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Kupní smlouva
Článek l
Smluvní strany
Městská část Praha - Újezd
se sídlem: Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
zastoupená: starostou Václavem Drahorádem
IČ: 00241784
(dále jen ,,kupující")
a

Jiří KřapáČek
se sídlem: Dobřejovická 339, 252 43 Průhonice
zastoupená: Jiřím Křapáčkem
IČO: 71491490
DIČ: CZ7510030374
bankovní spojení: ČSOB Varnsdorf
číslo účtu: 281526825/0300
plátce DPH
(dále jen ,,prodávající")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsensu o všech níže
uvedených ustanoveních a v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění,
tuto
kupní smlouvu
(dále jen ,,smlouva").

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídjg na dodávky s názvem ,, Nákup
sekačky na trávu ", který proběhl v souladu s § 31 zákona č. /34/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění Podmínky výběrového řízení a nabídka prodávaj'ícího jsou závazné po
celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neupravených touto smlouvou
se smluvní strany budou řídit těmito dokumeniý
Článek 2
Předmět plnění

2.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu za podmínek sjednaných touto smlouvou zboží l ks (slovy jeden) nové traktorové sekačky na trávu, vC. žací kosy 122 cm. Prodávající se
zároveň zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje
za toto řádně provedené plnění a předání zboží zaplatit touto smlouvou sjednanou cenu.

2.2. prodávající prohlašuje, že kupujícímu dodá zboží, které splňuje technické parametry
uvedené v příloze č. l. Zboží, které je předmětem dodávky prodávajícího, je blíže specifikováno
v nabídce prodávajícího ze dne 10.6.2019.
2.3. Součástí plnění prodávajícího je také zaškolení příslušných pracovníků kupujícího k práci a
manipulaci se zbožím a k jeho zapojení a dále doporučení k údržbě a servisu zboží.
2.4. Spolu s dodáním zboží je prodávající povinen dodat dodací list, záruční list a záruční
podmínky, návod k obsluze a zapojení, vše v českém jazyce.
Článek 3
Kupní cena

3.1. Celková kupní cena za dodání zboží dle této smlouvy činí 288.952,10 KČ bez DPH (slovy:
dvěstěosmdesátosmtisícdevětsetpadesátdvakorun a deset haléřů korun českých), dph ve výši
21% činí 60.679,90 KČ (slovy: šedesáttisicšestsetsedmdesátdevět konin devadesát haléřů),
celková kupní cena vC. DPH činí 349.632 KČ (slovy: třistačtyřicetdevěttisícšestsettřicetdva
korun českých).
V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady související s dodáním zboží v rozsahu této
smlouvy, včetně poskytnuté záruky za jakost po dobu stanovenou v této smlouvě a dodávky do
místa plnění dle článku 5 odst. 5.1. Bližší specifikace kupní ceny je uvedena v nabídce
prodávajícího ze dne 10.6.2019, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.
3.2 Celková kupní cena dle odst. 3.1. tohoto článku bude uhrazena na základě řádně
vystaveného daňového dokladu, přičemž prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po
řádném dodáni zboží dle ČI. 4 a zároveň je povinen vystavit daňový doklad nejpozději do lS-ti
dnů od dodání zboží.
3.3. Kupující se zavazuje zaplatit řádně vystavený daňový doklad do 14 dnů od jeho doručení
kupujícímu, přičemž za den zaplacení se pro účely této smlouvy považuje den odepsání platby
z účtu kupujícího. Daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, a v případě,
že je prodávající plátce DPH včetně uvedení čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost
prodávajícího, na který má být platba poukázána, a který je zároveň registrován v Registru
plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. V případě, že vystavený daňový doklad nebude obsahovat
požadované zákonné náležitosti (v případě, že je prodávající plátce DPH také mimo jiné číslo
účtu prodávajícího používaného pro ekonomickou činnost registrovaného v Registru plátců
DPH) je kupující oprávněn takový daňový doklad prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit spolu
s vyznačením vad. Prodávající se zavazuje vytýkané vady odstranit a doručit kupujícímu nově
řádně vystavený daňový doklad, jehož nová lhůta splatnosti běží ode dne jeho doručení
kupujícímu. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený na
daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH, jedná-li se o
prodávajícího, který" je plátcem DPH. V případě, že je prodávající plátce DPH, není kupující
oprávněn uhradit cenu plnění na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru
plátců DPH.
Článek 4
Doba plnění

