
KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění

I.
Smluvní strany

Prodávající:
díle jen prodávají

a

kupující:
Služby města Bzence, příspěvková organizace, Kasárna 500, 696 81 Bzenec, IČ: 71217151
zastoupeny Dr. Milanem Raškou, statutárním zástupcem organizace
tel.: 518 385 236
bankovní spojení: KB, pobočka Bzenec
č. ú.: 86 - 2527260297/0100
nejsme plátci DPH

dále jen kupující
                                      
                           

II.
Předmět smlouvy

1) Předmětem plnění této KS uzavřené na základě veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem:

DODÁNÍ UNIVERZÁLNÍHO NOSIČE KONTEJNERŮ S PŘÍSLUŠENSTVÍM

je závazek prodávajícího dodat a umožnit nabýt vlastnické právo kupujícímu 
k následujícím hmotným movitým věcem:

univerzální nosič včetně přední upínací desky,  
nosič kontejnerů,
sněhová radlice,
sypač vozovek.

odpovídající rozsahu „Technické specifikace dodávky“ 
a „Cenové specifikace dodávky“, 

dále jen „předmět koupě“.

2) Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

3) Součástí předmětu koupě je závazek prodávajícího dodat ke zboží i veškeré doklady 
v českém jazyce vyplývající z právních předpisů, jako je:
- technický průkaz



- předávací protokol
- prohlášení o shodě
- návod na provoz, obsluhu a údržbu.

4) Součástí předmětu koupě je dále závazek prodávajícího:

- uvedení předmětu koupě do provozu a provedení zkoušek osvědčující 
provozuschopnost dodaného zboží,

- zaškolení obsluhy stroje,
- zajistit záruční a pozáruční servis včetně oprav u autorizované firmy.  

 
III.

Prodejní cena

1) Kupující je povinen a zavazuje se za předmět koupě uvedený v čl. II. této smlouvy 
zaplatit prodávajícímu následující celkovou kupní cenu:

Cena v Kč bez DPH:  Kč         
Sazba DPH:  %
Celková výše DPH:  Kč
Cena v Kč včetně DPH:  Kč         

IV.
Platební podmínky

1) Výše uvedená cena je zpracována jako nejvýše přípustná za splnění specifikovaného 
předmětu koupě v nabízeném termínu a kvalitě.

2) Kupující je povinen prodávajícímu zaplatit kupní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy
ze svého účtu takto: celou částku po předání a převzetí předmětu kupní smlouvy na 
základě vystavené faktury v termínu splatnosti této faktury.

3) Vlastnictví k předmětu koupě přejde na kupujícího po uhrazení celé kupní ceny na účet
prodávajícího.

V.
Termín dodání a místo dodání

Termín dodání je: do ……………

1) Místem plnění předmětu koupě jsou Služby města Bzence, příspěvková organizace, 
Kasárna 500, 696 81 Bzenec.

2) Předmět koupě je oprávněn jménem kupujícího převzít statutární zástupce kupujícího.

3) Přepravu dodávaného zboží zajišťuje na své náklady a nebezpečí prodávající.



 4) Nedodržení termínu dodání předmětu koupě může být důvodem ke zrušení této kupní 
smlouvy.

VI.
Jakost a záruka

1) Prodávající poskytuje záruku za jakost 24 měsíců od termínu dodání na všechny části 
předmětu koupě vyjma opotřebitelných částí zařízení. 

2) Záruční doba platí za předpokladu dodržování návodu k obsluze, údržbě a použití 
originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly, které byly poškozeny 
havárií stroje nebo neodborným zacházením.

3) V případě odstraňování záručních vad v záruční době je prodávající povinen 
poskytnout veškeré výše uvedené služby bezplatně.

4) Reklamaci uplatňuje při výskytu vad kupující u prodávajícího písemnou nebo 
telefonickou formou. Prodávající poskytuje smluvně servis do 48 hodin.

5) Záruční a pozáruční servis zajišťuje prodávající na základě objednávky kupujícího.

VI.
Jiná ustanovení

Smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu oběma stranami.
Změny smlouvy je možno učinit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními 
stranami.
Není-li uvedeno jinak, řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku.
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden.

Ve Bzenci dne: ………………

……………………………              …………………………………
                 kupující    prodávající


	Předmět smlouvy

