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KLIPNI SMLOUVA

\t uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen ,,smlouoa")
mezi

Avistech s.r.o.
IČO : 260 90 520, DIČ CZ260 90 520
Sídlem Netřebice 131 , 382 32 Velešín, Česká republika
jejímž jménem jedná pan Roman Guichen - jednatel společnosti
(dále jen ,,Prodámjící")
a

Obec Pchery
IČO: 00234788, DIČ CZ00234788
Sídlem č.p. 333, 273 08 Pchery-Humny, Česká republika
zastoupená Ing. Kateřinou Mahovskou - starostkou obce
(dále jen ,,Kupující")

o obsahu, jak dále následuje:

I.

Úvodní ustanovení
1.1.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako podnikatelé ve smyslu § 420 a násl. občanského
zákoníku, přičemž závazek založený touto smlouvou souvisí s podnikatelskou činností
obou smluvních stran.

1.2.

Předmětem této smlouvy je koupě ve smyslu § 2079 a násl. občanského zákoníku a z ní
vyplývající závazky smluvních stran.

1.3.

Obě smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny a schopny splnit své závazky vyplývající
z této smlouvy. Prodávající zejména prohlašuje, že je oprávněn disponovat se sjednaným
předmětem kupě, a kupující zejména prohlašuje, že má zajištěno financování za účelem
včasné úhrady sjednané kupní ceny.
II.
Předmět plnění

2.1.

Předmětem koupě dle této smlouvy je nakladač Avant 640 DLX dle nabídky (dále jen
,,předmět koupě"). Předmět koupě je blíže popsán v příloze této smlouvy, která tvoří její
součást.

2.2.

Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě a umožní
mu nabýt k němu vlastnické právo a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit
prodávajícímu kupní cenu.
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Součástí závazku prodávajícího je uvedení předmětu koupě do provozu v místě plnění a
zaškolení obsluhy pro práci s předmětem koupě.

III.
Kupní cena

3.1.

Kupní cena předmětu koupě byla účastníky této smlouvy dohodnuta ve výši 1 239 668,- KČ
bez DPH (jedenmiliondvěstětřicetdevěttisícšestsetšedesátosmkorunčeských). Daň z přidané
hodnoty bude k ceně připočtena a naúčtována ve výši dle platných právních předpisů.

3.2.

Není-li dále ujednáno jinak, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu
nejpozději v termínu splatnosti uvedeném na faktuře vystavené prodávajícím. Podpůrné
použití ustanovení § 1963 občanského zákoníku není dotčeno. V případě platby kupní ceny
bezhotovostním převodem je kupující povinen převést kupní cenu na účet prodávajícího č.

3.3.

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části trvajícího více než 14
dnů je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit.
IV.
Předání předmětu koupě, přechod vlastnického práva

4.1.

Prodávající splní sovu povinnost odevzdat předmět koupě kupujícímu tím, že mu umožní
s předmětem koupě nakládat v místě plnění. Místem plnění je
sídlo prodávajícího na adrese Netřebice 131, okres Český Krumlov
®

sídlo kupujícího na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy

[J

jiné místo, a to:

Není-li výše provedena volba místa plnění zaškrtnutím příslušného pole, je ujednaným
místem plnění závod prodávajícího na adrese Netřebice 131, okres Český Krumlov.
4.2.

Předmět koupě bude kupujícímu odevzdán nejpozději do 30.4.2021 Je-li podle této smlouvy
kupující povinen zaplatit část kupní ceny před odevzdáním předmětu koupě, je splnění této
povinnosti podmínkou vzniku povinnosti prodávajícího odevzdat předmět koupě
kupujícímu.

4.3

O odevzdání předmětu koupě kupujícímu bude sepsán předávací protokol, ve kterém bude
zachycen mimo jiné též stav předmětu koupě v době odevzdání. Obě smluvní strany obdrží
jedno vyhotovení tohoto protokolu. Sepiš předávacího protokolu není podmínkou vzniku
povinnosti zaplatit kupní cenu.

