podmínky stanovené zákonem č. 56/2001
Sb., o podmínkách provozu vozidel na Nzemních komunikacích a ustanovení
vyhlášky Ministerstva dopmvy ČR č. 341/2002 Sb., o schvalováni technické
způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na FK)zemních
komunikacích.
Veškerý materiN a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat
technickým normám EU a ČSN.
Veškerá dokumentace bude pNdána v českém jazyce.
Prodávající se zavazuje dodat Kupuj icímu zboží za podmínek uvedených v této
Kupní smlouvě ve gednanán sortimentu, množství, jakosti a čase a převést na
Kllpuji¢ího vlastnické právo ke zboži'.
Kupující se zavazuje zaplatit za zboží dodané v sodadu s touto Kupní smlouvou
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kupní cenu sjednanou v této smlouvě.
Prďávající je povinen dodat zboží v technickém provedeni dle přílohy č. 2 této
smlouvy.

9.

III. KUPNÍ CENA

].

Kupní cena zboží je sjednána dohodou smluvních stran a činí:
Celková kupní cena Ztx)ží:
(včetně DPH)

2.
3.
4.
'

5.

6.

7.

8.
9.

(bez DPH)

DPH 21 %

Kupní cena smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajÍcÍho spojené se splněním
jeho závazku z této smlouvy.
Veškeré ceny dohodnuté v této Kúpni smlouvě jsou cenami v korunách českých.
Ceny nelze jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou.
Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů
v dobč zdanitelného plnění.
Cena byla dohodnuta na základě cenové nabídky vypracované Prodávajícím.
Případné odchylky, vynecháni, oNrnněnj, chyby a nedostatky cenové nabídky
nemají v žádném případě vliv na kupní CěňLL ani na rozsah plněni' Prďávqjícího, ani
na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
prodávající výslovně prdMašuje a ujišťuje Kupujícího, že kupní cena již v sobě
zahrnuje nejen veškeré režijní náklady Prodávajícího spojené s plněním dle této
Kupní smlouvy. ale také i dostatečnou miru zisku zajišťl!jící řádné plněni této Kupní
smlouvy z jeho strany. Cena dle této smlouvy je čemu konečnou a nejvýše
přípustnou není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
Dojde-li však v průběhu plněni předmětu smlouvy ke zrněně zákonné sazby DPH,
je prodávající od okamžiku nabytí účinnosti zrněny sazby DPH povinen účtovat
kupujicimu k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti nejsou smluvní
strany povinny uzavírat dodatek k této smlouvě.
Kupní cena bude snížena v případě, že část sjednaného předmětu plněni nebude na
základě požadavku Kupujícího plněna
Změna kupní ceny musí být vždy sjednaná písemně číslovaným dodatkem k této
smlouvě a v souladu se zákonem o zadáváni veřejných zakáz£k.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
l.

2.

Smluvní strany se dohodly na úhradě kupní ceny takto:
a) Kupující neposkytuje Prodávqjícímu zálohy.
b) Kupní čem bude Kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného.
Prodávajícím, kde dnem zdanitelného plněni bude den protokolárního předání a
převzěti zboží.
C) Přílohou daňového dokladu musí být prutokol o předání a převzetí zboží
potvrzený oběma smluvními stranami.
Daňový doklad musí být předložen Kupujícímu nejµ'zději do 15 dnů ode dne
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potvrzený oběma smluvními stranami.
Daňový doklad musí být předložen Kupujícímu nejpozdějĹ do 15 dnů ode dne
zdanitelného plněni a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožni
Kupujícímu provést jeho kontrolu.
Daňový doklad musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle
příslušných právních předpisĽ zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty, v
platném mění a zákona o účetnictví v platném mění. V případě, že daňový doklad
nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu s touto Kupní
smlouvou, je Kupující opŕávněň zaslat jej ve lhůtč splatnosti zpět k doplnění
pMávajicimz aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového
dokladu Kupujícímu.
Splatnost daňového dokladu vystaveného Prodávqjícím je do 30 dnů Me dne jeho
doručeni KupujícímlL spdu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu
sídla Kupujícího.
prodávajici pmhlašuje. že:
a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle
této smlouvy (dák jen ,,daň'j,
b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomLL Že se dostane do postavení.
kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení
nenachází,
c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhoduV. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ DLE KUPNÍ SMLOUVY

