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Kupní smlouva
< ttÁxup TRAKToRU PRo oooĚlEtvÍvzoĚlÁvÁHí PARDUBIcE >

Kód zakázky objednatele.

Reg.č. smlouvy zhotovitele:

Kupující: Prodávající:

centrum služeb pro silniční AGRlco, s.r.o.
dopravu, s.p.o.
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Smluvní strany

1' Kupující:
Název a adresa

tČo:
DlČ:
Bankovní
spojení
Číslo účtu:
Statutární
orgán:
Zástupce pro
věci obchodní:

Telefon:
Fax:
E-Mail:

centrum sIužeb pro
silničnÍ dopravu, s.p.o.
nábř. Ludvíka Svobody
1222112,110 í5 Praha í

708982í9
cz70898219
KB NONET

14 237 -20110100
Mgr. Dalibor Sadovský,
ředitel
Bohumil Rosendorfský,
ekonom pověřený
řízením ekonomické
agendy
+420 22513í703

bohumil.
rosendorfsky@cspsd.cz

2. Prodávající:
Název a adresa

tČo:
DlČ:
Bankovní spojeni

Číslo účtu:
Zástupce pro
věci smluvní
Zástupce pro
věci obchodní:

Telefon:
Fax:
E-Mail

AGRICO, s.r.o.
Gapkova 802
517 21Týniště nad
or!icí

49286838
c249286838
KB, a.s.

í890257í/0100

lng. Josef Falta

lng. Josef Tomeš

+420 494372038
+420 494372040
tomes@agrico-sro.cz

lt.

se dohodly, že jejich závazkový vztah se Ve smyslu s 409 a násl. zákona
č. 51311991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen ,,oBZ") na uzavření této kupní
smlouvy (dále jen ,,Smlouva").

Předmět smlouvy

Závazek prodávajícího je dodat kupujícímu traktor (dále jen ,,Vůz")
specifikovaný v příloze č. 1. této Smlouvy, která se shoduje se specifikací
vozu obsahem, a rozsahem odpovídají nabídce prodávajícího, kterou podal
jako uchazeč do zadávaciho řízení veřejné zakázky malého rozsahu, kterou
kupující jako zadavatel zahájil pod názvem ,,Nákup traktoru pro oddělení
vzdělávání Pardubice" výzvou ze dne 25 6.2013'
Závazek kupujícího je v souladu se Smlouvou dodaný vůz převzít a zaplatit
kupní cenu podle čl. Vll Smlouvy.

Doba plnění

Prodávající je povinen dodat vůz specifikovaný v čl. ll Smlouvy za podmínek
stanovených v čl. V/1 Smlouvy do 90 dnů od podepsání této kupní Smlouvy.
Dodávka je povaŽovaná za splněnou fyzickým předáním Vozu a všech
dokladů s ním souvisejících, podpisem dodacího listu zástupci obou

1"

2.

1.

il1.
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smluvních stran a zajištění součinnosti pro přepis vlastníka Vozu V technickém
průkazu Vozu.

Místo plnění, převzetí vozidla

Místem plnění - dodání a převzetí vozidel, je středisko kupujícího: Centrum
sluŽeb pro silniční dopravu s.p'o., Zborovské nám. 1230, 530 02 Pardubice.

Povi n nosti prodávajícího

Prodávající je povinen dodat vttz v jakosti, provedení a
termínu, jeŽ určuje tato Smlouva.
Prodávající je povinen předat zástupci kupujÍcího doklady,
k převzetí a užívání vozidel dle $ 417 aŽ s 419 oBz.

v dohodnutém

jeŽ jsou nutné

Povinnosti kupujícího

Zaplatit za dodaný vŮz stanovenou cenu dle dodacího listu a vystavené
faktury.
Řaone si převzít vůz v přejímce od prodávajícího.
Dodaný vťlz na základě smlouvy je kupující povinen převzít, v případě
nepřevzetí je povinen nahradit veškeré náklady, které tím prodávajícímu
vznikiy, tj. manipulační, dopravní a skladclvé.
Uplatnit reklamaci na dodávku Vozu je kupující povinen ihned přijeho přejímce
v servisu, pokud se jedná o zjevné vady na Vozu, např. mechanické
poškození, vady laku, nekompletní vybavení, představující rozpor se
specifikací vozu, a o těchto skutečnostech neprodleně informovat
prodávajícího.

