
uzavřená podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Prodávající:

Obchodní firma:

Sídlo:

Statutární zástupce:

Zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

IČO: / DIČ:

Zapsán V obchodním rejstříku u

Kupující:

Obchodní firma:

Sídlo:

Statutární zástupce:

Zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

IČO / DIČ:

Kupní smlouva

mezi smluvními stranami

AGROSERVIS Opava, s.r.o.

U Dráhy 1678/16, 747 05 opava

Karel Hahn

Karel Hahn

264916688/0300

25879146 /C225879146

Krajského soudu v Ostravě V oddílu C, vložce číslo 23910

Statutární město Ostrava, Městský obvod Hrabová

Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava — Hrabová

, Igor Trávníček, starosta obce

Ing. Eva Davidová

00845451 / CZ00845451

I. Předmět koupě

] . Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu:

a 1 ks nový traktor, značka: TYM T575 HST, s příslušenstvím, výbavou a v provedení specifikovaném

v cenové nabídce na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup traktoru + přídavná zařízení“, která je

nedílnou součástí této smlouvy.

Další součástí předmětu koupě jsou:

0 doprava předmětu koupě do sjednaného místa plnění

uvedení do provozu, ověření plné funkčnosti, agregace a ozkoušení příslušenství

seznámení s obsluhou a údržbou při předání

protokolární předání dodávky včetně předání úplné technické dokumentace nutné k převzetí a užívání

traktoru (návod k obsluze a údržbě v českém jazyce, záruční list, doklad o schválení pro provoz na

pozemních komunikacích V České republice dle platných právních předpisů, velký technický průkaz,

atp.)

2. Kupující se zavazuje k převzetí a zaplacení kupní ceny výše uvedeného předmětu koupě dle odst. 1. bez vad

a nedodělků.

3. Vyhrazené změny závazků: níže uvedené vyhrazené změny závazků V této smlouvě mohou smluvní strany

provést, aniž by byl kupující povinen provést nove zadávací řízení:

>

] . Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena předmětu koupě, malotraktoru s výbavou a příslušenstvím

Změna ceny V důsledku změny DPH — V případě, že V období mezi předložením nabídky účastníka a

podpisem kupní smlouvy, případně V průběhu plnění předmětu této smlouvy dojde ke změnám sazeb

DPH, upraví se nabídkové ceny s DPH. V takovém případě bude cena plnění upravena podle výše

sazeb DPH platných v době plnění dodávek.

Případná odpovědnost smluvní strany za nesplnění závazků uvedených V této smlouvě (především

termín dodání) je vyloučena V případech, kdy je nesplnění těchto závazků způsobeno karanténními

nebo jinými opatřeními veřejné moci souvisejícími s globální pandemií COVlD-19. Prodlení smluvní

strany v takovém případě nepředstavuje porušení smlouvy a druhé smluvní straně nevzniká jakýkoliv

nárok na náhradu újmy nebo jakoukoli smluvní pokutu v důsledku tohoto prodlení.

II. Cena

V rozsahu cenové nabídky, činí 1.313.800,— Kč bez DPH/ 1.589.698,— Kč s DPH/.

jako

Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s dodávkou předmětu koupě a sjednává se

nejvýše přípustná.

Ke sjednané kupní ceně bude připočtena DPH dle platné legislativy.
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III. Termín a místo plnění, předání předmětu koupě

Prodávající se zavazuje odevzdat předměty koupě dle čl. I. této smlouvy V těchto termínech :

— traktor ............................... 30.9.2021

„ čelní sněhová radlice ............... 30.11.2021

.. mulčovač ............................ 31.3.2022

- zametač .............................. 31.3.2022

— příkopové rameno .................. 31.3.2022

Prorodávající vyzve kupujícrho k převzetí telefonicky nebo e-maílem nejméně 3 pracovní dny před

možným dodáním předmětu koupě.

Místem plnění se rozumí:

- Městský obvod Hrabová, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová

Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických podmínek dodávky,

uvedení do provozu, ověření a předvedení funkčnosti, seznámení s obsluhou a údržbou, předání úplné

dokumentace (návod k obsluze a údržbě v českém jazyce, záruční list, doklad o schválení pro provoz na

pozemních komunikacích v České republice dle platných právních předpisů, velký technický průkaz, atp.).