l.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

prodávající je Nvinen dodat Kupujícímu zboží včetně protokolárního předvedeni
plně ňmkčního provozu všech komponentů nejpozdčji do 45 dni od uzavřeni
stdouvy (nejpo'ději do 21 dnů od podepsání smlouvy). nedohodnou-li se smluvní
sUany jinak.
Místem plnění dodávky je sídlo Kupuj icího.
Termín dodání a místo dodání lze změnit jen s výslovným předchozím souhlasem
obou Smluvních stmi.
Kupující je oprávněn převzít částečné plněni, pokud tak učiní. tato skutečnost se
vyznačí v protokole o předání a převzetí zboží. prodávající je Nvinen dodat
zbývající část zboží @později ve sjednané dodací lhůtě.
Kupující je oprávněn dodávku ztx)ží odmítnout převzíl pokud má tato vady nebo
nebyla-li dodána ve sjednaném druhll jakosti, množství či čase. V případě, že
Kupující dodávku neodmítne převzít; ačkoli má vady, uvede se tato skutečnost do
protokolu o předání a převzetí ztx)ží, a p\Mávajíci je povinen odstranit vady
nejpozději do 10 dnů od převzetí dodávky, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
Předmět plnění bude dodán v technickém provedení dle Přílohy č. 2 této smlouvy.
Spolu s dodávaným zbožím budou Kupujícímu předány veškeré návody (manuály)
k FK)užití, doklady, které se k přťxhnětu plněni vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či
vhodné k jeho přévzětí a užíváni. Návody (manuály) k použití, doklady a
dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předáni Kupujícím se
stávají jeho výlučným vlastnictvím.
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VI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

