
Kupní smlouva
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku mezi

prodávajfcF
N&N KOŠÁTKY s.r.o.
Se sídlem: Kropáčova Vrutice 111
zastoupena: , - jednatel společnosti
lČ: 276 36 844, DIČ: CZ 276 36844
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka
120573
Bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu:

a

KupujIcí
Obecní úřad Sulice
Se sídlem: Sulická č.p. 155, 251 68 Sulice
Zastoupena: Ing. Petr Čuřík - starosta
lČ: 00240818 DIČ: CZ00240818
Bankovní spojeni: ČS a.s., číslo účtu: 420579389/0800

l. Předmět smlouvy
Předmětem této kupní smlouvy je koupě níže uvedeného stroje:

Příkopové rameno TIFERMEC GL 380 G s žací hlavou T 80 L Iks
S výbavou: vývodový hřídel, stabilizátory proti bočnímu náklonu, držák stabilizátorů do třetího bodu,
výměník - chladič oleje, nárazník s osvětlením, elektrické proporcionálnI ovládání s joystickem,
CONTOUR - hydraulické kopírovánÍ terénu, opěrný válec žací hlavy většího průměru (130 mm), sada
nožů MS navíc

(dále jen ,,stroj")

ll. Kupní cena
Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran:
Příkopové rameno TIFERMEC GL 380 G s žací hlavou T 80 L 511 282,- Kč

Kupní cena celkem bez DPH
Kupní cena VC. DPH
(dále jen ,,kupní cena")

511 282,- Kč
618 651,- Kč

III. Platební podmínky
Kupujicľ se zavazuje uhradit kupní cenu za stroj na základě vystavené faktury - daňového dokladu.
KupujÍcÍ se zavazuje uhradit kupní cenu následovně: dle splatnosti dokladu

IV. Dodací podmínky
KupujÍcÍ se zavazuje stroj převzít v termínu, který mu prodávajÍcÍ oznámi nejpozději 14 dni před
dnem předání a uhradit kupní cenu za podmínek stanovených touto smlouvu.
Místem převzetí je sídlo kupujÍcÍho, kde proběhne předáni stroje včetně zaškoleni obsluhy,
předvedeni stroje a předání veškerých dokladů potřebných k užíváni. Dále bude provedeno praktické
zaškolení a seřIzenI po domluvě s kupujícím v agregaci.



Vlastnické právo přechází na kupujÍcÍho v den zaplacení poslední splátky za stroj prodávajícímu.
Dnem úhrady se rozumí den připsáni kupní ceny na účet prodávajÍcÍho.
Odpovědnost za škody způsobené na předmětu plnění přechází na kupujÍcÍho v okamžiku fyzického
předáni stroje kupujicímu.
O předáni stroje a veškerých dokladů potřebných k jeho uživánI bude sepsán předávací protokol,
který bude podepsán oběma smluvními stranami.

V. Doba plněni
Předpokládaný termín dodání zboží kupujicímu je do 30.04.2022. Kupující bere na vědomi a je srozuměn
s tím, že dodržení sjednaného terminu dodáni zboží je odvislé od výrobní kapacity a výrobního
harmonogramu výrobce zboží, s tím, že výrobce (odvisle od vůle prodávajÍcĹho) může změnit i již
potvrzený termín dodáni zboží. prodávajÍcÍ se zavazuje informovat kupujÍcÍho o změnách v terminu dodáni
zboží změněného ze strany výrobce.

prodávajícI neodpovídá za prodlení s dodáním zboží způsobené ze strany výrobce. ProdávajÍcÍ dále není
odpovědný za prodlení s dodáním zboží v případě, že se kupujÍcÍ, jakkoliv dostane do prodlení s placením
kupní ceny či její části.

VI. Záruční podmínky

Záruční podmínky upravují podmínky výrobce:
Pozn.: V případě chybějÍcÍch potvrzeni o absolvováni prohlídek pIati záruka dle poslední platné prohlídky.
Záruka se vztahuje na závady stroje a vady materiálu.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku normá|ního opotřebeni.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nesprávným použivánIm, použivánim neproškolenou osobou,
nedbalostí, opravou v neautorizované opravně, svévolnou úpravou stroje, použiváním stroje k jinému
účelu, než je určeno výrobcem.
Místem plnění záručních oprav je autorizovaný servis prodávajÍcÍho v Kropáčově Vrutici, nebo na jiné
pobočce prodávajÍcÍho.
V případě požadavku kupujÍcÍho na servisní zásah v jiném místě je účtováno dopravné servisního vozidla,
které bude vždy předem dohodnuto.
Pro případ nutné opravy (neschopnosti provozu), kdy je potřeba převoz stroje nákladním vozidlem je
účtováno dopravné, které bude vždy předem dohodnuto.
V případě záruční opravy se doba opravy nezapočítává do záruční doby - záruční doba prodlužuje o dobu
opravy.
V případě opravy není poskytován náhradní stroj, ani nejsou poskytovány jakékoliv jiné náhrady.
prodávajÍcÍ doporučuje kupujichnu sjednat komplexní pojištění - ne všechny opravy i v záruční době jsou
záručními poruchami. V případě zájmu prodávajÍcÍ zajisti nejvýhodnějsi pojištěni.
Povinnosti prodávaj[cího a kupujíciho se dále řIdí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

VIl. Závěrečná ujednání
Tato smlouva se řIdI zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími právními předpisy České
republiky.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotoveni.
Případné změny této smlouvy budou prováděny pouze písemnými dodatky.
Všechny spory vzniklé v souvislosú s touto smlouvou budou posouzeny příslušným soudem České
republiky.
Smluvní strany svým podpisem potvrzují a zároveň prohlašují, že si smlouvu přečetly, a že tato
nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Kropáčově Vrutici, dne: ĺ' V Sulicích dne: 20.04.2022

prodávajÍcÍ kupujícL

,l

,
jednatel společnosů
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,Ing. Petr Čuřík
starosta obce
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