Po odevzdání a převzetí předmětu koupě podepíší zástupci obou smluvních stran předávací protokol

(vyhotoví prodávající), který bude podkladem pro vystavení daňového dokladu.

IV. Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo předmětu koupě přechází na kupujícího dnem jeho úspěšného odevzdání a převzetí, resp.

podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

Dnem odevzdání a převzetí přechází na kupujícího odpovědnost ze vzniku škody na předmětu koupě.

V. Platební podmínky

Platba sjednané ceny bude provedena na základě vystaveného daňového dokladu — faktury vystavené

prodávajícím po odevzdání a převzetí předmětu koupě. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Splatnost faktury se sjednává do 30 dnů od jejího doručení kupujícímu.

VI. Záruky a odpovědnost za vady

Prodávající poskytuje následující záruky na předmět koupě. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí

předmětu koupě. Záruka na předmět koupě se poskytuje ode dne odevzdání a převzetí předmětu smlouvy

V délce 24 měsíců .

Záruka se vztahuje na výrobní, montážní a materiálové vady. Do záruční lhůty se nezapočítává doba, po

kterou není možno předmět koupě používat vlivem reklamované závady.

Pravidelné servisní prohlídky budou prováděny autorizovaným servisem v souladu s pokyny výrobce, ato

na základě požadavku kupujícího o provedení servisní prohlídky.

Záruční oprava je prováděna zcela bezplatně. Veškeré opravy budou provedeny do 48 hodin po nahlášení

poruchy v místě plnění.

V případě jakékoli opravy vyžadující delší čas než 48 hodin poskytne dodavatel kupujícímu náhradní

traktor se stejnými, popř. lepšími parametry než dodaný a to bezúplatně po dobu opravy.

VII. Smluvní pokuty a jiné sankce

V případě, že bude prodávající v prodlení s odevzdáním předmětu koupě dle sjednaného termínu plnění v čl.

111. odst. 1., je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny

předmětu koupě bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou sjednané kupní ceny, je prodávající oprávněn vyúčtovat

kupujícímu smluvní úrok z prodlení ve Výši 0,05 % Z dlužné částky bez DPH za každý započatý kalendářní

den prodlení.

VIII. Závěrečná ustanovení

Na právní vztahy výslovně vtéto smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení občanského

zákoníku v platném znění.



2. Prodávající není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy,

pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

3. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě V důsledku

přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (byt, i nepodstatnými)

odchylkami nebo dodatky.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti

dnem zveřejnění v registru smluv.

5 . Tuto smlouvu lze doplňovat a měnit pouze na základě oboustranně potvrzených písemných dodatků.

6. Smlouva je vystavena ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jej ím podpisem přečetly a že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo

za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejich obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany

se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že V souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace,

plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců

či kontaktních osob smluvních stran V rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce,

telefonní číslo a e—mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje

fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji

zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně

o jejich právech při zpracování osobních údajů.

10. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje

v rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a

komunikace smluvních stran a za účelem případného uplatnění a vymáhání nároků ze smlouvy. Dále bere

smluvní strana M fyzická osoba na vědomí, že některé její identifikační a adresní osobní údaje uvedené v této

smlouvě mohou podléhat zveřejnění v registru smluv na základě zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru

smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strana prohlašuje, že byla druhou smluvní stranou náležitě

informována o zpracování svých osobních údajů a svých právech.

ll. Smluvní strany se zavazují'zachOVávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy.

Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace

obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana

prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné V souvislosti

s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění.

Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na.

vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných V trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely

či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.

12. O uzavření smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 75/1588 ze dne 14.9.2021.

Přílohy:

Cenová nabídka na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup traktoru + přídavná zařízení“.

  

   

  

 

za prodávajícího za kupujícího

vOpavč dne JO _ a . £034 vOstravě dne 23 419— 2021

jednatel ' starosta obce



 


