
Agrowest a.s.

se sí dlem:

zastoupená:

í Č :27961958

Kupní  smlouva č . PZ-2I1,194-00 1 5

 č lenem představenstva

D| č : CZ27961958

Společ nostje zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m Krajským soudem v Plzni, oddí l B, vlož ka l259

bankovní  spojení :  
dále.ien "prodávají cí "

^
Obec Babylon

se sí dlem /
mí stem Babylon 27,344 01 Babylon, Domaž lice

zastoupená: p. Pavlem Bambáskem, starostou obce

IČ : 00572551

DIČ :

dále.jen "kupuií cí "
uzavřely následuj í cí

kupní  smlouvu:

I .

Předmět koupě

l. Předmětem té to smlouvy je dodávka

Název zbož í Množ stYí  Cena bez DPH Sazba DPH Cena celkem

Tlaktor ž aci l(ubota G 23 1 HD 1 x 439 000,00 2lo/o 531 l89,97

celková cena 439 000,00 Kč 53l l89.97 Kč

(dálejen ,,zbož í "). Bliž š í  technická specifikace zbož í je uvedena v nabí dce.

2. Prodávají cí  se zavazuje zároveň se zbož í m dodat kupují cí mu následují cí  doklady:

3. Kupují cí  se touto smlouvou zavazuje z6ož í  od prodávají cí ho pí evzit a zap| atit za ně kupní  cenu podle té to

smlouvy.

il.
Kupní  cena a platební  podmí nky

l. Kupní  cena je stanovena dohodou smluvní ch stran a č iní :  439 000,00 Kč  bez DPH, t j. 53 l l89,97Kč S
DPH. Celková cena vč etně zaokrouhlení  je 53 l l90,00 Kč .

2. Kupují cí  se zavazuje zaplatit kupní  cenu na základě faktury vystavené  prodávají cí m.

3. Není - li na faktuře uvedenojinak,je faktura splatná nejpozději do l4ti dnť l ode dne její ho vystavenÍ .

4. Kupní  cena se hradí  na výš e uvedený bankovní  ú č et prodávají cí ho, s variabilní m symbolem č í sla pří sluš né

faktury.

5. V pří padě prodlení  s ú hradou kupní  cenyje prodávají cí  oprávněn pož adovat po kupují cí m zaplacení

smluvní  pokuty v e výš i 0,02Yo z dluž né  č ástky za kaž dý den prodlení  s ú hradou kupní  ceny. Kupují cí je
povinen smluvní  pokutu zaplatit ve lhů tě do 30ti dnů  od doruč ení  výzvy prodávají cí ho.
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ilI .
Dodání  zbož í

Prodávaj í cí  se zavaale, ž e zbož í  dodá kupuj í cí rnu nejpozděj i do 20.04.202l . Mí stem předání  a převzetí

zbož í  je obec Babylon.

V pří padě prodlení  s dodání m zbož í je kupují cí  oprávněn pož adovat po prodávají cí m zaplacení  smluvní

pokuty ve výš i 0,020Á z kupní  ceny zbož í  (bez DPH) zakaž dý den prodlení  s dodání m.

O předání  a převzetí  zbož í  se smluvní  strany zavazují  poří dit pí semný předávací  protokol,

Kupují cí  se zavazuje prohlé dnout zbož í  ihned po jeho převzetí .

Převzetí rn z6ož í  přechází  nebezpeč í  š kody na zbož í  na kupují cí ho. Nebezpeč í  š kody na zbož í  rovněŽ

přechází  na kupují cí ho v pří padě, ž e kupují cí  nepřevezme zbož í  vč as, tj. v době, kdy prodávají cí  umoŽní

nakládat se zbož í m a kupují cí  poruš í  smlouvu tí m, ž e zbož í  nepřevezme. V pří padě, ž e kupují cí

nepřevezme zbož í  v dohodnuté m termí nu, je prodávají cí  oprávněn pož adovat po kupují cí m zaplacení

smluvní  pokuty ve výš i l 0%  z kupní  ceny zbož í  (bez DPH).

š koda na zbož í , která vznikla na zbož í  po přechodujejí ho nebezpeč i na kupují cí ho, nemá vliv na

povinnost kupují cí ho zaplatit kupní  cenu, ledaž e ke š kodě na zbož í  doš lo v dů sledku poruš ení  povinnosti
6.

prodávaj í cí ho.

7. vlastnické  právo k prodávaným věcem nab;foá kupují cí  okamž ikem předání  předrnětu koupě.

I v.
Zárlka za iakost

l. Prodávají cí  poskytuje kupují cí mu následují cí  záruku zajakost zbož í :  Zbož í  blde po dobu uvedenou v

tabulce v odstavci 3. tohoto č lánku způ sobilé  k porrž ití  ke smluvené mu, popř. obvyklé mu ÚČ elu a po tuto

dobu si zachová smluvené , popř. obvyklé  vlastnosti. Záruóní  doba zač í ná běž et ode dne převzetí  zboŽi.

