
I STAVEBNÍ STROJE
I PRODEJ I SERVIS I PRONÁJEM

Kupní smlouva č. PN200666

I. Smluvní strany

prodávající: STAVES S .r.O .
Stará Přerovská 765/4 
779 00 Olomouc - Holice
IČO: 45194629 
DIČ: CZ45194629

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 1115640811/0100 plátce DPH

zastoupená: Ing. Milan Vepřek-jednatel společnosti

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 
2950.

a

kupující: Technické služby Litovel, příspěvková organizace
Cholinská 1008 
78401 Litovel
IČO: 71240233 
DIČ: CZ71240233

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 1813968339/0800 plátce DPH

zastoupená: Bc. Jaroslav Erlec - ředitel

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 
984.
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II. Předmět smlouvy a jeho cena

Rypadlo mini KX027-4GL H1 hmotnost 2700kg; 2. přídavný okruh_____________________
Konfigurace stroje___________________________________________________________
Kompaktní minirypadlo o hmotnosti 2700 kg motor Kubota o výkonu 17,5 kW, hloubkový 
dosah 2860 mm, výsypná výška 3260 mm, pevný podvozek šířky 1400 mm, mechanický 
rychloupínáš MS03, Anti Theft systém - zabezpečení proti krádeži, digital ní panel ovládání, 2 
proporcionální přídavné okruhy (průtok 47 17 tlak 230 bar) pro hydraulické kladivo, svahovku 
nebo naklápěcí hlavu powertilt, Autoshift, zvuková signalizace stavu paliva v nádrži.___________
Cena bez DPH__________________________________________ 856 800Kč

Celkem slovy osm set padesát šest tisíc osm set korun českých.

Uvedená cena předmětu smlouvy je cena smluvní a je v ní zahrnut předprodejní servis, zaškolení 
obsluhy.

III. Záruka

Prodávající poskytne kupujícímu záruku na jakost předmětu smlouvy na území ČR v trvání 24 
měsíců, nebo 2000 motohodin a to za podmínky dodržování návodu k obsluze a údržbě.
Záruka platí jen v případě, kdy servis předmětu smlouvy a pravidelná údržba doporučená pro 
odborný servis, bude prováděna prodávajícím, nebo jím pověřeným poskytovatelem servisu. 
Záruční doba začíná dnem převzetí předmětu smlouvy kupujícím.
Na poškození vzniklá nesprávným použitím, pro které není předmět smlouvy určen, nezaškolenou 
obsluhou, nadměrným namáháním, přirozeným opotřebením nebo použitím jiné provozní náplně, 
než je stanoveno v návodu na obsluhu a údržbu, se záruka neposkytuje. Záruka se neposkytuje 
také na poškození vzniklá zásahy do stroje neodsouhlasenými prodávajícím a závady vzniklé 
v důsledku havárie, živelných pohrom a vyšší moci. Záruka se nevztahuje na díly podléhající 
opotřebení jako například pracovní nástroje.

V záruční lhůtě garantuje prodávající servisní zásah do 48 hodin po ohlášení poruchy.

IV. Dodací lhůta a místo plnění
Pro uvedený předmět smlouvy je termín dodání do 30.9.2020. Termín pro převzetí předmětu 
smlouvy je dohodnut mezi prodávajícím a kupujícím na vyzvání prodávajícího. Kupující je povinen 
předmět smlouvy převzít, pokud tento odpovídá smluveným podmínkám, nejpozději do konce 
časového období uvedeného v tomto článku. Prodávající je povinen toto převzetí umožnit. Předmět 
smlouvy bude kupujícím převzat v objektu kupujícího.

V případě zpoždění dodávky zaplatí prodávající kupujícímu pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za 
každý den prodlení.
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V. Platební podmínky

Platbu kupní ceny předmětu smlouvy provede kupující převodním příkazem podle daňového 
dokladu prodávajícího se splatností 10 dnů.

V případě opožděné platby, tj. po termínu splatnosti uvedeném na daňovém dokladu, zaplatí 
kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Daňový doklad prodávající vystaví a předá kupujícímu v den převzetí předmětu smlouvy.

VI. Výhrada vlastnictví a odstoupení od smlouvy
Kupující se zavazuje prodávajícímu doručit předmětnou kupní smlouvu řádně odsouhlasenou 
nejpozději do 10-ti dnů od data poštovního razítka listovní zásilky nebo doručení kupujícímu jiným 
způsobem, jinak je prodávající oprávněn nepovažovat se touto smlouvou právně vázán. V tomto 
směru se však strany mohou písemně dohodnout i jinak.

V případě, že kupující odstoupí od této smlouvy před převzetím předmětu smlouvy, má prodávající 
právo účtovat kupujícímu stornovací poplatek ve výši 20% z ceny uvedené v této kupní smlouvě a 
kupující má povinnost tento poplatek do 10-ti dnů od obdržení faktury zaplatit. V případě prodlení 
této platby je kupující povinen hradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 
každý den prodlení.

Předmět kupní smlouvy se stane majetkem kupujícího v den provedení poslední platby.
Neprovede-li kupující platbu kupní ceny nejpozději do 10-ti dnů po termínu splatnosti uvedeném 
v daňovém dokladu dále pro případ, že se kupující dostane do likvidace, nebo je-li na jeho majetek 
vyhlášen konkurz ještě před dnem provedení platby, má prodávající právo jednostranně odstoupit 
od smlouvy a bez soudního projednání činit veškeré úkony k zajištění předmětu smlouvy pracovníky 
prodávajícího nebo jím pověřenou firmou. Současně si prodávající vyhrazuje právo účtovat 
kupujícímu náklady související s odebráním nezaplaceného předmětu smlouvy, jakož i případnou 
náhradu za poškození předmětu smlouvy kupujícím za dobu držení a stornovací poplatek ve výši 
20% z ceny uvedené v této kupní smlouvě. Kupující má povinnost tyto náklady do 10-ti dnů od 
obdržení faktury zaplatit. V případě prodlení této platby je kupující povinen hradit prodávajícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. Závěrečná ustanovení
Všechny podmínky nespecifikované touto smlouvou budou řešeny podle příslušných ustanovení 
Zákona o obchodních korporacích a Občanského zákoníku. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy 
musí být provedeny výlučně písemně s oboustranným odsouhlasením.

Kupující svým podpisem stvrzuje do odvolání svůj souhlas se zpracováním osobních údajů 
poskytnutých pro realizaci obchodního případu a s využitím těchto údajů pro účely zasílání 
korespondence obchodní povahy. Prodávající se zavazuje neposkytnout tyto údaje jiným subjektům 
s výjimkou případů, kdy mu to ukládá zákonná povinnost. Prodávající je zapsán v rejstříku Úřadu na
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ochranu osobních údajů pod č. 00057272 a při zpracování údajů se řídí zákonem č. 101/2002 Sb., 
O ochraně osobních údajů, v platném znění.

Obě smluvní strany bez výhrad souhlasí se všemi ustanoveními této smlouvy, která je vyhotovena 
ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.

V Olomouci dne 16.9.2020 ............ dne:

Ing. Milan Vepřek
/

Bc. Jaroslav Erlec

i /

.nl
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