
K u p n í s m l o u v a č. 9-241 
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Článek I . 

Smluvní strany: 
1. Prodávající: Pracovní stroje Teplice, spol. s r.o. 

Důlní 106, 415 10 Teplice, 
zastoupená p. Michalem Jechem, jednatelem společnosti 
Společnost vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
oddíl C, vložka 7619 

Tel./ Fax:  
Bankovní spojení: Komerční banka Teplice, č.ú. 716 730 287/0100 
IČO: 61 53 68 49 
DIČ: CZ 61536849 
Zástupce ve věcech technických: Jan Orság 

dále jen prodávající 

2. Kupující: Ustav termomechaniky A V ČR, v. v. i. 
Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 
Zastoupená p. Ing. Jiřím Pleškem, CSc, ředitelem ústavu 
Instituce je zapsána v rejstříku v. v. i . MŠMT ČR, 
spisová značka 17113/2006-34/ÚT 

Tel.:  
Bankovní spojení: ČSOB - Československá obchodní banka, 

č.ú. 101289018/0300 
IČO: 61 38 89 98 
DIČ: CZ 61388998 

Zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Němec, Ph.D. 

dále jen kupující se dohodli na této smlouvě: 

Článek I I . 

Předmět smlouvy a závazky smluvních stran. 

1.Předmět smlouvy: 

dodávka laboratorního hydraulického vyhřívaného lisu L H V L 10 s technickými 
parametry a provedení podle nabídky 17/20 ze dne 17.07.2020. 

1.1. Součástí dodávky je technická dokumentace stroje, návod k provozu a k údržbě. 
Součástí dokumentace je i prohlášení o shodě ve smyslu zák. 22/97 Sb. 
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2.Závazky smluvních stran: 

2.1 Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu v řádné kvalitě 
výše uvedené strojní zařízení a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto 
zařízení. 

2.2 Touto kupní smlouvou se kupující zavazuje: 
převzít zboží uvedené v předmětu plnění. Přejímka bude provedena v sídle 
kupujícího po ukončení zkušebního provozu 
kupující zajistí provedení výchozí revize připojení stroje 
zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží 

Článek I I I . 

Povinnosti smluvních stran. 

1. Prodávající je zejména povinen: 
a) odevzdat kupujícímu předmět smlouvy řádně a včas 
b) odevzdat kupujícímu předmět smlouvy v dohodnutém provedení 

c) uchovat předmět plnění, jestliže je kupující v prodlení 
d) poskytnout záruky 

2. Kupující je zejména povinen: 

a) zaplatit prodávajícímu dohodnuté zálohy a kupní cenu předmětu podle místa, 
času a způsobu placení 

b) převzít od prodávajícího předmět plnění řádně a včas 
c) provést přejímku předmětu plnění 

Článek IV. 

Dodací podmínky. 

1. Místo dodání je provozovna kupujícího. 
2. Prodávající zajistí předání v místě kupujícího nejpozději do 30.října 2020. 

Prodávající provede odzkoušení dodaného zařízení u kupujícího poté, co bude 
k dispozici připojení lisu k napájecí síti. 

Článek V. 

Záruky za jakost předmětu smlouvy. 

1. Prodávající poskytuje na předmět plnění záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí. 
Záruční doba poběží od převzetí předmětu plnění u kupujícího. 

2. Záruka se vztahuje na bezchybnou funkčnost, zachování deklarovaných vlastností 
použitého materiálu vč. jeho zpracování. 
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Prodávající v záruční době opraví veškeré závady na dodaném předmětu smlouvy na 
základě neodkladně zaslané písemné reklamace do 30 dnů od data reklamace. 

3. Podmínkou bezplatnosti provedených oprav je dodržování provozních podmínek 
uvedených v předané dokumentaci, zvláště pak nezasahování do hydraulických 
prvků a elektroinstalace a provádění údržby podle pokynů v technické dokumentaci. 

4. Prodávající se zavazuje zajistit pozáruční servis. 

Článek V I . 

Přechod vlastnického práva k prodávanému předmětu. 

l.Vlastnická práva přejdou na kupujícího po vystavení daňového dokladu a uhrazení 
ceny. 

Článek V I I . 

Cena a platební podmínky. 

1. Cena byla stanovena jako smluvní ve výši 890.000.-Kč 
2. V ceně není obsažena doprava lisu ke kupujícímu 
3. Kupující uhradí DPH v zákonné výši. 
4. Způsob platby: 

Kupující uhradí: 
a) do 12.08.2020 zálohu ve výši 323 070,- Kč vč. DPH 
b) po předání stroje do provozu konečnou fakturu se splatností 30 dnů. 

Článek V I I I . 

Odstoupení od smlouvy. 

1. Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pouze v případě neplnění 
podstatných náležitostí této smlouvy. 

Článek IX. 

Zajištění splnění závazků a povinností smluvních stran. 

1. Úroky za prodlení s plněním povinnosti smluvních stran mohou být stanoveny na 
0,05% z dlužné částky denně. 

2. Prodávající uzavřel pojistku na krytí odpovědnosti za škody způsobené třetím 
osobám. 

Článek X. 

Vznik, změna, zánik smlouvy. 
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1. Smlouvaje platná okamžikem podpisu oprávněnými zástupci. 
2. Změny smlouvy jsou možné jen na základě písemných oboustranně odsouhlasených 

dodatků. 

Článek X I . 

Závazný způsob a místo řešení sporů. 

1. Smluvní strany se zavazují případné spory řešit nejprve smírnou cestou. 
2. V případě neúspěchu smírné cesty budou spory řešeny u příslušného soudu. 

Článek X I I . 

Závěrečná ustanovení. 

1. Smlouvaje vyhotovena ve dvou výtiscích, po podpisu každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení. 

2. Smlouva má čtyři strany. 
3. Součástí smlouvy je nabídka č.: 17/20 

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv. 

Prodávající: Michal Jech ^ - ^ 
jednatel společnosti 

 

Místo: Praha, dne - 6 -08- 2020 