pMávajicí zaručuje Kupujicímů že dodané zboží a všechny jeho součásti budou
v soUladu s touto Kupní smlouvou zejména:
a) nové a nepoužité,
b) plně fúnkčni,
C) použitelné v České wpubjic'e. Zejména v této souvislosti pMávajici zaručuje
KupujicimlL že předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčeni j'k' jeho užiti v
České republice, pokud je takové osvčdčéní dle právního řádu Ceské republiky
vyžadováno. prďávíýící předá kopie těchto osvědčení Kupujícímu při předáni
dodávky,
d) bude odpovídat druhu4 jakosti a provedení stanoveným v této Kupní smlouvě a
jejich přílohách,
e) bez materi&ovýck konstmkčních. výK)bních a vzhledových či jiných vad.
f) bez právních vad. prodávající v této souvislosti zaručuje Kupujícímu, že ohledně
předmětu plněni nail veden žádný soudní spor, jsou úhrazeny všechny daně a
poplatky s ním související, a pokud Prodávající není výrobcem, že Prodávající
uhradil cenu za předmět plněni dle smlouvy, na základě, které ho nabyl,
g) bezpečné. zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné
nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu
zákona o odpadech v platném mění,
h) bude splňovat veškeré nájx)ky a požadävky českého právního řádu zejména
zákona o odpadech a zákona o obalech.
PrMávající poskytuje Kupujícímu záruku na jakost v délce trvání 24 měsíců na
nástavbu a 36 měsíců na podvozek ode dne prutokolárního převzetí a předáni
předmětu smlouvy. Zárukou za jakost přejímá Prodávající závazek. že dodané ztxjži
bude Fk) tuto dobu způsobilé pro použiti ke smluvenému účelw a že si zachová
smluvené vlastnosti. Pmjávajici odpovídá za jakoukoliv vadlL jež se vyskytňě v
době trvání zániky. Kupující je Nvinen záruční vady omámit Prodávajícímu bez
Zbytečného odkladu od jejich zjištěni. Záruční doba nebčži po dobe [x) kterou
Kupující nemůže zboží užĹväď pru jeho vady, za které odpovídá PrrAávajici.
Místem pLnění záruky je místo dodávky.
Zboží má vady, jestliže nebylo dodáno v souladu s touto Kupní smlouvou, poruší-li
prodávíýící tuto Kupní smlouvu, zejména pokud nebylo dodáno v sjednaném druhu,
množství a jakostí Za vady se považují i vady v návodech (manuálech) k pK)užití,
dokladech a dokumentech.
Prďávající odpK)vídá za vMy, které má zlx)ži v okamžiku převzetí KupujícírIL i
když se vada stane zjevnou až po této době. Prodávající odpovídá rovněž za
jakoukoli vada jež vznikne po okamžiku předání a převzetí ztxjží Kupujícím,
jestliže je způsobem Nnjšenim povinnosti PrDdávajícího.
Obecně platí. že jakékoli nároky plynoucí z některé z poskytnutých záruk; které byly
uplatněny Kupujícím vůči pKAávagicimLL považuji Smluvní strany za oprávněné,
pokud Prďávajicí nepTDkáž£ opak. Kupující se zavazuje poskytnout ptodáwýícimu
µMebnou součinnost při získáváni podkladů pro posouzení nároků uplatněných
Kupujícím.
V rámci odpovědnosti za vMy garantuje Prodávající:
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a) dostupnost pro nahlášeni závady v pracovni dny 7:00 - 15:00 hodin,
b) garantovaná doba opravy do 20 kalendářních dnů ode dne nahlášeni. nebude-li
smluvními stranami dohcdnuto jinak.
Kupující nahlásí vadu PMávajicimz a to telefonicky a následně e-mailem.
Prrdávajici neprodleně potvrdí písemně (emailem) přijetí závady a navrhne způsob
cxlstmněni (např- výmčnlL návštěva servisního technik& vzdálené odstraněni
problém& atd). Kontakty pro nahlášení vad: telefon Prodávajícího - vedoucí servisu
, e-mail Prodávajícího O cdstraněni reklamované vady sepíše Kupující zápis, ve kterém potvrdí Mstranční
vady nebo uvede důvody. pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Neodstranili Prďávqjici vady předmětu plněni ve lhůtě 20 kálendáhn"ch dnů od odrnitnuti
uznání odstraněni vady netx) oznámí-li Prodávající před uplynutím této lhůty
Kupující, že vady neodstraní, je Kupující oprávněn odstoupit od této Kupní
smlouvy. Současně je Kupující oprávněn pK)věřit odstraněním vady jinou odbornou
µávnickou nebo fyzickou osobIL přičemž veškeré takto vzniklé náklady na
odstrančni vady uhradí Kupujícímu Prodávající.
Smluvní strany se dohodly, že Kupující je oprávněn předmět plněni opatřovat je
polepy či nápisy. Tyto úp'avy nejsou důvcdem nemožnosti odstoupení od této
Kupní smlouvy nebo vrácení vadného plněni Prrdávajicimu a Prodávající se
zavazuje takto upravený předmčt plněni přijmout bez nároku na jakoukoliv náhradu.
Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace uhrazena celá kupní cena, Kupující mni
v prodlení s úhradou kupní ceny až do vyřešeni reklamace.
Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu plněni není dotčen nárok
Kupujícího na náhradu škcdy a ušlého zisku.
Prodávající je povinen řádně vést servisní evidenci zboží a poskytovat z ní na
vyžádáni údaje. Prudávající je povinen poskytnout Kupujícímu kompletní údaje do
tři pracovních dnů od jejich vyžádání.
Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí Prodávající sám na své
náklady v součinnosti s Kupujícím a v jeho provozní době tak, aby svými Činnostmi
neohrozil, nebo neomezil činnost Kupujícího.

VIL ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN PŘI PLNĚNÍ DLE KUPNÍ SMLOUVY

l.
2.
3.

4.

