KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s ustanoveními §2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) mezi:
společností: AIGER s.r.o.
se sídlem: Dojetřice 32, 285 06 Sázava,
IČ: 24836621,
DIČ: CZ24836621.
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
s číslem účtu: 108118 / 0100.
E-mail: aiger@aiger.cz.
Zastoupenou jednatelem: Ivo Pleschinger, rodné číslo 840814/0840,
a vedenou v obchodním rejstříku městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 178897 ze dne
13.4.2011.
Dále jen "Prodávající" na straně jedné a
společností: XXXXX
se sídlem: XXXXX,
IČ: XXXXXXXX,
DIČ: CZXXXXXXXX.
Bankovní spojení: banka a.s.,
s číslem účtu: XXXXXXXX / XXXX.
E-mail: xxxxx@xxxx.xx.
Zastoupenou jednatelem: XXXX XXXXXX, rodné číslo XXXXXX / XXXX,
a vedenou v obchodním rejstříku městského soudu v Praze v oddílu A, vložce číslo 000000 ze dne
1.1.2000.
Dále jen "Kupující" na straně druhé.

ČLÁNEK I. - PŘEDMĚT KOUPĚ
1.1.
Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu jedno (1) strojní zařízení: Pásová pila Bomar
ProLine 420.350 ANC s příslušenstvím (dále jen „Strojní zařízení“) a uvést zařízení do chodu.
1.2.
Kupující se zavazuje předmět koupě v souladu s podmínkami této smlouvy převzít a zaplatit
stanovenou kupní cenu.

ČLÁNEK II. - KUPNÍ CENA
2.1.
Kupní cena stanovená dohodou obou stran činí 420.039,- korun českých (CZK) (slovy: čtyři
sta dvacet tisíc třicet devět korun českých) plus DPH. Do kupní ceny není zahrnuta doprava
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strojního zařízení.
2.2.
Část kupní ceny ve výši 85. 000,- Kč plus DPH bude Kupujícím zaplacena převedením
vlastnického práva k řeznému zařízení Bomar STG 320A v.č. 023 za 85.000,- Kč plus DPH,
z Kupujícího na Prodávajícího. K předání a převzetí řezného zařízení Bomar STG 320A v.č. 023
s veškerým jeho příslušenstvím dojde v okamžiku předání a převzetí strojního zařízení dle článku 4
této smlouvy. O předání a převzetí tohoto stroje se sepíše samostatný předávací protokol, který
obě strany stvrdí svým podpisem.

ČLÁNEK III. - PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1.
Úhrada části kupní ceny za Strojní zařízení bude provedena bankovním převodem na účet
108118/0100 do 30 dní ode dne dodání úplného a kompletního zařízení na základě řádné faktury,
vystavené a zaslané ve dvou originálech.
3.2.
Pro případ prodlení Kupujícího s platbou sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
0,05% za každý započatý den prodlení.
3.3.
Kupujícímu vzniká právo vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny
předmětu plnění za každý den prodlení dodávky.

ČLÁNEK IV. - DODACÍ PODMÍNKY
4.1.

Místem dodání předmětu koupě je sídlo Kupujícího uvedené v záhlaví této smlouvy.

4.2.
Povinnost Prodávajícího dodat předmět koupě je splněna jeho předáním Kupujícímu,
což Kupující stvrdí podpisem dodacího listu , který bude zaslán se Strojním zařízením.
4.3.

Prodávající dodá Kupujícímu předmět koupě nejpozději 29 kalendářní týden.

ČLÁNEK V. - VÝHRADA VLASTNICTVÍ
5.1.
Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu koupě teprve okamžikem úplného zaplacení
kupní ceny.

ČLÁNEK VI. - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
6.1.
Strany mohou od této smlouvy odstoupit jen ze zákonných důvodů nebo na základě
vzájemné dohody nebo v souladu s ustanoveními článku 6.2. této smlouvy.
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6.2.
V případě, že k dodání předmětu koupě nedojde do xx.xx.xxxx, má Kupující právo od smlouvy
odstoupit.

ČLÁNEK VII. - OKAMŽIK PŘECHODU NEBEZPEČÍ ZA ŠKODU
7.1.
Nebezpečí za škody na předmětu koupě přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy Kupující
předmět koupě od Prodávajícího převzal ve smyslu článku 4 této smlouvy nebo, jestliže tak neučiní,
v okamžiku, kdy tak učinit měl, resp. kdy mu prodávající umožnil dispozici s předmětem koupě.

ČLÁNEK VIII. - ODPOVĚDNOST ZA VADY
8.1.
Případné vady je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího písemně, ve lhůtě a postupem
stanoveným příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8.2.

Drobné nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti uhradit kupní cenu.

8.3.

Záruční lhůta činí 12 měsíců ode dne převzetí předmětu koupě.

8.4.

Záruční a pozáruční servis provádí firma prodávající zařízení.

8.5.
Ceny hodinové sazby technika (dále jen „Práce“) a kilometrové sazby pro dojezd na místo
určení (dále jen „Doprava“) jsou uvedeny na oficiálním nabídkovém listu nebo na internetových
stránkách Zhotovitele a mohou se v čase měnit. Objednatel prohlašuje, že se s cenami Práce
a Dopravy seznámil a souhlasí s nimi.

ČLÁNEK IX. - ŠKOLENÍ OBSLUHY
9.1.
Prodávající zabezpečí bezplatné školení obsluhy pro manipulaci se Strojním zařízením
v rozsahu dvou hodin v den převzetí předmětu koupě v sídle Kupujícího. Za tímto účelem
se Kupující zavazuje umožnit určeným pracovníkům Prodávajícího přístup na místo školení.

ČLÁNEK X. - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
10.1.

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.2.

Tato smlouva může být měněna pouze písemně, číselně označenými dodatky.

10.3.

Smlouva se řídí českým právem a případné spory z této smlouvy budou řešeny příslušným
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soudem České republiky.
10.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 exemplářích v českém jazyce, z nichž dva obdrží Kupující
a jeden Prodávající.
10.5.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

10.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této kupní smlouvy svým podpisem. Zároveň
prohlašují, že tuto smlouvu přečetly, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek.

V Sázavě dne:

…......................................................
Za Prodávajícího
Ivo Pleschinger
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