4.1. Prodávající je povinen dodat zboží dle této smlouvy nejpozději do lOti dnů od účinnosti této
kupní smlouvy.
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Článek 5
VŠeobecné dodací podmínky

5.1. Zboží bude dodáno jeho převzetím kuplljícím v místě dodání, kterým je Městská část Praha
Újezd.
5.2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího; převzetí bude
prokázáno datovaným podpisem oprávněného zástupce či zaměstnance kupuj ícího na
průvodním dokladu - dodacím listě. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího
okamžikem převzetí zboží kupujícím od prodávajícího.
5.3. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy:
·

Prodlení prodávajícího s řádným dodáním zboží o více než 10 dní,

·

Prodlení prodávajícího s řádným dodáním náhradního zboží za zboží vadné v případě
uplatnění nároku z vad zboží o více než 20 dní,

·

Prodlení prodávajícího s jiným určeným či dohodnutým způsobem vyřízení uplatněného
nároku z vad zboží o více než 20 dní,

· Prodlení kupujícího s úhradou faktury/daňového dokladu o více než 21 dní
5.4. Při podstatném porušení smlouvy je dotčená smluvní strana oprávněna odstoupit písemně
od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho písemného doručení druhé
smluvní straně.

Článek 6
Odpovědnost za vady zboží, záruka

6.1. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, odpovídá prodávající za vady zboží dle příslušných
ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
6.2. Prodávající prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti zboží a jakost. ZáruČní doba Činí
24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného dodání (odevzdání) zboží kupujícímu.
6.3. Kupující je povinen vady zřejmé oznámit prodávajícímu nejpozději při převzetí zboží,
ostatní vady do 10 dnů po té, kdy je zjistil. v písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady
zjistil, kde a jak se projevují a jaké nároky z vad zboží uplatňuje. Vady zřejmé jsou vady, které
jsou zjistitelné při řádném převzetí, kdy je kupující povinen předané zboží odborně prohlédnout
nebo zajistit prohlídku jinou osobou.
6.4. Prodávající se zavazuje prokázané vady bezplatně odstranit ve lhůtě do deseti dnů,
nedojde-li k jiné dohodě.
6.5. Prodávající je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení uplatnění vady
písemně oznámit, zda vadu uznává jako vadu vyskytující se při převzetí či vadu v záruce, jakou
jinou lhůtu a z jakého důvodu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů uplatněnou vadu
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Nedohodnou-li se účastníci písemně
jinak, platí lhůta stanovená v odst. 6.4.
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Článek 7
Smluvní pokuta a úroky z prodlení

7.1. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny v termínu dle ČI. 3 je kupující povinen
prodávajícímu zaplatit úrok z prodlení ve výši dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném
znění, za každý den prodlení.
7.2. V případě prodlení prodávajícího s řádným dodáním zboží v termínu dle ČI. 4 smlouvy je
prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z kupní ceny řádně
nedodaného zboží bez dph za každý i započatý den prodlení.
7.3. V případě porušení povinnosti prodávajícího stanovených touto smlouvou se prodávající
zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 KČ (slovy: pěttisíckorun českých) za
každý případ porušení povinností prodávajícího stanovených v této kupní smlouvě.
7.4. Smluvní pokuta je splatná na základě vyúčtování oprávněnou stranou ve lhůtě 21 dnů od
vystavení uvedeného vyúčtování. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu
skutečně vzniklé škody v plné výši.
Článek 8
Další ujednání

8.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, v platném znění.
8.2. Před dodáním zboží je možné smlouvu ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo
výpovědí s 10 denní výpovědní dobou, která počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé
smluvní straně.
8.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupující a jeden
prodávající.
8.4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných
písemných dodatků za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění
byt' nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, jakákoliv
ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a neúčinná.
8.5. Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma partnerům částečně nebo úplně
znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného
prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti
zakládá nárok na .náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě
nedopustila.
8.6. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a
ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou
dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně
známé. To neplatí v případě, kdy kupujícímu vznikne povinnost výše uvedené informace
poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán
svým zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být v celém jejím znění
zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
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8.7. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platnéní znění, zejména v souladu s jeho § 2079 a násl. Při řešení případných sporných otázek
bude přihlédnuto k příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.
8.8. Případný spor v rámci realizace či výkladu této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit
nejprve smírnou cestou, nebude-li dosažení dohody ohledně sporu možné, zavazují se dále
v řešení takového sporu pokračovat u místně a věcně příslušného soudu kupujícího v Praze.
8.9. Smluvní strany prohlašují, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je uzavřena
jasně a srozumitelně a podepsaní zástupci prohlašují, že jsou oprávněni se za smluvní stranu
zavazovat.
Příloha č. l - Minimální technické parametry zboží
Příloha č. 2 - Nabídka prodávajícího ze dne 10.6.2019
V Praze dne 21.6,2019

