Kupní smlouva č.
na dodávku – čelní výsuvný nakladač - manipuláitor
Níže uvedené smluvní strany:
Název:
Zem. spol. SKALSKO, s.r.o
Sídlo:
Skalsko čp. 141, 294 26 Skalsko
Zastoupená:
ing. Evžen Moc, jednatel společnosti
Mobil:
777777431
E-mail:
e.moc@zssk.cz
IČ:
47534800
DIČ:
CZ47534800
Bankovní spojení:
KB Mladá Boleslav, čú: 19103181/0100
Zápis v OR:
Městský soud Praha, C 16017
na straně jedné jako kupující /dále jen „kupující“/
a
Název:
Sídlo:
Zastoupená:
Mobil:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zápis v OR:
na straně druhé jako prodávající /dále jen „prodávající“/
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ust. § 2079 a násl. Zákona č. 89/2013 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
kupní smlouvu o dodávce:
Článek I.
Předmět plnění
1. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu, a kupující kupuje od prodávajícího tuto níže
uvedenou movitou věc, tj. tyto specifikované dodávky :
- Čelní výsuvný nakladač – manipulátor
- Specifikace stroje je přílohou č. 1 k této smlouvě
2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě, a to spolu
s doklady, které se k němu vztahují, a umožnit kupujícímu nabýt za splnění podmínek
stanovených dále v této smlouvě vlastnické právo k předmětu koupě. Kupující se oproti tomu
zavazuje, že předmět koupě od prodávajícího převezme a zaplatí mu za něj kupní cenu
včetně DPH, a to dle podmínek stanovených dále v této smlouvě.
Článek II.

Kupní cena
1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně za předmět koupě:
Dodaný stroj
ks
Cena bez DPH DPH
Cena celkem
Čelní nakladač - manipulátor
1
Celkem kupní cena
1

2. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu do 30 dnů od dodání, a to na základě
daňového dokladu, který vystaví kupujícímu prodávající, a v němž bude uveden jako den
zdanitelného plnění den, ve kterém došlo k odevzdání předmětu koupě kupujícímu.
Článek III.
Doba plnění
1. Prodávající zahájí plnění po podpisu této smlouvy.
2. Nejzazší termín dodávky prodávajícím je 30. leden 2019.

Článek IV.
Místo plnění
1. Místem plnění je sídlo Zem. spol. Skalsko, s. r. o, Skalsko čp. 141, okres Mladá Boleslav.
Článek V.
Výhrada vlastnictví
1. Vlastnické právo k dodávce a nebezpečí za škody na něm přechází na kupujícího dnem
předání a převzetí stroje, uvedeném v zápise o předání a převzetí stroje.
2. Až do vyrovnání finančních závazků ze strany kupujícího zůstává předmět ve vlastnictví
prodávajícího.
Článek VI.
Odpovědnost za vady a způsob jejich odstraňování
1. Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku v délce 12 měsíců, přičemž záruční doba
počíná běžet dnem, jenž je uveden v předávacím protokolu jako den předání předmětu
koupě, nebo den uvedení do provozu, nenastane-li později. Záruční doba může být
prodloužena písemnou dohodou obou stran, nebo jednostranným písemným prohlášením
prodávajícího.
2. Kupující je povinen do 7 dnů ode dne převzetí dodávky písemně oznámit prodávajícímu
případné vady dodávky. V oznámení uvede svůj návrh na řešení v souladu s ustanovením
Obchodního zákoníku.
3. Prodávající zajistí záruční a pozáruční servis do 24 hodin od nahlášení poruchy.
4. Prodávající nezodpovídá za vady, které vznikly v důsledku neodborného zacházení ze strany
pracovníků kupujícího.

Článek VII.

Smluvní pokuty
1. V případě, že prodávající nedodrží termíny plnění sjednané v této smlouvě, uhradí kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. Je-li kupující v prodlení se zaplacením faktury, je povinen platit prodávajícímu úrok z prodlení
ve výši 0,02 % dlužné částky za každý den prodlení.
VIII.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným ujednáním,
podepsaným zástupci obou stran.
3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právními poměry z ní vyplývající a
vznikající novým občanským zákoníkem v platném znění.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pečlivě přečetly, dokonale porozuměly jejímu
obsahu, jsou si vědomy všech práv a povinností, které jim z této smlouvy plynou, a po
důkladném zvážení tuto smlouvu na základě své svobodné a vážné vůle uzavírají, na důkaz
toho připojují smluvní strany níže své podpisy.
Ve Skalsku

…………………………………….
Zástupce dodavatele

………………………………………..
ing. Vladimír Novotný, jednatel
Zem. spol. SKALSKO, s.r.o