Prodávající je rx)vinen pověřit plněním závazků z této Kupní smlouvy pouze ty
zaměstnance, kteří jsou k tomu cdbomč způsobili.
ptodávajicí je pK)vinen předložit přílohou smlouvy tabulku suMcAavatelského
zajištěni zakázky.
Veškerá komunikace na základě této Kupní smlouvy je činěna pisemnč, není-li touto
Kuprů smlouvou stanovém jinak. Písemná komunikace prl)bíhá v listinné nebo
elektronické podobě prostřednictvím doporučené pošty. e-mailu neG faxu na
adresy či čisl& které si Smluvní strany sdělí. Písemná komunikace ~řednictvůn
doporučené pošty se bude pK)važjovat za řádně doručenou dňem kdy je druhá strana
převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná
komunikace dle této Kupní smlouvy za doručenou úétího dne od podání písemné
zprávy či dokumentu k poštovni přepravě.
Kupující se zavazuje zajistit pracovníkům Prodávajícího během plněni pkdmětu
této Kupní smlouvy. je-li to nezbytné. přístup na příslušná pracoviště a součinnost
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nezbytnou k provedení předmětu plněni. pMávajici se zavazuje dodržovat v
objektech Kupujícího příslušné bezpečnostní předpisy.
Při plnění této Kupní smlouvy je pMávajíci vázán touto Kupní smlouvoz obecně
závaznými právními předpisy a µ'kyny Kupujícího. pK)kud tyto nejsou v rozporu s
těmito normami nebo zájmy Kupujícího. prodávající je pvinen včas písemně
upozornit Kupujícího na zřejmou nevlKdnost jeho pokyn& jejichž následkem může
vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními
předpisy. Pokud Kupující navzdory tomuto upozorněni trvá na svých Nkynech.
pMávajici neodpovídá za jakoukoli škcdu vzniklou v této příčinné souvislosti.
Prodávající se zavazuje:
a) informovat neprodlenč Kupujícího o všech skutečnostech majících vliv na plněni
dle této Kupní smlouvy.
b) plnit řádnč a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývajici z této Kupní
smlouvy,
C) požádat včas Kupujícího o potřebnou součinnost za účelem řádného plněni této
Kupní smlouvy,
d) umožnit na vyžádáni Kupujícího provést společně s Prodávajícím výstupní
kontrolu předmětu plnění v místě výroby,
prodávající není oprávněn postoupit: ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti
vyp]ývající z této Kupní smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.
Prodávající není oprávněn Wužít ve svých dokumentech prezentacích či reklamě
odkazy na Kupujícího nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl. bytí nepřímo vést
k identifikaci Kupujícího. bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. výše
uvedeným omezením není dotčena možnost Prodávajícího uvádčt činnost dle této
smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahll
µ'případč rozsahu stanoveném zadavatelem. 9. prodávající je podle ustanovení § 2
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrde ve veřejné správě a o
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pK)zdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s
úhradou zboží něh služeb z veřejných výdajů- Toto sµMpůsobeni je povinen
zajistit i u svých příp. subdodavatelů.

VIII. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY
Vlastnictví k předmětu plněni dodanému na základč této Kupní smlouvy přechází na
Kupujícího okamžikem podpisu protokolu o předáni a převzetí plněni občma
Smluvními stranami Tímto okamžikem přechází na Kupujícího rovněž nebe=čí škody
na předmětu plnění.

lX SMLUVNÍ SANKCE
l.

Smluvní strany se dohodly, že:
a) prcdávající zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši
za každý i jen
zapK)čatý kálendářni den prudleni s dodáním předmětu plněni.
b) Prodávající zaplatí Kupujícímu mluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a
nedodělků äištěných v rámci přejímacího řízení ve výši
za každou vadu a každý
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i jen započatý kalendářní den prrxjIení s odstraněním vady.
c) Prodávající zaplatí Kupujícímu smluvní pK)kutu za prodlení s odstraněním
reklamované vady v dohcidnuté lhůtě ve výši
za každou vadu a každý i jen
započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
d) V případě prodlení kupujícího s úhradou dodáním předmětu plněni je prodávajicí
oprávňěn po něm pK)žadovat úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý
i zawčatý kdendářní den prrAleni.
Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dm doručeni jejich vyúčtováni.
Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy. není dotčeno právo oprávněné
strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této mlouvy.

X. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
l.

2.
"

3.

4.

