
Kupní smlouva č. KS_NAKL_2019_00122 
uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a 

roku mezi těmito smluvními stranami: 

AGROTEC a.s. 
se sídlem: Bměnská 12/74, 693 01 Hustopeče 
zastoupena: Ing. Robertem Labíkem, na základě pověření 
bankovní spojení: číslo účtu CZK: 8010-0403301553/0300 

číslo účtu EUR: 10604588/6200, IBAN CZ33620000O00O00l 0604588 
Ičoz 00544957 
DIČ; CZ00544957 
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl B, vložka 138 

dále jen „Prodávající“

a 

Divadlo Šumperk, s.r.o. 
se sídlem: Komenského 312/3, 787 01 Šumperk 
zastoupena: Tomáš Potěšil, jednatel 
IČO: 25875906 
DIČ; CZ25875906 
registrace: Krajský Soud v Ostravě, C 23814 

k věcnému ujednání oprávněn: MgA. Matěj Kašík, ředitel divadla 

dále jen „kupující“ 

Článek 1 
Předmět smlouvy 

Prodávající touto Smlouvou prodává níže Specifikované Silniční vozidlo (dále jen předmět 
prodeje) a kupující jej kupuje a zavazuje Se jej odebrat a Zaplatit dohodnutou kupní cenu. 

Předmětem prodeje je 1 ks následujícího vozidla: 
1.1. IVECO Daily 60C18D, ve Specifikaci uvedené v příloze, která tvoří nedílnou součást 

této smlouvy 
1.2. Vybavení vozidla: Spací nástavba PONY Fantasy Space master lakovaná V barvě 

kabiny, nezávislé naftové topení S vývodem do Spací kabiny 
1.3. Nástavba: Skříňová nástavba MONTEX, jejíž technické parametry jsou uvedeny 

v příloze, která tvoří nedílnou Součást této smlouvy 
(dále jen předmět prodeje či Zboží) 
1.4. Spolu S předmětem prodeje bude předána příslušná dokumentace: 
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- návod k obsluze, seıyisní knížka, technický průkaz 

Článek 2 
Cena zboží 

Prodávající dodá předmět prodeje uvedený v Článku 1 této smlouvy kupujícímu za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 1 120120,- Kč bez DPH. Výše DPH se stanoví 
V souladu S platnou právní úpravou k datu zdanitelného plnění. 
Cena je složena 
a) smluvní cena podvozku 942 500,- Kč. 
b) Smluvní cena vybavení 0,- Kč. 
c) smluvní cena nástavby 177 620,- Kč. 
d) celková cena bez DPH 1 120 120,- Kč. 
e) daň Z přidané hodnoty 235 225,- Kč. 
Í) celková cena včetně DPH 1 355 345,- Kč. 

V případě Změny zákormé výše DPH budou položky e) a Í) upraveny dle bodu 2.1. 
Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu - faktury se 
splatností 14 dní ode dne doručení daňového dokladu kupujícímu. Dnem zdanitelného 
plnění bude den předání předmětu prodeje. 
V případě úhrady prostřednictvím leasingové společnosti slouží tato smlouva jako 
vzor pro kupní smlouvu budoucí S leasingovou společností a předpoklad uhrazení 
kupní ceny bude prokazován potvrzením leasingové společnosti O uzavření smlouvy. 
Strany Sjednaly, že uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a leasingovou 
společností je rozvazovací podmínkou této kupní smlouvy. 
Pro případ prodlení kupujícího S úhradou kupní ceny strany Sjednaly smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý Započatý den prodlení. 
Strany smlouvy se dále dohodly, že předmět prodeje zůstává až do úplného uhrazení 
kupní ceny vlastnictvím prodávajícího a kupující není oprávněn převést vlastnické 
právo předmětu prodeje na třetí osobu ani jej jakkoliv zatížit právem třetí osoby. 
V případě nedodržení tohoto ustanovení kupujícím, nebo některým Z jeho 
zaměstnanců, uhradí kupující prodávajícímu veškerou Z tohoto vzniklou škodu včetně 
případných nákladů na její vyčíslení. V případě, že se Smluvní strany na výši škody 
nedohodnou, určí prodávající soudního znalce ze seznaınu znalců vedeného Krajským 
soudem V Bmě a vybraný soudní znalec určí výši způsobené škody znaleckým 
posudkem. 

