
 

 

Kupní smlouva č.: L - 02/2021 
 

Prodávající:  AGROTIP - Široký s.r.o. 

                       549 11 Dolní Radechová 8 

                       Bank. spojení: KB Náchod                                   číslo účtu:  271511380257/0100 

                       IČ: 25921355                                                                DIČ: CZ25921355  

                       Zastoupený: Josefem Širokým - jednatelem společnosti 

                       (dále jen prodávající) 
 

                                                                         a 
 

Kupující:      Obec Provodov - Šonov 

 Šonov 134, 549 08 Provodov-Šonov 

  IČ: 00272957 

  Zastoupený: Ing. Josefem Kulkem - starostou obce 

                       (dále jen kupující) 
 

Předmět koupě: Traktorový nosič kontejnerů WTC Portýr 7 a 3 ks kontejnerů dle podané specifikace. 
 

Kupní cena:  653 000,- Kč + 21% DPH                             

Splatnost: do 10 dnů od odeslání faktury - daňového dokladu 

Místo dodání: dvůr prodávajícího na stř. Dolní Radechová                  Termín dodání: do 31.10.2021 

Záruční doba:  24 měsíců ode dne předání. 
 

Další ujednání: 
 

Servis, opravy a náhradní díly zajišťuje prodávající na tel.: 777 680 271, 777 680 276 / 279. 

1.  Kupující touto smlouvou kupuje a prodávající prodává zboží uvedené v předmětu koupě této smlouvy  

     (dále jen „zboží“) za sjednanou kupní cenu. 

2.  Zboží přechází do vlastnictví majitele na základě předávacího protokolu. 

3.  Prodávající zajistí dodání zboží do místa dodání. Místem dodání se rozumí provozovna strany prodávající 

pod adresou firmy. 

4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží na základě předávacího   

protokolu nebo dodacího listu. 

5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny ve lhůtě splatnosti vzniká prodávajícímu nárok na 

úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení. Zaplacením smluvní 

pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.  

6. a. Prodávající je zproštěn odpovědnosti za neplnění závazků podle této smlouvy, pokud příčinou neplnění        

        je vyšší moc, a pokud tyto okolnosti znemožnily plnění této smlouvy.  

b. Jako případy vyšší moci budou považovány takové mimořádné okolnosti, které dočasně nebo trvale 

brání splnění povinností prodávajícího, které vyvstaly bez zavinění prodávajícího a které nemohly být 

prodávajícím předpokládány ani odvráceny (zejm. epidemie způsobená koronavirem a státní opatření 

před dalším šířením, válečný konflikt, stávky, záplavy, požáry a jiné živelné pohromy, atd.) 

 c. Pokud nastane případ vyšší moci, musí prodávající neprodleně písemně informovat kupujícího a sdělit 

mu, že vyšší moc má vliv na splnění závazků prodávajícího. Jestliže z důvodu vyšší moci se plnění 

prodávajícího dle této smlouvy stane nemožné, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy z důvodu vyšší moci. 

 d. V případě odstoupení od smlouvy z titulu vyšší moci jsou obě strany povinny vrátit si poskytnutá 

plnění, případně se dohodnout na vyrovnání již poskytnutých plnění. 

7. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, bude mu účtováno penále ve výši 10 % kupní ceny 

předmětu koupě.  

8.  Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

9.  Právní vztahy z této kupní smlouvy se řídí občanským zákoníkem (§ 2079 a násl.) 

10.Součástí dodávky bude prohlášení o shodě. 
 

V Dolní Radechové                       dne: 11.6.2021 

 

 

 

……………………………………                                            ………………………………………….. 

                   prodávající                                                                                             kupující 