2. odpovědnost prodávají cí ho za vady, na něž  se vztahuje záruka zajakost, nevzniká, jestliž e tyto vady byly

způ sobeny po přechodu nebezpeč í  š kody na zbož í  vnějš í mi událostmi neboje nezpů sobil prodávají cí  nebo

osoby, sjejichž  pomocí  prodávají cí  splnil svů j závazek. Prodávají cí  rovněž  neodpoví dá za Š kodY

způ sobené  neodborným použ ití m zbož í  kupují cí m.

3. Záruka se rovněž  nevztahuje na výměnu opotřebitelných dí lů  pojejich použ ití .

Název zbož í
Traktor ž ací  Kubota G 23 l HD 24 rněsí ců

v.
Odstoupení  od smlouvy

l. od té to smlouvy lzejednostranně odstoupit pro podstatné  poruš ení  té to smlouvy. Za podstatné  poruŠ ení

té to smlouvy se považ uje zejmé na nezaplacení  kupní  ceny kupují cí m ve lhů tě detš í  než  dva měsí ce,
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vI .
Závé reč ná ujednání

Tato smlouva nabývá ú č innosti dnem její ho uzavření .

Smluvní  strany se dohodly, ž e tato smlouva se ří dí  zákonem č .89l20I2 Sb., obč anský zákoní k, zejmé na

ustanovení m §2079 a nás1.

Ze záruky za jakost posk} tnuté  prodejcem nevzniká kupují cí mu právo na náhradu následné  š kody spojené

s uznanou reklamací  výrobku ani právo na náhradu ztráty zisku č ijaké kolij iné  pří mo č i nepřimo

souvisejí cí  š kody a ztt,áty.

Tuto smlouvu lze měnit jen pí semnou dohodou obou smluvní ch stran, a to ve formě dodatku k té to

smlouvě.

Tato smlouva se uzaví rá ye dvou vy,tiscí ch, přič emž  kaž dá smluvní  strana obdrž í  po jednom vyhotoveni.

V Domaž licí ch dne 03.03.202l
l/  ZoláL"^  J", < O. Oš  . ?o24

4.
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Agrowest a.s.

lČ :  2796,1958. DlČ : cZ2796,1958
společ nost je zapsána V obchodní m rejstří ku vedené m u

Krajské ho soudu V Plzni, oddí l B, Vlož ka 1259.

tel
e-mail:
lnterne

Prodejc
Datum Wstavení  nabí dky|  24.02.2021

Platnost nabí dky do: 30.04.2021

Cena bez DPH

cena celkem

Uvedené  ceny jsou stanoveny dle kursu 26,582 Kó/EUR,

Cena no nřeoóč tu ku rsu:

Traktor ž aeí { ubota

Prodejní  nabí dka
7AkA7ní k

PN_211199_0067

Výkonná modelová řada, na kterou se mú ž ete
spolehnout, Se s\ ^ im Wnikají cí m ž ací m \ ^ ýkonem a
jednoduchou obslUhou Vám noVé  sekač ky řady G
umož ňují  snadno zvládnout i ty nejnároč nějš í  ú koly.
Robustní  konstrukce a legendární  spolehliVost Kubota
dotvářejí  obrázek a nastavuji nové  standardy V té to tří dě,

At'už  pracujete V parku, nebo Ve Wsoké , husté  tráVě -
zde Vš ude dokazují nové  sekač ky řady G svoji
Výjimeč nou tří du. Při takto 4/soké  efektiVitě práce je Vž dy
i č as na chat, Toto Vš e zaruč uje Velký zájem o modely G
a pro obsluhu poděkoVání za dobře odvedenou práci,

standardní  vÝbava stroie:

seč eni RCK48-G231 , 1,22 m . Dí ž ák závaž í  . sada č elní ho záVaž í  (2X 20 kg)

Ticfui§lásle§ií ikage§lrg.iĚ
Motor:  Kubota D902
Výkon (hp);  21,9 k

objem paliVoVé  nádž e (l);  20 litrů

Převodovka: hydrostatická HST
Rychlost vpřed /  Vzad (km/h):  ,19 km/h

Š lika seč ení  (mm); 1,22 m

Výš ka seěení  (mm); 25-102 mm
Vodí cí koleč ka ž ací ho ú strojí  kophují cí teré n: 4 \ ^ iš kové
nastavitelná
Přední  pneu; 16X7,5-8
zadni pneu:24x12-12
Přední  náprava: lit inová

Obec Babylon
Baby| on 27
344 01 Babylon, Domaž lice

lČ :  o0572551

Dé lka skoje se zásobnlkem (mm): 3345 mm
Š lřka x \ ^ iš ka (mm): 1265 x2205 mm
Váha (kg):  955 kg
Vyklápěni zásobní ku: hydraulicky do Výš ky ,1,97 m

Přibliž ná doba do ú plné ho otevření  koš e: ,13 s
Kapacita zásobní ku (l):  640 litrů

senzor naplnění  zásobní kU: ano
palivoměr:  ano
Halogenová světla;  ano
poěí tadlo motohodin:  ano

Poznamka: Sleva na první  stroj nové ho modelu G 231 HD|
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