4.4

Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě teprve úplným zaplacením kupní
ceny. Nebezpečí škody na předmětu koupě však na kupujícího přechází v okamžiku, kdy
prodávající splní povinnost odevzdat předmět koupě kupujícímu.
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Současně s předmětem koupě předá prodávající kupujícímu následující doklady:
A) Návod k obsluze
B) Záruční list
C) Rozkřeš náhradních dílů

V.
Odpovědnost za vady, opravy

5.1.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě po dobu záruční doby
v trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne, kdy prodávající splní povinnost
odevzdat předmět koupě kupujícímu.

5.2.

V případě vad předmětu koupě, za které prodávající odpovídá ze zákona nebo v důsledku
poskytnutí záruky, má kupující právo na odstranění vad předmětu koupě, a to ve lhůtě
přiměřené povaze vady. Prodávající je oprávněn vady odstranit podle své volby dodáním
nové věci bez vady, dodáním chybějící věci nebo opravou věci. Jiná práva z odpovědnosti
za vady má kupující pouze v případě, že prodávající vadu neodstraní ve sjednané lhůtě
nebo ji odmítne odstranit, přestože za ni odpovídá.

5.3.

Kupující je povinen podat prodávajícímu písemnou zprávu o vadě předmětu koupě, která
se projeví či objeví v záruční lhůtě, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy kupující
vadu zjistí nebo kdy vadu měl při vynaložení odborné péče zjistit, jinak práva kupujícího
z odpovědnosti prodávajícího za vady předmětu koupě zanikají.

5.4.

Prodávající není povinen plnit povinnosti vyplývající z jeho odpovědnosti za vady
předmětu koupě po dobu, kdy je kupující v prodlení se splněním jakéhokoliv dluhu vůči
prodávajícímu.

5.5.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným použitím předmětu koupě
(použitím v rozporu s návodem k obsluze) a na běžné opotřebení předmětu koupě.

5.6.

Při jakémkoliv servisním zásahu do předmětu koupě musí být vždy použity originální
náhradní díly výrobce předmětu koupě. Nebude-li dodržen příkaz dle předchozí věty,
záruka za jakost předmětu koupě se ruší.
VI.
Smluvní pokuta

6.1.

Poruší-li prodávající povinnost odevzdat předmět koupě kupujícímu ve sjednané době, je
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH za
každý započatý den prodlení.

6.2.

Poruší-li kupující povinnost zaplatit řádně a včas sjednanou kupní cenu prodávajícímu, je
povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH za
každý započatý den prodlení.

6.3.

Použití ustanovení § 1971 a § 2050 občanského zákoníku se vylučuje.

Ň
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VII.
Ostatní ujednání

7.1.

Je-li zákonem nebo touto smlouvou dáno některému z účastníků této smlouvy právo
odstoupit od smlouvy, nastávají účinky odstoupení v okamžiku, kdy písemný p'ojev vůle
účastníka odstoupit od smlouvy je doručen druhému účastníku. Právo na zaplacení
smluvní pokuty, pokud je dáno, není odstoupením od smlouvy dotčeno.

7.2.

Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neplatné, neúčinné nebo nerealizovatelné
nebo se neplatným, neúčinným ne nerealizovatelným stane, nebude tím dotčena platnost,
účinnost nebo realizovatelnost smlouvy obecně; smluvní strany se zavazují nahradit
neplatné, neúčinné nebo nerealizovatelné ustanovení platným, účinným nebo
realizovatelným ustanovením, které bude pokud možno nejlépe nahrazovat neplatností,
neúčinností nebo nerealizovatelností dotčené ustanovení, přičemž smluvní strany budou
přihlížet k jeho původnímu hospodářskému účelu a smyslu.

7.3.

Účastníci této smlouvy se zavazují, že veškeré spory týkající se výkladu nebo naplňování
této smlouvy budou řešit přednostně smírnou cestou. Nebude-li smírné řešení možné,
dohodly se strany ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném
znění, že pro soudní řešení veškerých sporů z této smlouvy bude místně příslušný
v závislosti na věcné příslušnosti Okresní nebo Krajský soud v Českých Budějovicích.