5.

Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ljstaIK)veni § 1908 Občanského zákoníku
nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podMatného porušení povinností smluvních
stran - jednostranným právním jednánillL tj. cxjstoupenim od smlouvy. Dále může tato
smlouva zaniknout dohMoú smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je
oprávněna vystavit kterákoli ze smluvních stran.
Kterákoli smluvní strana je pK)vinna písemně oznámit druhé straně. že Nruší své
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které
se týkýi podstatného zhoršeni výrobních poměrů majetkových pK)mč'ůL případně
i ~itnich či personálních pomäŮ které by mohly mít i jednotlivč negativní vliv na
plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně
omámit povahu překážky včetně důvod& které ji brání netx) budou bránit v plnění
povinností a o jejich důsledcích Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného
odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči
mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Omámením se
omamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy netx) obecně závamých
pkdpisů. Jestliže tuto povinnost omamující štram nesplní, ne& není druhé straně
zpráva doručena včas, má druhá strana nárůk na úhradu škody, která jí tím vzniká a
nárok na odstoupení od smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy musí odstupující strana omámit druhé straně písemně bez
zbytečného odkladu poté. co se dozvěděla o podstatném pKmlšení smlouvy. Lhůta pro
doručeni odstoupeni od smlouvy se stanovuje pru obě strany 10 dnů cxje dne, kdy jedna
ze smluvních stran zjistila podstatné pK)rušení smlouvy. V odstoupení musí být dále
uveden důwxL pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto näkžitostí je odstouFKmí od
smlouvy neplatné.
Stanovi-li strana oprávněná pro dodatečné plněni lhůtu. což však u podstatného pK)rušeni
smlouvy učinit nemusí, vzniká ji právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí.
Jestliže však suanm která je v prodlení, pmhjási, že svůj závazek nesplní, může šůma
oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dďatečného plněni, kterou
stanovil& a to i v případě. že budoucí Nrušeni smlouvy by nebylo podstatné.
Podstatným porušením smlouvy opravňujícím Kupujícího cxjstoupit od smlouvy mimo
ujednáni uvedená v jiných článcích smlouvy se rozumí:
a) v případě. že Prrxjávajici Nstupuje při plněni dodávky v rozlx)ru se zadáním
Kupujícího, Kupující jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a Prodávající tak
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neučiní
b) pravomocné ukončeni irlsolvenčního řízeni na majetek prodávajiciho. s výjimkou,
pK)kud nebude návrh zamítnut pro neopodstatněnost
podstamým µ"ušením smlouvy opravňujícím pMávajicího odstoupit od smlouvy je
prodlení Kupujícího s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné smlouvě
dohodnutého platebního režimu delším než 30 dní počítáno ode dm jeho splatnosti.
Důsledky odstoupení od smlouvy'
odstoupením od smlouvy. tj. doručením p'ojevu vůk o odstoupeni druhému
účastníkovi. smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se
však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škcxjy
uplatněni "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých pK)rušenim smlouvy; řešeni sporů
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která jxxjle p'ojevené vůle stran nebo
vzhledem ke své povaze rnaýí trvat i po ukončeni smlouvy. Je-li však smluvní pokuta
závislá na délce ptodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
V případě, že nedojde mezi PrDdávajicim a Kupujícím dle výše uvedeného v postupu ke
shodě a písemné dohodě. bude postupováno dle ČI. XI této smlouvy.

XL SPORY

i.
2.

Veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé z této Kupní smlouvy nebo v
souvislosti s ni, bídou řešeny, pokud možno nejprve smírně.
jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy, Nkud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi
mluvními stranami, budc mzhodnut k tomu věcně příslušným soudemXII. VYŠŠÍ MOC

l.

2.

3.