(

za prodávajícího
jiří Křapáček

Jiří Krapáček j+A

ľgHusqvarna John Deere
Průhonice
prcdej - servis
tel.: 267 750 412 mobil 602 619 578
infô@,krapacek.cz, 'n\nvj. krapacek.cz

za kupujícího
Městská část Praha-Újezd
Václav Drahorád, starosta
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HUSQVARNA P 524EFI

Kompaktní. výkonný komerční rider s elektronickým vstřikováním paliva pro zajištěni
maximálního výkonu motoru, minimálního množství emisí výfukových plynů a velmi nízké
spotřeby paliva iv náročných podmínkách. Start "Key turn" znamená, že ke startu není potřeba
sytič: staCi otočit klíčkem a jet. Kloubový posilovač řízeni pomáhá s těsným otočenÍŕn. zatímco
pohon na 4 kola zajišťuje trakci za jakýchkoliv podmínek. Plně pbvoucí žací ústroji. snadno
přístupná páka nastavenívýšky sečenia světlomety UsnadňujísečenÍ. Rider je plně kompatibilní
se všÍm přísMšenstvím P524. což umožňuje jeho ce|oroCnÍvyuZitĹKomerčnÍrider je ideálni
volbou pro sportovnÍk|uby a hotely, firmy spravujici obytné komplexy nebo firmy pečujícío
zeleň, které potřebuji univerzálni, kompaktnIrideř s velmi dobrou ovkdatelnosti.

Kloubové řízení
Unikátni kloubové ňzeni' um oZňuje.
aby se zadnikola dos(a|a pod
stroj. Výsledkem je vynikající
manévrovatelnost s minimálním
poloměrem otáčeni při plném záběru
volantem.

l

PXM_FEATURES

· Minimálni neposečený kruh díky kloubovému řízení

· \'y[l|ka]l"ci terénni ck)slul)nosl :jŕ: sečeni

· EFI

· Výtecné jízdní vlastnosti na svazích

· Hydraulický posilovač řízeni' pro větší komfort

· Snadno dostupné ovládaci prvky pro pohod|j obsluhy

· Zaci ústroji Combi

· Bezpečnostní rám montovaný na rám podvozku

· Snadná výměna přislušenstvi díky unikátni rychbupínací spojce

· Rychlá a snadná údrZba díky odklápěcí kapotě motoru

· Kompaktní konstrukce pro snadné ovládáni v úzkých prostorách

· Stejně velká kola pro pohodlnou jízdu

· KomerCnityp převodovky

· Servisní poloha pro snadnou údržbu žacího ústroji

· Domečky s možností mazáni pro snadnou údržbu

· odolný. trvanlivý ocelový žebřinový rám

· Vpředu zavěšené žací ústroji pro dokonalé sečení

· Odolná zadní náprava z lité oceli

· Př|"s|ušenství pro všestranné použití po celý rok

· Ergonomické prostředí obsluhy

· Pohon na všechna kola zajišťuje trakci na jakémkoliv povrchu

· praktický nosič pro extra zařízeni

PXM_TechnicalSpecifications
ÚDAJE O BATERII
Ea:er|e. líh
Typ baleňe
Nar,eti F.ax'trie
Clänkú
ŽACí ÚSTROJÍ

24 Ah
aovo-kys2||nová
12 V
6

:)|Qčkd
nožů
p-j;éi žzcidimzů
MAetid ádelu
VP Zaciho

3
EkWická!spoikd
3ks
Ocel
Comä

sečeni
T|ouš!k2
Zaciho .,m'
řovrcnijv,i Úar:j'. :j žac.ho ú,m'j: p:ášio'iánim
kruh, cm
ROZMĚRY l HMOTNOST