Gena a pIatební podmínky

Kupní cena za plnění dle článku lll1 této smlouvy je sjednaná dohodou
smluvních stran podle zákona č' 52611990 sb., o cenách. Kupní cena včetně
DPH činí 850.630,_ Kč (osmsetpadesáttisícšestsettřicet). Tato cena je
konečná a zahrnuje veškeré náklady spojení s plněním dle článku lI/1 této
smlouvy.
Po předáni vozu kupujícímu vystaví prodávající konečný daňový doklad se
splatností 21 kalendářních dnů.
Faktura musí obsahovat označení (faktura, dobropis), číslo Smlouvy, všechny
údaje uvedené v $28 zákona č' 23512004 sb., o dani z přidané hodnoty.
Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené
náleŽitosti, je kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, Že prodávající
je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.
V takovém případě není kupující v prodlení s úhradou.
Druhá smluvní strana (prodávající) je podle ustanovení $ 2 písm. e) zákona
č.32012001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou

1.

2.

vt.

1.

2.
3.

4.

vil.

1.

2.

3.

4.

5.
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povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné V souvislosti
s úhradou zboŽí nebo sluŽeb z Veřejných výdajů'

Vlll. odpovědnost smluvních stran za neplnění podmínek

1. Prodávající poskýuje kupujícímu záruku za kvalitu vozu v délce trvání 24
měsíců'

2. Reklamaci se rozumí podání zprávy prodávajícímu o vadách voA) ze strany
kupujícího nebo uŽivatele v souladu s ustanoveními s 428 oBZ písemně nebo
e-mailem.

3. Vlastnické právo k vozu dle předmětu Smlouvy přecházi na kupujícího po jeho
předání.

4. V případě prodlení prodávajícího s dodáním Vozu Se smluvní strany dohodly
na smluvní pokutě ve výši 0,1o/o z ceny nedodaného vozu za každý započatý
den prodlení'

5. V případě prodlení kupujícího s uhrazením platby uvedené v čl.Vl/1 této
Smlouvy podobu delší neŽ 1 měsíc po datu splatnosti je prodávající oprávněn
uplatnit u kupujícího nárok na zákonný úrok z prodlení.

lX' Závěrečná ustanovenÍ

1' Prodávající prohlašuje, že vůz není zatíŽený Žádnými právy třetích osob.
2' Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v průběhu dohodnuté doby

dodání, v takovém případě je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu a
náklady vzniklé mu prokazatelně v souvislosti s dodávkou vozu.

3. Kupující je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě porušení
podstatných náleŽitostí Smlouvy prodávajícím a dále v případě nedodrŽení
stanovených povinností prodávajícím ve smyslu obecně platných právních
předpisů.

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dohodou smluvních stran, a to výlučně
písemnou formou v českém jazyce.

5. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí
zákonem č' 51311991 sb., prodávající není oprávněn zakládat svá práva nebo
povinnosti kupujícího z vlastních obchodních podmínek a to ani v případě, Že
jsou zveřejněné obecně přístupné'

6' Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s pravostí prvopisu - po 1 pro
každou stranu.

7 ' Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu, kteým smluvní strany potvrzují
její autentičnost. Plnění poskytnutá si stranami před podpisem Smlouvy se
posuzují analogicky podle této Smlouvy. Smluvní strany dále potvrzují, Že tato
Smlouva byla uzavřena svobodně a váŽně, Že nebyla ujednána v tísni ani za
jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

8' Prodávající prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejích
příloh v souladu s interními předpisy kupujícího.

9. Ve všech ostatních záleŽitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný
vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními obchodního
zákoníku.
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10.V případě sporu se smluvní strany pokusíjednat Ve Vzájemné shodě. JestliŽe
během jednání nebude shody dosaŽeno, kaŽdá ze smluvních stran má právo
obrátit se na příslušný soud.

11'Veškeré změny a doplňky ktéto smlouvě jsou moŽné po vzájemné dohodě
obou smluvních stran, a to výhradně formou písemného dodatku k této
smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Veškeré změny této
smlouvy musí respektovat příslušné právní předpisy, zejména zákon
č" 13712006 sb', o veřejných zakázkách, v platném znění'

12'Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České
republiky a v souladu s ním budou také vykládány.

13' Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

. Specifikace Vozu - nabídka Příloha č. 1

V Praze dne; 30. CI7, 20!3 V Týništi nad orlicí dne: tq a ' w Í3

Za kupujíg Za prodávajícího:

r[q$) *rrurnuM se-uŽes
. - PRs sllr*lČruí DoFRAv[J

nábř. L. Svobody 122z12, íí0 15 Praha í
tel.: 225 131712

iei.: 4si il72 l'"l.q Íax 4]'1 31?- x4g
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Příloha č.1
Specifikace Vozu - nabídka

oZNAČENivozu
Výrobce: zEToR TRAOTORS a.s.

Model: ZETOR PROXIMA 70 (6421.14)

Motorizace:4 válec, typ27205, Stage lllA, výkon 65 HP, diesel

Požadovaná specifikace vozu Nabídka uchazeče (nabízený traktor
spIňuje/nesplňuje; případně v jakém
rozsahu oarametru)

Schválení pro provoz na území EU spIňuje

Země původu Ceská republika

Způsobilost pro provoz na pozemních
komunikacích

sp!ňuje

Motor výkon (do 100 kW) splňuje, 48 kW

Motor: počet válců (max. 4) splňuje, 4 válec

Motor: objem válců (do 5 000 cm') splňuje, 4156 cm3

Typ spojky (třecí, dvojitá, suchá, hydraulicky
ovládaná)

splňuje

Typ převodovky (mechanická) spIňuje, 1 0x vpřed, 2x vzad

Převodovk a: řazení plně synchronizované,
řadicí páka uprostřed na podlaze

splňuje

Pohon náprav (zadní) splňuje, pohon zadní nápravy - 2WD

Vývodový hřídel (Zadní) splňuje

Vývodový hřídel: standardní otáčky
(54011000 limin):

splňuje

Hydraulika: 1x vnější okruh, regulace
tříbodového závěsu, závěs stavitelný
etáŽový s automatickou hubicí

splňuje

Bezpečnostní kabina splňuje

Kabina: vzduchem odpruŽené sedadlo řidiče splňuje
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Kabina. skla kouřová sp!ňuje

Kabina: Klimatizace Splňuje

Kabina: Volant sklopný, výsuvný spIňuje

Kabina: Sedadlo spolujezdce pro učitele AS
vzduchem odpruŽená, další sedačka pro
spolujezdce- pro zkušebního komisaře

splňuje, vzduchem odpruŽené sedadlo pro
učitele As - 12 V, další sedačka pro
spolujezdce

Celková hmotnost traktoru : min. 3 600 kg spIňuje, provozní hmotnost 3750 kg

Rízení_ s posilovačem řízeni splňuje

Brzdy pro připojení přívěsu: 1 nebo 2
hadicový systém, vzduchotlaké

spIňuje

Spojitelnost jízdní soupravy: přívěs o
hmotnosti v rozmezí 3 500 kg aŽ 9 000 kg

splňuje, max. povolená hmotnost
brzděného přívěsu je 11 950 kg

Třetí bod pro nesené nářadí spIňuje

označení pomalých vozidel sp|ňuje

Vzdálenost stanice SME od města
Pardubice, která rná oprávnění provádět
kontroly tohoto typu traktoru

splňuje, vzálenost do 10 km,
např: firma NAPA TRUOKS s.r.o., Semtín
100, Pardubice - Doubravice

Výbava pro výcvik v autoškole

Druhé ovládání pro AS - další spojkový a
brzdovÝ oedál

spIňuje

označení autoškoly dle ust. $ 2 odst. 3
vvhláškv č. 167 l20o2 Sb..

splňuje

Zpétná zrcátka - zajištění výhledu i pro
učitele AŠ- větší oproti stávajícím nebo
doplnění další zpětného zrcátka

splňuje, doplnění o další 2 ks zpětných
zrcátek

Dohlednost na sdělovače - pro učitele
v zorném poli umístit do přídavného panelu
sdělovače: směrových světel, zpětného
chodu' potkávacích a dálkových světel

splňuje

Strana 7 (celkem 7)