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které bráni trvale
nebo dočasné plněni smlouvou stanovených povinnosti, které nastanou N nabyti
platnosti smlouvy a které nemohly být ani Kupujícím, ani PrMávajícím objektivně
předvídány nebo odvráceny.
Smluvní štram, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinnosti", bude
neprodleně informovat při vzniku takových okolnosti druhou mluvní stranu a předloží
jí o tom vhodné doklady, příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plněni
smluvních pKyvinnosti.
V případě, že působeni vyšší moci trvá déle než 90 dnĹ vyjasni si obě smluvní strany

ddši prováděni předmětu plněni, resp. měnu dodatkem k této smlouvě.
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Tato Kupní smlouva se řídí pňwim řádem České mpubliky. mjména příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto prohkašuji, že neexistuje žádné ústní ujednáni, smlouva či řízeni některé
Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinnosti dle této
Kupní smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisenL že veškerá ujištěni a dokumenty dle této
Kupní smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.
Městys Svatav& ČSA 277, 357 03 SvataW tel. 352 623 534, e-mail:
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.. Tuto :mlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy.
Tyto dodatky podléhiqjí témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolnosti v souvislosti s p'á"y
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučuji
uplatněni ustanovení § 1765 Mst. l a § 1766 občanSkého zákoníku na svůj smluvní vztah
založený touto smlouvou.
5. Nevymáhatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní
vymáhatelnost nelx) platnost této smlouvy jako celkw vyjma těch případ& kdy takové
nevymáhateľné ne& neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této mlouvy, aniž by tím Nzbyla
platnosti. Smluvní strany se piu takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na
nahrazeni takového neplatného ne& nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným
ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře ďpovídá účelu původního ustanovení a cílům
této smlouvy.
6. Smluvní strany si nepřeji, aby nad rámec výslovných ustanoveni této smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosú dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zävďěňé mezi smluvními
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této
smlouvy, ledaže je ve srňjouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní
strany potvrzují, Že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních
zvyklosti či praxe.
7. Tato Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
a) Příloha č. l Kupní smlouvy - Technické parametry kupujícího
b) Phloha č. 2 Kupní smlouvy - Nabízené z%žI a jeho technické petry pKdávajiciho
9. Tato Kupní smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech z nichž každý bude považován za
prvopis. Každá Smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu této Kúpni smlouvy.
10. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Kupní smlouvy souhlasí, rozumí ji a
zavazují se k jejímu plnění, pňµ'jují své podpisy a prohlašují, že tato Kupní smlouva byla
uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle smluvní strany prohlašuji, že osoby podepisující
tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

V Lomech dne O4/l0ň0l8

ve Svatavě dne 4/10/2018
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Cenová nahídka kompaktnihQ traktoru s přídavným zařízením

f
l

3033R

výbava
Volitelná výbava
Motor
jmcnouý výkcm tmtoru
(SAE J1995)
jmenovitý výkon mokmi
(ECE R24)
jmenovitý výkon na VH
"" Max. kmutici mommt
Palivová nádrž
Elektrická soustava
r
Homologace
""

rnechanická

Převodovka

hydrostatická

Max. lxgezdoväryakj$t
""

Pohon
Řízení
Brzdy
Hydraulika

. " " Zadní tříbodový

vývodový hřídél

vznětový kqpdinou chlazený tříválec Yanmar, automatické odvzdušnění,
žhavicí svíčky,
horizontální výfúL d"ojitý vzdu'hový filtr, ruční ply'L
atmosfáický motor
zdvihový objem 1642 cm'
24,2 kW l 32Š kph26®min"
23,1 kW /31 k ph 26KlUmi·"'
19 kW l 25 k
107 Nm při 1200 ot/min
s kábinou45 l
12V elektrická soustav& startováni klíčkem, dvě přední halogenová
světla,
osvětléni odFK)vidgící homolog=i pro provoz na pK)zemnich
komunikacích,
zásuvka pro přívěs
Schváleno k provozu na pozemních komunikacích: homologováno jako
Traktor kolový t2.
12jä2 PowrReverser
Hydrosmická eHy& - 3 rozsahy;
ovládáď dvěma pedály Twin Touck plynulé nastavení rychlosti;
tempjmat
30,6 km/h
4 x 4; uUWrkadiferenciMu zadní náp'a'y
Hydmulické řízení
dělené pmvozní Mzdý; kotoučové brzdy v olejové lázni
Otevřená hydraulická soustava 52,5 l/min
(32,5 Umin pracovni; 20 I/min řízení)
tři hydraulické vňgší okrúhy, čtvrtý a pátý okruh na přání; na přání Power
beyond kit;
kat. I; max. nosnost 1148 kg; nosnost 610 mm za koncem ramen 999 kg;
Nezávislý; elektricky zapínaná mokrá sFK)jm
standardně zadní 540 ot/min a mezinápravový 2100 oUmin;
Na přáni: přední VH 2100 ot/min nebo 1000 oUrnin;
a středový 2100 oUmin u převodovky PowrReverser