Čıánøk 3 
Práva a povinnosti stran sınlouvy 

Prodávající se zavazuje dodat předmět prodeje kupujícímu do 19.6.2019. 
Předmět prodeje bude předán v místě sídla kuI5ÍıjÝí‹:ího`ˇ` "ìKŠöÍňenskéhÖi`3l2/3, 
Místo a dobu předání je povinen prodávající kupujícímu včas oznámit. 
Kupující je povinen na písemnou výzvu prodávajícího předmět prodeje převzít. 
Jestliže kupující předmět prodeje neodebere ani na opětovnou výzvu prodávajícího, 
dostává se do prodlení a přechází na něj nebezpečí vzniku škody na věci. Bude-li 
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Prodávající je povinen při předání zboží kupujícího kvalifikovaně poučit O způsobu 
užívání předmětu prodeje tak, jak uvádí výrobce. 

Článek 4 
Záruční podmínky 

Prodávající poskytuje na nové zboží záruku v délce 24 měsíců bez omezení celkového 
počtu najetých kilometrů. 
Podmínky záruky upřesňuje záruční prohlášení, jež určuje, které vady lze uznat za 
záruční, podmínky-pro uznání těchto vad za záruční, podmínky trvání záruky a výjimky 
ze záruky. Pravidla údržby a provozování dále upřesňují pokyny výrobce. 
Záruka za nástavbu: Záruční podmínky nástavby, výjimky ze záruky, pravidla údržby, 
aˇ`p,odm”ínl(y trvání záruky jsou uvedeny v záručním prohlášení dodavatele nástavby. 
Záruka za dovybavení: Záruční podmínky dovybavení vozidla, výjimky ze záruky, 
pravidla údržby, a podmínky trvání záruky jsou uvedeny v záručním prohlášení výrobce 
nebo dodavatele tohoto dovybavení. 
Počátek běhu Záruční doby je stanoven na den následující po dni protokolámího předání 
předmětu prodeje. 

Čıánøk 5 
Společná a závěrečná ustanovení 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody, formou vzestupně číslovaných 
oboustranně podepsaných dodatků, pod sankcí neplatnosti. 
Tato smlouva je sepsána ve dvou Stejnopisech, Z nichž každá ze stran obdrží po jednom. 
Každý stejnopis má platnost originálu. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodm' tajemství dle ust. § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník v platném znění, případně důvěmé informace 
a souhlasí S jejím uveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účirırıosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (Zákon o registru smluv), případně i s jiným zveřejněním např. na 
internetových stránkách apod. 

Smluvní strany se dohodly, že právní úprava smlouvy obsažená v zák. č. 89/2012 Sb., 
občanském zákoníku, se na právní vztahy vyplývající z této smlouvy vztahuje v případě, 
pokud tyto nej sou výslovně upraveny. 
Jestliže se ukáže určité ustanovení smlouvy neplatným nebo neúčinným, nečiní to 
neplatnou nebo neúčinnou celou Smlouvu, ale pouze takové ustanovení. V takovém 
případě se smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým 
ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení 
této Smlouvy, jež má být nahrazeno. 
Strany se dohodly, že Spory vzniklé z této smlouvy budou řešit v prvé řadě smírným 
jednáním. V případě, že tato cesta nepovede k vyřešení sporu, bude spor řešit obecný 
soud v Ceské republice dle českého právního řádu. 
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5.8. V souladu se Zněním § 2898 občanského Zákoníku strany omezují právo na náhradu 
škody způsobené neúmyslně kupujícímu ve výši deset procent Z kupní ceny. 

5.9. Účastníci kupní Smlouvy prohlašují po jejím přečtení, že tuto smlouvu Sepsali podle 
svojí vážné a Svobodné vůle, souhlasí s ní nikoli V tísni nebo Za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toho opatřují smlouvu vlastnoručními podpisy osob oprávněných 
k podpisu této smlouvy. 

