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Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) 

Smluvní strany:  

KAREL HAHN  

Zastoupená: Karlem Hahnem  
Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín  
IČO: 46090185 DIČ: CZ6004241870  
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním 
rejstříku  
evidovaná u Městského úřadu Hlučín  
bankovní spojení ČSOB, č. účtu: 210418974/0300  

Kontaktní osoba pro věci technické:  
Jméno: Karel Hahn tel.: 602575536, 595041622-3,   
e-mail: agro.servis@iol.cz, www.agroservishlucin.cz,  
(dále jen prodávající na straně jedné)  

a  

Obec Heřmanovice  
Zastoupená: Janem Tomalským, starostou  
Heřmanovice 131, 79374 Heřmanovice, Česká republika, IČ: 00295981 
bankovní spojení KB č. účtu 6927771/0100 
e-mail: hermanovice@seznam.cz, www.hermanovice.cz 
tel.: 603874905, 554612635,  
(dále jen kupující na straně druhé)  

uzavřeli  
dle ustanovení § 536 a násled. zákona č.513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v jeho 
platném znění níže uvedeného dne tuto kupní smlouvu č. 30112014  

(dále jen smlouva)  
 

I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem v části II. této smlouvy uvedeného 
souboru věcí (dále také předmět prodeje či předmět koupě). Prodávající prohlašuje, 
že předmět prodeje je nový, nepoužitý, nerepasovaný, kompletní, funkční a 
bezvadný. Prodávající se touto zavazuje prodat předmět smlouvy kupujícímu a 
kupující se zavazuje jej převzít a zaplatit za něj v této smlouvě sjednanou kupní 
cenu.  

Tato smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je prodávajícím i kupujícím podepsána.  
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II. 

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY (tj. předmětu prodeje a koupě) 

Předmětem prodeje a koupě dle této smlouvy je dodávka zboží a služeb, název celé 
zakázky zní: „Traktor s příslušenstvím a servis“.  

Realizací zakázky se rozumí dodání nového nepoužitého a nerepasovaného 
kompletního, funkčního a bezvadně provedeného traktoru i příslušenství splňujícího 
parametry uvedené v této zadávací dokumentaci. Dále je součástí realizace zakázky 
smluvní zajištění kompletního servisu dodaného traktoru i příslušenství. 

Přesně je dodávka traktoru a příslušenství včetně ujednání o službách specifikována 
v  Příloze č. 1 k této smlouvě, tato příloha je nedílnou součástí smlouvy. 

 

III. 

PŘEVOD VLASTNICTVÍ 

Kupující bude po zaplacení celé kupní ceny specifikované v bodě IV. této smlouvy 
výlučným vlastníkem předmětu této smlouvy specifikovaného v bodech II. a IV. této 
smlouvy a bude oprávněn jej bez omezení využívat pro svou potřebu.  

IV. 

KUPNÍ CENA 

Kupní cena je sjednána ve výši:  1 415.100,- Kč bez DPH  
DPH ve výši  297.171,- Kč  
Kupní cena s DPH ve výši  1.712.271,- Kč  
 
Výše uvedená kupní cena odpovídá této cenové nabídce prodávajícího a této 
specifikaci zboží, kterou kupující obdržel v rámci výběrového řízení malého rozsahu 
mimo režim zákona na pořízení předmětu dodávky: 

 
 
Cena je stanovena včetně dopravy do místa dodání, kompletace, zaškolení obsluhy 
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a práce u prvních dvou servisních dodávek zdarma. 
 

V. 

MÍSTO DODÁNÍ (PŘEDÁNÍ) A DODACÍ LHŮTA 

Předmět prodeje bude předán na adrese:  
Obec Heřmanovice, Heřmanovice 131,79374 Heřmanovice  
Dodací lhůta: do 30. 11. 2014  

 

VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

1) Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu kompletního předmětu dodávky dle této 
smlouvy do 15 dnů od převzetí zboží na základě vystavené faktury. Tato faktura 
ponese označení faktury a její číslo, název a sídlo prodávajícího a kupujícího 
dle strany č. 1 této smlouvy. Součástí faktury bude číslo této smlouvy, bankovní 
spojení, informace o registraci subjektu v  ŽR, specifikace předmětu dodávky 
v souladu s touto smlouvou, fakturovaná částka a další náležitosti daňového 
dokladu dle odpovídajících právních předpisů.  

VII. 

SMLUVNÍ POKUTY 

1) Pokud bude prodávající v prodlení s termínem plnění, je kupující oprávněn 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.  

2) Dojde-Ii ze strany kupujícího k prodlení při úhradě faktury je prodávající 
oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení.  

3) V případě závažného porušení nebo nesplnění jakékoliv povinnosti vyplývající 
z uzavřené smlouvy je stanovena pokuta ve výši 1.000,- Kč pro stranu, která 
se tohoto závažného porušení dopustila.  

 
VIII. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1) Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež 
určuje tato kupní smlouva. Jestliže prodávající poruší své uvedené 
povinnosti, vzniknou kupujícímu nároky z odpovědnosti za vady, které se 
řídí ustanoveními § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.  

2) Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží pouze 
písemným oznámením doručeným prodávajícímu, a to poštou nebo e-
mailem.  

3) Prodávající poskytuje na předmět prodeje záruku 24 měsíců. Záruční lhůta 
začíná plynout okamžikem, kdy kupující převezme předmět prodeje od 
prodávajícího.  
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Záruka se nevztahuje:  
a) na vady vzniklé neodborným zacházením, činností v rozporu s provozními 

podmínkami a na mechanické poškozeni  
b) na vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou  
c) na předmět prodeje, který byl zákazníkem používán bez uvedení stroje do 

provozu prodávajícím.  
 

IX. 

ZÁNIK SMLOUVY 

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy:  

1. Jestliže zjistí, že prodávající nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval 
nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať už státního 
úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo 
při provádění smlouvy.  

2. Jestliže zjistí, že prodávající zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění 
zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě kupujícího, včetně užití 
podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.  
 

X. 

DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Servis a zásobování náhradními díly zajistí prodávající na základě žádostí 
kupujícího jak po dobu záruky, tak po uplynutí záruky (pozáruční servis). U 
prvních dvou servisních prohlídek bude práce zdarma. Odstranění vad v záruční 
době bude zahájeno ihned po uplatnění reklamace, nejpozději do 48 hodin. Lhůta 
se prodlužuje o nepracovní dny.  
Při nedodržení smluveného termínu pro dodání poptaného vybavení dodavatel 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,· Kč za každý i započatý de prodlení. Při 
nenastoupení na servis v případě poruchy do 48 hodin od nahlášení dodavatel 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,·za každý i započatý den prodlení. 
Uplatněním a uhrazením smluvní sankce není dotčen nárok kupujícího na 
náhradu škody.  

2. Dodavatel se zavazuje, že souhlasí s ustanovením § 2e zákona Č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a že poskytne kontrolním orgánům 
informace a doklady týkající se dodavatelských činností souvisejících s realizací 
projektu.  

3. Ostatní právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem ČR, 
zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V případě, že je 
mezi účastníky této smlouvy uzavřena platná a účinná dohoda o obchodních 
podmínkách, tato smlouva se řídí i příslušnými ustanoveními smlouvy o 
obchodních podmínkách.  
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