Pneumatiky
Výbava

Kabina s klimatizaci: maják látková vzduchem odpružená sedačka:
držák riápojů; odkládací schránka; tažné oko;

i,! STROM
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L364DM

bez kol s pcieumatkamal!!
' pnmejte 'enu pře«~ky ·Hyd'o

2054-3R

lntegruvaná kabma JO (detné kMnatizace)

J520-3R

C~dwka ·Nlyduv (včetně 5~ovéhoVH)

4110- 3R

Standardní ramena zadniM

6230-3R

Pneumatiky hmmrtňm pNdrů 2Tx8-50-156PR R4

5230-3R

Pneumatŕky mdu$trkN zadní 43xl6_®-20 4PR R4

závěsu

O,-

mmi

Přědni třlbodcyvý~ Matw 3r -dva aMacihydromotory, max.
~ací$ila 606kg pro kombinaci sneúvislým předním VH pňino M
molom. Lze komtmovat s hi AutoConect a nakladačem. Bez ramen

1317864

Ramena kategone O pro 3R (včetně

1317868

Hydriau|ická pMláowci sada 3R

O,-

rámu
,
Cena beit eph

S 21%dph
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Mezinápravové žací ústrojí pro 3r
·
"
"
"
·
"
·
"
·
·

Vylisované z Iks oceli 7-lron (plech 4,5 mm)
Třínožové (robustní noŽe)
Boční výhoz, sklopná odhozová koncovka
Otočná opěrná kolečka - zamezuji zniČení trávníku
Pohon středovým vh
Hřidele noŽů s maznicemi
Proti skalpovací kolečka zamezuji skalpováni trávniku
Rychloupínací zavěšení na traktor
Zvedánía spouŠtěM hydraulicky třetím okruhem hydrauliky
Možná kombinace s čelním nakladačem nebo čelním závěsem

P()známka: Traktor musí být vybaven středovým VH a 3. okruhem
hydrauliky. žíl není kompatibilní se speciálními Turf pneumatikami (kód
6233-3r+ 5233-3r) a šíwvými pneumatikami (kód 6211-3R " 52113R)
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záběr
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Ovládáni

Standardní
Mezinápcavové
pnNi"vaa sMĹä
- Zvcdáni a 5Wštčni hydraulickým okruhcm traktoru
-Zvedád a spouštčni vlastním hydraulickým okruh""
ELEK 1"RICKÉ ZVEDÁNÍ A SPOUSTEN - CommandCut

2026R
2036r
3R

7018l-V

Thhožové s bočním \'ýhoTcm

Bl-V10449

Zvcdáni a spuštčni hýdraulickým okruhem traktoru Au(ocunec(
Mezňápmwé
(i53cm) pm trakWy2936R a3R
(bez pHpojavacIs·dy k uaktoru· omnemvlášů
PňNjovHisada AutcKonnect p'otrakWy řady 3R a 3KRO
Sada obsahuje ramena na zvedáni kosy, hyd'autkký váleC
Pro tra ktorý s kabínou Qbmjnejte: lx lva14927, 3x 19M7785 , Ix i9MT78&
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LVAl5373a ix UH3il
Objednejte kód LVB258M pro trakWy výt»vtné čelním tnbodkyvým