V Hustopečích dne /7 

3"/ M ŠZUMPEH .s.r.u. /` ”"3 
- "Ĺ AGROTEC a.S. /3,1fl7 “ „pm“ // Äekůìë 
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/ 
Ing. Robert Labík Mg . Matěj Kašík 
na základě pověření ředitel divadla AGROTEC a.S. Divadlo Sumperk, s.r.o. 
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Bukovský Jiří 
AGROTEC a.s. 
+420 585 316 464 
+420 606 729 770 
bukovsky@agrotec.cZ 

Vážený pane Kašíku, 

Divadlo Šumperk, s.r.o. 
MQA. Matěj Kašík, ředitel divadla 

18. února 2019 
Platnost nabídky: 90 dní 

děkujeme za Váš Zájem, rádi bychom vám nabídli Iveco Daily v následující specifikaci Z 

IVECO Daily 60C18 D 
Daily MY2016. Víceúčelový podvozek pro silniční dopravu S leg.celk.hmotností 6,0 t.Rám Z přímých "C" podélnıku S přıčnıl 
kruhového průřezu. Kotoučové brzdy na obou nápraváchHnaná Zadní náprava, jednoduchý převod. Vpředu torznı tyče, 
vzadu vícelistové pružiny. 

Motor: F1C 180hp 3.0 L Eu6 
FPT-Iveco F1CGL411B. Přeplňovaný vznětový řadový čtyřválec. Vysokotlaké přímé 
vstřikování Common Rail, Z.rozvod DOHC 16V. 2,998 cm3. Proměnné turbo VGT. 
Úprava emisí EGR a katalyzátor DOC-DPF-SCR-CUC. Blow by. El.ovládané chlazení. 
Teleservis. Max. výkon 132 kW/2900-3500 ot/min. 430 Nm/1250 ot/min. Prodloužený 
servisní interval. Euroôb (LD). Alternativa: F1CGL411W EuroVlc (HD) 
ECO RPM: 1500 - 2750 
Převodovka a spojka: Manuální 6 OD 
Plně mechanicky synchronizované řazená 6ti Stupňová dvouhřídelová převodovka s 
řazením bowdeny.Suchá jednokotoučová spojka S talířovou pružinou a automatickým 
vymezováním vůle a hydraulickým ov|ádáním.Převodové poměry: 5,74-3,15-2,04-1,37- 
1-0,79 / R4,84 

Kabina, řízení: 
Víceúčelová kapotová kabina se dvěma řadami sedadel pro distribuční účely. Řazení na palubní desce.Sedadlo řıdıče 
vícenásobně nastavitelné, integrované opěrky hlavy, 4 místná lavice v druhé řadě. Bezp. pásy. 

Rám vozidla žebřinový, ocelové tvářené podélníky S montovanými příčkami, podélníky S 174x64x5 
profilem 
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Nápravy a pérování: 
Přední náprava 5823 QuadTor

\ 

Řídící nepoháněná náprava se zvýšenou nosností, kola nezávisle zavěšena na dvojici příčných ramen, pérování torzními tyčemi, stabilizátor, tlumiče. 

Zadní náprava(y): 450517/2 
Hnací tuhá náprava S bezúdržbovým uložením dvojmontáže kol v hmotnostně optimalizovaném tělese. Jednoduchý hypoidní převod. Zavěšení listovými pružinami, tlumiče, Stabilizátor. 

Brzdy: 
Hydraulicky S posilovačem ovládané provozní brzdy kotoučové na všech nápravách S vnitřním chlazením a plovoucími třmeny 

Elektricky ovládané hydraulické ventily kol. Zahrnuje funkce ABS, ASR, Hill holder se systémem regulace brzdový asistent HBA, adaptaci na polohu zátěže LAC, ESP S řízením stability 
soupravy a příčné stability vozidla. 

Parkovací brzda působící mechanicky na bubnovou parkovací brzdu zadních kol 
Elektrická swstava: 12V, baterie S el. odpojovačem v levém Schůdku, systém multiplex S CAN, 

autodiagnostické funkce napojené na telematiku. 