4 mm
Ano
50cm

m. šiřk a cm
s /ětiá výska od země mm
Výmrr~et
Průřrěr meumam dĺ03n
zadní
okdni
ŠĹŮd
Mni.
Hmjtn(jst kg
Kdo
vnjmét Oku
Ro:=%y
z3dni
Roz\/0l cm
SYSTÉM POHONU
řo:eM
Výročce pie'/?dcvkv
Model přm^M.t
Typ
nZhonu

98cm
105mm
Kenda
18Mců
8,5 P3ĹCŮ
B5paků
43Dkg
8paleů
100 cm
Ovládáný pedálem
Kaizaki
KTM 23
HýékoMkká AWD

SPECIFIKACE MOTORU
PnCet válců
objem válce
Chlazeni môtclU
lyp
Název motem
Cbjtm pdiwtě 'tZdtze m'
Generátcr
výf03ctt ŕň3toRj

Typ mctcxu
Olepvý hltr
zcq enefg:e
VYBAVENÍ
Náhnn na všechna kola (AWD)
,Re'leKořy
Sklopné loketní opěrky
počitadlo provozních hcdin
Hvdřadické zvedáni Zacihu ústroii
chladič
Vµymá zaáN náprará
MedwrÔ.éřizeni
Ocbruženě sedadlo
rýp seladla

?
726 cm'
Vzduchem
Plné (lakové
FX SMesV-Twin
221
20A
Kawasaki
FX730N'-AS01EFI
Ano
Benzin
Ano
Ano
Ano
Dbgila|n'
Ano
Am
Ano
Ano
Ano
Ano
Premium

l

"

P

30Ĺ0".2

Ano

12\'
LOGISTICKÉ ÚDAJE

Ano

H(ut)á tažná "mmu sI
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

200 kg

výk'j'"j
1lwa) ílb(A)
a'(usti3kého vÝk'.n, (nefena d8('\1
ÚDAJE O VIBRACÍCH
Vibiace sedadla mls'
Vitrace volantu, m/:š'
JINÉ ÚDAJE

"

"

103 dU(A')
102 dB(A .
,

0.7 mls'
3.0 mls'

Kola v kuhčkov'ich lšžEkä.::h
Sklopné loketní ::PQ'k:y'
Skboné 1oke!ni äpérky
Typ seiadla
sedadlo
ÚDAJE O EMISÍCH PODLE NAŔÍZENĹKOMISE (EU)

Ano
Standard
Ano
Premium
Ano

Emise
OBSAH BALENÍ

791 g/kWh

výška haleni
Dé|k3 bdení
baleni
5äkd baleni

EU 'v'}

1328 mm
2390 mm
3555 m'
1120 mm

"d
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HUSQVARNA PRŮHONICE

J"A Křapáček

d Husqvarna
autorizovaný dealer

Email info,@krapacek cz
E mail se rvis@krapacek cz
Web \"Nn.'j.krapacek.cz
Mob "420 602 619 578

Jiří Křapáček
prodej - servis - leasing

Nabídka č. 19054
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Žac' 122 cm
Cena celkem bez DPH

276 851,44 207,321058,-

DPH 21%
Cena s DPH

388 480,-

Sleva 10%

Konečná cena po slevě s DPH

349 632,-

Dodánido tří pracovních dnů.

S pozdravem Křapáček jiří

jiří Křapáček
Dobřejovická 339. 25243 Průhnniru·
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Nabídka Městská část Praha - Újezd

Rider P 524 EFI
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J"A Křapáček

H Husqvarna
autorizovaný dealer

HUSQVARNA PRŮHONICE

Jiří Křapáček
prodej - servis - leasing
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Naše firma je RegionálnI servisní středisko Husqvarna , což je nejvyšší forma
servisováni strojů značky Husqvarna .
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Samozřejmě Vámi zakoupené zboží bude složené, odzkoušené a obsluhu
zaškolíme zdarma.
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel.: 602 619 578.
Platnost nabídky je 14 dnů.
Vypracoval: vedoucí prodejny Průhonice Křapáček jiří

Jiří Křapáček
Dobřejovická 339, 25243 Průhonice, lČ: 71491490, DIČ: CZ7510030374, č. účtu : 281526825/0300, ČSOB

