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Kupní smlouva č.  
 

Smluvní strany 

 

Agrowest a.s. 

 

se sídlem: Božkovská 397/15, 326 00 Plzeň - Východní 

Předměstí 

zastoupená: Ing. Ladislavem Drástalem, členem představenstva 

IČ: 27961958 DIČ: CZ27961958 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 

1259  

bankovní spojení:     

dále jen "prodávající"  

a 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

se sídlem:  Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I 

zastoupená: MUDr. Stanislavem Holobradou, předsedou představenstva 

Mgr. Tomášem Helebrantem, místopředsedou představenstva 

IČ: 27085031 

DIČ: CZ27085031 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8883 

dále jen "kupující"  

 

uzavřely následující 

 

 

kupní smlouvu: 
 

 I. 

Předmět koupě 

  

1. Předmětem této smlouvy je dodávka 

Název zboží 
Množství Cena bez DPH Sazba DPH 

Cena 

celkem 

Malotraktor Šálek  Vega 36 HP Comfort 1 x 449 000,00 21% 543 290,00 

Radlice Šálek  ARS-120H 1 x 26 900,00 21% 32 549,00 

Rozmetadlo/sypač Šálek  VSN-120 1 x 48 900,00 21% 59 169,00 

 Celková cena 524 800,00 Kč 635 008,00 Kč 

(dále jen „zboží“). Bližší technická specifikace zboží je uvedena v nabídce. 

2. Prodávající se zavazuje zároveň se zbožím dodat kupujícímu následující doklady:  

Doklady ke strojům 
Katalog ND; Návod k obsluze; Prohlášení o shodě; Technický průkaz; Technické osvědčení 

3. Kupující se touto smlouvou zavazuje zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za ně kupní cenu podle této 

smlouvy. 
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II. 

Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 524 800,00 Kč bez DPH, tj. 635 008,00 Kč s 

DPH. Celková cena včetně zaokrouhlení je 635 008,00 Kč. 

2. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím. 

3. Není- li na faktuře uvedeno jinak, je faktura splatná nejpozději do 14ti dnů ode dne jejího vystavení. 

4. Kupní cena se hradí na výše uvedený bankovní účet prodávajícího, s variabilním symbolem čísla 

příslušné faktury.  

5. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou kupní ceny. Kupující je 

smluvní pokuty ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou kupní ceny. Kupující je 

povinen smluvní pokutu zaplatit ve lhůtě do 30ti dnů od doručení výzvy prodávajícího. 

 

                                                                               III. 

Dodání zboží 

1. Prodávající se zavazuje, že zboží dodá kupujícímu nejpozději do níže uvedeného datumu předání. Místo 

předání a převzetí zboží je uvedeno níže. 

 Datum předání Místo předání 

 

2. V případě prodlení s dodáním zboží je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní  

pokuty ve výši 0,02% z kupní ceny zboží (bez DPH) za každý den prodlení s dodáním. 

3. O předání a převzetí zboží se smluvní strany zavazují pořídit písemný předávací protokol. 

4. Kupující se zavazuje prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí. 

5. Převzetím zboží přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Nebezpečí škody na zboží rovněž 

přechází na kupujícího v případě, že kupující nepřevezme zboží včas, tj. v době, kdy prodávající umožní 

nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme. V případě, že kupující 

nepřevezme zboží v dohodnutém termínu, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 10% z kupní ceny zboží (bez DPH). 

6. Škoda na zboží, která vznikla na zboží po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na 

povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinnosti 

7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. 

IV. 

Záruka za jakost 

1. Prodávající poskytuje kupujícímu následující záruku za jakost zboží: Zboží bude po dobu uvedenou v 

tabulce v odstavci 3. tohoto článku způsobilé k použití ke smluvenému, popř. obvyklému účelu a po tuto 

dobu si zachová smluvené, popř. obvyklé vlastnosti. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží. 

2. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly 

způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi nebo je nezpůsobil prodávající nebo 

osoby, s jejichž pomocí prodávající splnil svůj závazek. Prodávající rovněž neodpovídá za škody 

způsobené neodborným použitím zboží kupujícím. 

3. Záruka se rovněž nevztahuje na výměnu opotřebitelných dílů po jejich použití. 

 

Příbram 
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Název zboží 

 

 

Záruka 
Malotraktor Šálek  Vega 36 HP Comfort 24 měsíců 

Radlice Šálek  ARS-120H 24 měsíců 

Rozmetadlo/sypač Šálek  VSN-120 24 měsíců 

 

V. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy. Za podstatné porušení 

této smlouvy se považuje zejména nezaplacení kupní ceny kupujícím ve lhůtě delší než dva měsíce. 

 

VI. 

Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření. 

2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména 

ustanovením §2079 a násl. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že Oblastní nemocnice Příbram, a.s. je povinným subjektem ve smyslu 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

z čeho vyplývá povinnost zveřejnit smlouvu v Registru smluv popř. poskytnout třetím osobám informace 

ze Smlouvy v zákonném rozsahu. Smluvní strany souhlasí, že smlouva bude zveřejněna v celém rozsahu 

(vyjma nezveřejňovaných údajů zejm. osobní povahy). 

4. Ze záruky za jakost poskytnuté prodejcem nevzniká kupujícímu právo na náhradu následné škody spojené 

s uznanou reklamací výrobku ani právo na náhradu ztráty zisku či jakékoli jiné přímo či nepřímo 

související škody a ztráty. 

5. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ve formě dodatku k této 

smlouvě. 

6. Tato smlouva se uzavírá ve dvou výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

V Plzni dne  

 

 Agrowest a.s. Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

                                                                                                                         MUDr. Stanislav Holobrada 

 

 

 

 

 

                                                                                      ……………………………………………….. 

  Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

                                                                                                                   Mgr. Tomáš Helebrant 