Jízdní výkonıpro převodovku: Manuální 6 OD 
Stálý převod (poslední volba): 
Pˇ d ' 430 

Otáčky mot při 50kmh-předposlední 
Pneumatiky (poslední volba): převod: 
PNEU 225/75 R16 sil 'ˇ ' 

1588 

Rychlost na dolní Zelené otáčky-poslední p. 
60 km/h 

revo napravy . nıcnı 
Otáčky motoru při 90kmh-poslední převod“ Otáčky motoru při 80kmh-poslední převod“ Otáčky při 65kmh-poslední převod“ 

9 
ť f I! 

na x L.“ Ž 
M 

\š:řĂ= 
'ny ̀ šF lvl ałìšv `“ 

-`*”`“5?_:~V` ší :Šš XTC? zøzšž' 
Š 
Ě; šezý 1633

' 

Otáčky mot při 80kmh-předposlední Otáčky mot při 65kmh-předposlední 
Otáčky mot při 120kmh-poslednípřevod: 

V 
_ 

j 

evd: 
V 

převod: 
3015 2065 

Rychlost na dolní Zelené otáčky- Teor.rychlost na horní Zel.otáčky- 
předposlední p. poslední p. 

47 km/h 109 km/h 
Rychlost na nejpomalejši stupeň: 5,18 km/h/ 700/min 14,81 km/h/ 2000/min 

Daily 60C18 D Barva kabiny: Červená IC 313 Rozvor: 4750 mm 
Detaily výbavy pro trh (VCB+VM bez índivíd. upgradu): 
Převod nápravy 4.30 
Omezovač rychlosti 90 Km/h 
Altemátor smart 150 A (12V) 
Zadní okna kabiny 
T.Zatížení 2300-4650 kg 
Dvojitý trojúhelníkový závěs S torzní tyčí 
Zadní semieliptická pera pro těžkou dopravu 
Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2350 
Elektrické stahování oken 
Komfortní displej v ČJ 
Dálkové ovl. centr. zamykání S imobílizérem 
Digitální tachograf 
Držák náhr. kola pod rámem vzadu 
Pevný zadní nárazník 
Denní světla S Optimální životností žárovek 

Přední stabilizátor Izolace zadní steny v kabině řidiče 
Zadní Stabilizátor Zásuvky pro nástavbáře 30A & 50A 

Příprava pro radio Konektor pro nástavbáře 20 & 12 PIN 
Determální zabarvená čelní sklo 

Dva parkovací klíny v držácích 
Přední zástěrky pro podvozek 
Reflexní varovný trojúhelník AEBS 
Dálkové ovládaná vyhřívaná vnější Zrcátka LDWS hlídačjízdního pruhu 

Agrotec a.s. 
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Vyhřívání palivového flltru Akustická signalizace Zpátećky vzadu Náhradní kolo Vyhřívaný Blow-By 
Bez ochranného štítu chladiče ESP v.9 (ABS,ASR,MSR. HBA,HíH.LAC,TSM,HRB,HFC) Výfuková trubka uprostřed dozadu Textilní nastavitelné sedadlo řidiče 3st. 
Výbava na přání zákazníka: 
Opt n. 
761 04 
071 96 
04495 
04204 
06627 
00001 
00002 
00003 
00004 
00005 

_ 

Description 

_ 
Integrovaná klimatizace man. ovládání 

V 
Kompresor klimatizace 170cc 

_Airbag řidiče 

_ 
Dvousedadlo Spolujezdcù, dva 3 - bodové bezpečnostní pásy 
Sedadlo řidiče odpružené s bedemí a loketní opèrkou, 3 stupně nast. 
Autorádio RDS. Bluetooth 

ý 

Povinná výbava, základní sada nářadí, zvedák 
ý 

Bronzová servisní smlouva 
_ 

Spací nástavba PONY Fantasy Space master v červené barvě (ban/a kabıny) 
Nezávislé naftové topení S vývodem do spací nástavby 

CENA: 942,500.00 CZK bez DPH 21% 

Záruka: 24 měsíců FULL bez omezení počtu najetých kilometrů. 
Termín dodání Z Vozidlo určeno k zadaní do výroby. Dodání do 12-ti týdnů od podpisu KS a Složení zálohy na objednání. 

