KUPNÍ SMLOUVA
kterou uzavřeli

FOREST MERI s.r.o.

na straně jedné:

IČO: 26274485, DIČzCz26274485
sídlo Kroupova 102a, 625 00 Brno, provozovna Slovákova 387, 684 01 Slavkov u
Brna
zápis

V rejstříku KS Y Brně,

zastoupen Martinem
-

na straně druhé:

dále jen prodávající

oddíl C, vložka

41350

Smídem a Romanem Prokšíkem - jednateli

společnosti

-

Město Litomyšl
ICO: 002 76 9:14, DIC: CZ00276944
se sídlem Bří Sťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

zastoupené Mgr. Daı1_ielem_]Šš_rýc_llen1,,,LL.M., starostou
hﬂnkøvni účet čiﬂıøz 119-926591/0100
-

dále jen kupující

-

I.

Předmět smlouvy
Za podmínek dohodnutých V této smlouvě

Se prodávající zavazuje dodat kupujícímu novou kladivovou
(dále též jen jako ,,fréza“), tj. odevzdat ji a umožnit kupujícímu nabýt
vlastnické právo, a kupující se zavazuje frézu převzít a zaplatit za ni prodávajícímu dohodnutou kupní
cenu.

frézu

MIDIFORST

175

Podrobná speciﬁkace frézy je uvedena V cenové nabídce od podávajícího ( dále jen jako ,,prodávající“)
ze dne 18.9. 2020.Fréza musí být nová, nepoužívaná, plně funkční a musí splňovat
Veškeré požadavky dle platných ČSN.

F OREST MERI

Součástí povirmosti prodávajícího dodat frézu je též:
dodání technické dokumentace (zejména návod kpoužívání V
Servisní kniha; katalog náhradních dílů - pokud existuje),
dodání prohlášení o shodě,
-

českém jazyce; technický průkaz;

-

dodání technického průkazu motorového vozidla, nebo technického osvědčení, opravňující
k provozování frézy na pozemních komunikacích V souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., ve znění

-

pozdějších předpisů,
zajištění dopravy a náklady na dopravu frézy na místo dodání,
kompletace frézy na místě dodání, pokud se vyžaduje,
zaškolení obsluhy

H.

Kupní cena
Kupní cena činí:

DPH 21 %

Celková kupní cena

:

572 000,- Kč bez DPH
120 120,- Kč
692 120,- Kč včetně DPH

Celková kupní cena je cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Celkovou kupní cenu je možné změnit
pouze V případě změny sazby DPH oproti Sazbě platné ke dni uzavření této Smlouvy. O změně Celkové
kupní ceny uzavřou strany dodatek k této smlouvě.
Celková kupní cena zahmuje veškeré náklady prodávajícího Související S dodáním

frézy..

III.

Doba plnění
Fréza bude dodána nejpozději do 31. 7. 2021.

V případě prodlení prodávajícího S dodáním frézy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu
1

smluvní pokutu ve výši 0,05

% Z celkové kupní ceny za každý den prodlení

V případě prodlení prodávajícího s dodáním frézy trvajícím déle než 15 dnů je kupující oprávněn
od této Smlouvy

odstoupit.

IV.
Platební podmínky

Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné Zálohy.

Celkovou kupní cenu se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu na základě faktury vystavené po dodání
frézy dle této smlouvy.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu. Kupující je oprávněn před dodáním zboží sdělit

prodávajícímu další náležitosti faktury a prodávající se je zavazuje respektovat. Faktura musí dále

obsahovat číslo účtu prodávajícího
Přílohou faktury musí být předávací protokol Stvrzující dodání frézy podepsaný kupujícím

či

zástupcem kupujícího pro věci technické.
Splatnost faktury činí 30 dnů od data jejího doručení kupujícímu.
Prodávající není oprávněn své pohledávky vůči kupujícímu vyplývající Z této smlouvy postoupit na třetí
osobu, ani zastavit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

Bude-li kupující V prodlení S úhradou faktury nebo její části, je kupující povinen Zaplatit prodávajícímu
Z dlužné částky za každý den prodlení.
úrok Z prodlení ve výši 0,05

%

V.

Dodání frézy
Fréza bude dodána na adresu: Strakov 15, 570 01 Litomyšl.
Prodávající je povinen alespoň 5 pracovních dnů předem oznámit kupujícímu přesný tennín dodání
frézy.