7.4.

Práva a povinnosti účastníků této smlouvy neupravená v této smlouvě se řídí ustanoveními
obecně závazných právních předpisů, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění.

'
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VIII.
Závěrečná ustanovení

8.1.

Změny nebo doplnění této smlouvy lze provádět pouze písemně se souhlasem obou
smluvních stran, jinak jsou neplatné.

8.2.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý účastník obdrží po
jednom.

8.3.

Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují níže svými podpisy.
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'ENOVÁ NABÍDKA - NOVÝ UNIVERZÁLNÍ NAKLADAČ

Typ

Popis

Cena bez

Cena s DPH

Cena

Cena

modelu

DPH

půjčovné
s DPH/ l den
3.267,- KČ

půjčovné
s DPH/ týden
21.725,- KČ

Univerzálni
nakladač dle
požadavků zadání
(část A) pozn.
včetně vytápěné
kabiny
Přivěs - třístranný
sklápěč

Avant 640
DLX

1.193.285,KČ

1.443.875,KČ

AVN01

84.768,- Kč

102.569,- Kč

700,- Kč

4.655,- Kč

Cena celkem

-

1.278.053,Kč

1.546.444,Kč

3.967,- KČ

26.380,- KČ

Cena
půjčovné
s DPH/ l den
-

Cena
půjčovné
s DPH/ týden
-

1.397.429,Kč

3.267,- KČ

21.725,- KČ

CENOVÁ NABÍDKA - ZÁNOVNÍ UNIVERZÁLNÍ NAKLADAČ

Typ

Popis
modelu

Cena bez
DPH

Cena s DPH

Počet mth

180 mth

-

-

Univerzální
nakladač dle
požadavků zadání
(část A) pozn.
včetně vytápěné
kabiny
Přívěs - třístranný
sklápěč

Avant 640
DLX

AVN01

84.768,- Kč

102.569,- Kč

700,- Kč

4.655,- Kč

Cena celkem

-

1.239.668,Kč

1.499.998,Kč

3.967,- KČ

26.380,- KČ

1.154.900,- KČ
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Nakladače Avant 2021
1. Avant 640 DLX - předváděcí model

AWNT '

A424288B

Avant 640, teleskop, paralelogram, multif.joystik,zadn1 závaží s lSO50, lžíce 130 cm

A424288

Avant 640, teleskop, vyrovnávací ventil, multiconect

A21217

Teleskopické rameno

A34144

Paralelogram

A47829

MultifunkčnI joystick, 8 funkci

A417337

Závěs ISO 50 kombinovaný

A35957

ZadnIzávažI 29 kg

A34366

Multiconect - strana nakladače

SE001

Odpružená sedačka s opěrkami a vyhřivánIm

A48905

FOPS - ochrana proti pádu

ROPS

ROPS - ochrana proti přetočeni

MW10.261212T

Pneumatiky 26x12.00-12 šIp - standard

AVL130

lžíce 1300 mm, objem 330 litrů. rovná hrana

A21444

Kabina DLX

A19000F

Plnění pneumatiky Magnesiumsulfátem-cena za pár

Rok výroby 2020
Najeto 180 mth
'\j avt

Cena stroje 1.154.900,- KČ bez DPH
Záruka 24 měsíců

Avist
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Třístranné přivěsY Avistech
Robustní přívěs s třístranným sklápěním, určený pro přepravu materiálu v terénu.
Standardní výbava závěs na ISO 50, odstavná
noha, nájezdová brzda s couvací automatikou
Celková hmotnost
Užitečná hmotnost
Rozměry loŽ.plochy
výška bočnic

AVNO1
1000 kg
480 kg
2,4 x 1,4 m
400 mm

Přislušenstň Nástavky na bočnice
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PřIsIušenstň
AV0057

Přivěs - AVN01, 1000 kg - v barvě Avant

26,10

84 768 KČ
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