Typ podvozku: Iveco DAILY 60C18 D Podvozek 
rozvor 4750 mm, dvojitá kabina, na ZN 2-montáž pneu, mechanické pérování, pohon zadní nápravy, VOZ/'d/O do 6t celkové hmotnost/ a bez tažného zařízení 

Rozměry nástavby: vnější 
délka cca 4700 mm 

I šířka cca 2350 mm 
I výška 
I průchozí šířka rámem zadního portálu 
I průchozívýška rámem zadního portálu 

Popis provedení nástavby: 

vnitřní 
cca 4619 mm 
cca 2252 mm 
cca 2232 mm 
cca 2220 mm 
cca 2200 mm 

__.__..._§!ŠĚĹ'Ě9lĹÁ5'„Č±§I5l'_?A _ __-_„„._ ___„_,_ za ________________ „_ ,_ M9'l'TÉ×`B°?Š C'TY!“U_ ____„ __ 

ilustračnífotografíe 

I úprava zadního převisu zkrácením vzhledem k délce zadního převisu nástavby na vozidle I Základní rám a mezirám nástavby - hliníkový (lehké hliníkové podélníky a příčníky), šroubovany, S kotvícımı prvky pro podvozek 
I nástavba - hliníková, vnější Stěny hladké klemové provedení bez plošných nýtů I na předním čele uvnitř nástavby do výšky 1250 mm od podlahy ochranné obložení překližkou TL. 15 mm I Zadní portál - Spodní a horní část ocelová, boční sloupy hliníkové lakované v barvě nástavby 
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I zadní dveře - 2-křídlé, jištění v otevřené poloze, na každém křídle vždy 1× Zapuštěný NEREZ uzamyk. uzávěr 
I boční dveře - nástavba bez bočních dveří 
I barva nástavby - standardní bílá, včetně obvodových lišt a zadního portálu 
I podlaha - vodovzdorná protiskluzová překližka TL. 18 mm 
I střecha - laminátová S prosvětlovacím podélným Světlíkovým Střešním pruhem, Vodotěsná koncepce 
I vnitřní provedení- vnitřní ochranné dřevěné Iaťování - 4 řady (L+P bok + přední stěna), u podlahy ochranný 

překližkový Sokl výšky 260 mm proti poškození, strop bez obložení, na L a P boku uvnitř nástavby vjedné řadě 
kotvící lišta kombinovaná, osa kotvící lišty umístěna ve výšce cca 
upřesní Zákazník dodatečně) do kotvící lišty vložen 1ks rozpěrné tyče 

mm od podlahy uvnitř nástavby (rozměr 
I osvětlení ložné plochy - 2 řady LED pásků v horních podélných rozích, ovládání pohybovým senzorem uvnitř 

nástavby (automatické zapínání/Zhasínání) 
I vnější poziční osvětlení - předepsané vnější boční poziční LED osvětlení a Odrazky dle vyhlášky, zadní spodní 

rohové LED (červená/bílá) 
I blatníky - předepsané plastové blatníky se zástěrkami nad zadní nápravou 
I předepsané boční hliníkové (eloxované) zábrany proti podjetíjednořadé, sklopné 
I montáž nástavby na podvozek dle předpisů výrobce včetně připojení nástavby k elektroinstalaci vozidla 
I Zápis nástavby do TP vozidla dle platné legislativy 

Prodejní cena nástavby dle popisu ........... ._ 172 400,- Kč 
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kotvící oko zapuštěné do podlahy (tvar miska), nosnost 1,5 t (6ks) 1 620,- Kč 

schránka plastová TT , 90 litrů ................................................................ ._ 3 600,- Kč 

Cena celkem ........................................................................................ .. 177 620,- Kč 

CENOVÝ PŘEHLED z pødvøzz-z-K z 942 500,- 

nástavba : 177 620,- 

Cena celkem bez DPH: 1 120 120,- Kč 

Agrotec a.S. 
Brněnská 74 Hustopeče 

středisko 613, Lipenská 47, Olomouc 
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