závěsem BLVI0316, BLV10439 a BLV10452
čenabezDpH

521% WH

O John Deere
Radlice SF 180ST

Radlice SF 180 ST
Všechny radlice jsou standaMnč vybaveny hydraulickým
mláCením. Robustní ocelová konstrukce, jištění pomoci 4 nebo 5
" pružin (jištěny jsou jednotlivé segmenty), standardně dodávány s
--., ,
ocelovým břitem a opěrnými nohami. Vyrovnává tx)ční naklápěni.
"";
Robustní hydraulické válce. Montované na závěs kaLO. dodávány
včetně hydraulických hadic. Rozdíly ST oproti IX: radlice IX mají štít z nerezového materiálu.
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Radhce SF 180 ST -ocdový pIechošike 180cm, Ůcekyvý bňt. Mprúkné
s·gm«ity břitu. hmu~~ývem|
Rozměr (d/š/v) 7CKKU80QX750 mm, hmum 242 kg

1317751+
1317387

1317387

Pňpo~sada na tychbupimd tám a- kat. O

1317786

1317786

Opěrné kluzáky včetně držáků

I3i7676

1317676

Gumwý břit 180cm, Houšťka 30 mm
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John Deere
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Sběrací zařízeni astí 1650

Kontejner odolný proti komzi a pjškození, samorKm)ý, s výškovým zdvihem do 2,1 5m. 2 dvojčinné
hydraulické válce k otvíráni a zavíráni zadního vika s hydr. mištěnim. Zdvih zajišťuje teleskopický hydr.
válec. Vysoký sací výkon díky odpovkkýící
a robustním lopatkám pro
v tvrdých
podmínkách.
Šrouboväcí
krytřemenem.
umožňiýeMontáž
snadný sběracího
přistup k turbíně
údržbě.
Pohon Široká
řes zadní
vývodový
hřídel
ve sNjení
s klínovým
zařízenípři
je bez
nářaďová
otočná
kolečka
snižující tjak ria půda do těžkých podmínek je možno na přání dodat s širším obutím. K přiµ'j"ní na
mezinápravové žžKn ústroji, čelní žací ústrojí nebo lze využít vysavač. Včetně sací hubice (vždy zadat typ
traktoru a kosy) a usměTňcmKiho &f1ektoru vzdIKhu- Dcdávaný komplet je po montáži připraven k
NuŽiti - žádné µmontážni náklady. Traktor musí být vybaven zadními vývody hydrauliky, případně
Midavnými okruhy!! Traktory 2X20 musí být vybaveny nezávislým zvedáním Žú.!!

Zákfadní rám sběracího zařízenICLS-H KH)/1350/165O, vykhspěmo
výš'Yô
včetně kol s pneumaukamá T-510 220/50-6 IMP
nutno oYendx 131&563 nebo 1318564 nebo 1318530, bez udrúho
defkktomUi&539, bez kantkm, bez krytu turbhy

1318!562

1318565

1318565

Hydraulická sada riutno specFikovat typ trakoru a hydraulických
'ycNo'pQµ

13W31

1318531

zadní spdler- barva zděná (Zlutä)

1318530

1318530

zadní viko koše ©cm

mns2

1317m
1317684

,

turbiny vFhýk'ný, p'ům& 200 mm (promktocyškši než 150cm)
Roura výhozu ' ústi pro žú 153 cm Autoconect (1026R " 3CRO, 3R)
pro žáci ústroji vyrobené od Rýna 2012!!!

Cena bez DPH

S 21%nDPH
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O John Deere

Nerezová verze IX
Robkstni n«ezová komrukm přijx'jeni do 3 bodového závěsu
Převodovka z šedé litiny na 540 ot/mim kotouč z V2A oceli
Šestistupňové nastavení pracovní šířky l - 6m
Mechanické nastavení dávky pákou
Násypka je vyrobena z PE plastu, níZká hmotnost = možnost naložit více materiáh
objem 125. 250 a 400 liuů
Neremvé síto, speciální čechrač s gumovým kotoučem prů mokrý písek, sůl a gTanu]át
Lehká konstrukce rozmetadla dovoluje naplnění těžším rnateňájem pro traktory s omezenou nosností
ramen
Standardně dodávané s: kardan. přiNjení na závěs kat l, odstavná kolečka

1317811

.

13178U
1318614

1318614

1317344

131M4
1317200
Cena bezDPH
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