Kupující není povinen frézu převzít V případě, že prodávající nedodá tyto doklady:
technickou dokumentaci, návod k obsluze, prohlášení o shodě, osvědčení o registraci vozidla
(technický průkaz), příp. další platnými předpisy požadovaná osvědčení O schválení frézy k provozu
na pozemních komunikacích, to vše v českém jazyce.
Kupující není povinen převzít frézu v případě výskytu jakýchkoliv vad. V případě, že kupující převezme
ﬁ“éZu s vadami, uvede tuto skutečnost do předávacího protokolu spolu s tennínem pro odstranění vady.
případě, že prodávající neodstraní vady uvedené v předávacím protokolu v termínu stanoveném
kupujícím, zavazuje se zaplatit Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž
odstraněním bude V prodlení.

V

VI.

Záruční doba
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost a prohlašuje, že dodaná fréza bude po celou záruční
dobu plně způsobilá pro použití ke smluvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová

smluvené i obvyklé

vlastnosti.

Záruční doba poskytnutá prodávajícím činí 24 měsíců
Záruční doba počíná běžet dnem dodání frézy.
Prodávající je povinen odstranit vady do 15 dnů ode dne obdržení reklamace,
Z důvodů technických nedohodnou jiný termín.

Náklady na odstranění vad hradí v případě oprávněné reklamace
následně

zjistilo,

pokud

prodávající.

strany Zejména

V případě,

že by se

že reklamace není oprávněná, nese dané náklady kupující.
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6.5.

V případě, že prodávající nezajistí odstranění reklamované vady V dohodnuté lhůtě, má kupující právo
Zajistit

odstranění vady jiným způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady prodávajícího)
S tíın Spoj ené se prodávající zavazuje kupujícímu bezodkladně na jeho výzvu uhradit.

a všechny náklady
6.6.

Strany se dále dohodly, že prodávající garantuje kupujícímu:
specializovaný Servis frézy S dobou nástupu na opravu V záruční i pozáruční době maximáhıě
72 hodin od nahlášení závad;
pozáruční servis a dostupnost servisu (včetně náhradních dílů) po dobu 10 let od dodání frézy.
-

VII.
Vlastnìcké právo a nebezpečí škody
7.1.

Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem frézy a k fréze se nevztahují práva třetích osob.

7.2.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na fréze přechází na kupujícího

okamžikem převzetí frézy

VIII.

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické
8.1.

Adresy pro doručování:
-

adresa a e-mail prodávajícího jsou:

FOREST MERI S.r.o.
adresa: Slovákova 387,

-

8.2.

684 01 Slavkov u Bma

adresa a e-mail kupujícího jsou:
Město Litomyšl
adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
e-mail: petr.noak@lesy.litomysl.cZ
datová schránka: x4cbvs8

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny.
Veškerá oznámení, reklamace a jiné úkony dle této Smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou
poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní Strana datovou schránku, pak lze
doručovat i prostřednictvíın datové schránky.

8.3.

Zástupcem prodávajícího pro věci technické je
případně další osoby, které k tomuto účelu prodávající písemně

zmocní.
8.4.

Zástupcem kupujícího pro věci teclmické je Ing. Petr Novák, tel. 603 271 484,
e-mail: petr.novak@lesy.litomySl.cz, případně další osoby, které

ktomuto účelu

kupující písemně

zmocní.
8.5. Zástupci uvedení v bodech 8.3. a 8.4. jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických, Zejména jsou
oprávněni podepsat předávací protokol a účastnit se kontrolních prohlídek dle bodu 3.2. této smlouvy. Zástupci
pro věci teclmické nej sou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě. Zástupce kupujícího pro věci technické
je dále za kupujícího oprávněn podávat reklamace, účastnit se garančních prohlídek apo
IX.
Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
vv
9.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy bude splněna pozdej sí podmínka, a to uveřejnění této Smlouvy
V registru smluv.
Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci
informací Zpřístupňovaných veřej nosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že
skutečnosti uvedené V této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504
Zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí kupující.
3

XI.
Závěrečná ujednání
11.1.

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se
ustanoveními občanského Zákoníku.

11.2.

Jakýmkoli nárokem na zaplacení Smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo kupujícího
požadovat V plné Výši náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní

řídí

příslušnými

pokuta.
11.3. Strany vylučují

možnost postoupení

této

Smlouvy ve smyslu

1895 a

§

násl.

občanského Zákoníku

třetí

osobě.
11.4.

Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných oboustramıě podepsaných dodatků. Smlouvu
lze Zrušit pouze písenmou formou.
.“/av

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Litomyšle dne
'

If,

IA:

Ve Slavkově u Bma dneťàlză
Prodávající:

.

V Litomyšli dne

_

.

Za kupujícího:

...............
Martin Šmíd, /Řoman Prokšík
Jednatele spolecnosti

U ._

Mgr. Daniel Brýěìl,
starosta města Litomyšl
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Podpis: .......................................

4

