ZÁLESÍ

KUPNÍSMLOUVA

„m„

č. OCHI I19 u kupujícího
č. ZAL/15/19 u prodávajícího

uzavřená mezi následujícími stranami podle ustanovení 5 2079 občanského zákoníku:

Prodávající:

ZÁLESÍa.s.

Uherskobrodská 119
763 26 Luhačovice
(dále jen prodávající)

Ing. Marek Vysloužil, člen představenstva
Ing. Karel Zicha, člen představenstva

zastoupený:
„

ICQ:
DIC:

00135143

Bankovní spojení:
Obchodní rejstřík:

Komerční banka, a.s., č.ú.: 2510661/0100
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 4382

CZOO135143

a
Ku p

uj í c í:

Obec Chomýž

Chomýž 52
768 61 Bystřice pod Hostýnem (dále jen kupující)
Oldřich Navrátil, starosta

zastoupený:

ičo:

00287237

C200287237

DIČ:

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět smlouvy dle odstavce
zavazuje zboží odebrat a zaplatit dohodnutou cenu dle odstavce ||. této smlouvy.
l.

l.

a kupující se

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka traktoru ZETOR Proxima Power HS 120 ve specifikaci dle předložené nabídky,
která je přílohou této smlouvy.
ll.
Kupní cena
Kupní cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran:

Specifikace
Traktor ZETOR Proxima Power HS 120
Cena celkem bez DPH

\

'

ks

cena/ks (Kč)

Cena celkem (Kč)

1

1.219.000,00

1.219.000,00
1.219.000,00
255.990,00
1.474.990,00

DPH 21 %

Cena vč. DPH
Kupní cena zboží dle bodu 1. Předmět smlouvy celkem činí 1.219.000,— Kč bez DPH.
Kupní cena zboží je pevná v Kč a bude účtována dle platných daňových zákonů včetně DPH.
Platební podmínky
Kupní cena zboží dle bodu
faktury se splatností 14 dní.
Ill.

ll,

bude uhrazena převodem na účet prodávajícího na základě vystavené

Kupní smlouva mezi: Obec Chomýž, Chomýž 52, 768 61 Bystřice pod Hostýnem a ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice

Strana

1.

:e 2

Dodací podmínky

IV.

Termín dodání
a)
Dodávka předmětu smlouvy kupujícímu a předání kupujícímu bude provedeno do 31.5.2019.
Místo předání
Předmět smlouvy bude předán v místě kupujícího — Chomýž. Předvedení a odzkoušení provede prodávající
bezplatně. Přejímka bude potvrzena oběma stranami podpisem předávacího protokolu — zápisu o převzetí a

b)

proškolení.

Přechod vlastnictví k věci
c)
Kupující se stává vlastníkem zboží po podpisu předávacího protokolu. Kupující je oprávněn dnem podpisu
předávacího protokolu nakládat se zbožím k účelu jeho užití.
Záruční a servisní podmínky
Prodávající poskytuje záruky na provozní závady zboží nezaviněné vnějšími vlivy (obsluha, podmínky
provozu, havárie, vnější poškození, apod.) nebo jeho nesprávným užitím, s výjimkou spotřebních dílů. Vyloučené
ze záruky jsou všechny závady, které vzniknou následkem neodborného zásahu do zařízení, nedodržením návodů
na obsluhu a údržbu zařízení, použitím nevhodných pracovních prostředků, neschválených provozních náplní a
spotřebních dílů, normálním opotřebením dílů. Vzniklé nedostatky po dobu záruky kupující prodávajícímu
neodkladné oznámí písemnou formou (je připuštěn email). Pro uznání záruční závady kupující garantuje
dodržování provozních podmínek pro zařízení dle návodu na obsluhu a údržbu k danému konkrétnímu zařízení a
zajišťování pravidelného servisu autorizovaným střediskem výrobce.
Záruční lhůta běží vždy ode dne převzetí předmětu plnění kupujícím včetně. Záruční lhůta se prodlužuje o
dobu, po kterou je předmět plnění při odstraňování eventuální záruční závady mimo provoz.

V.

i

Záruční lhůta (traktor)

24 měsíců nebo 1800 Mth (co nastane dříve)

:

Ostatní ujednání

VII.

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí ustanovení obchodního zákoníku. Závazky založené touto
smlouvou lze měnit výlučně na základě dohody smluvních stran ve formě písemných dodatků.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je vyhotovena ve 3 ks, z nichž
kupující obdrží 2 a prodávající 1 vyhotovení.
Luhačovice dne 8.3.2019

Chomýž dne 8.3.2019

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

©

ZÁLESÍ..s.

LUHACOVICE

,
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/
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[/\_/

ln Marek Vysloužil
člen představenstva

, ,

OBCHODNI ZAVOD

Uhaskouodau119, 763 26 Luhačovice
06:00135143 DIČ:C200135143

Tei..-

517 110 723. o-mlll:

obchodům/unc:

/

////
.
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Oldřich Navrátil
starosta

Ing. Karel Zicha
člen představen va
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Nabídka pro:

Obec Chomýž, p. Navrátil , tel. 776 029 293, obec©chomyz.cz

Nabídka traktoru ZETOR 120 Proxima HS T2 — bez AdBIue
Základní technické parametry:
Motor —
—

-

vznětový, přeplňovaný, vodou chlazený, 4-válcový
stupeň emisí TIER III.B (motor bez SCR - AdBIue)
výrobce Zetor
výkon 86,2 kW (117 HP)
.

Převodovka —

-

4 0 mechanická, plně synchronizovaná
3 0 násobič (každou rychlost lze rozdělit na 3 pod zatížením) Powershift

synchronizovaná elektrohydraulická reverzace pod zatížením Powershutle
elektrická spojka na řadící páce
automatické řazení rychlostí pod zatížením
počet převodových stupňů 24 vpřed ! 24 vzad
2 0 nesynchronizovaná redukce pracovní a pojezdové rychlosti
elektropneumaticky řazená uzávěrka zadní nápravy se 100% účinností

Vývodový hřídel
-

mokrá vícelamelová spojka s elektrohydraulickým ovládáním
540/540eco ot/min bez výměnných koncovek
'

Hydraulika
-

—

—

—

hydraulika Mita

max. zvedací síla 41 ,5 kN
dodávka čerpadla 50 I/min
přídavný rozvaděč 3-sekční, vnější vývody 6+1 rychlospojek ISO 12,5

Kola - přední disková 340/85 (13,6)—R24
-

zadní disková 16,9-R34

Pojezdová rychlost 40
Palivová nádrž

kah

220

|

(brzděné a hnané obě nápravy — diskové brzdy v přední nápravě)

Ve standardní výbavě traktoru ie zahrnuto:
-

klimatizace
sklopný a výsuvný volant
digitální přístrojová deska
střešní průhled se sluneční clonou

tónovaná skla kabiny
mechanicky odpružená sedačka s loketními opěrkami

sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem
2-okruhové vzduchové brzdy přívěsu

-

1 i

-

koncovky táhel CBM

-

automatický, výškově stavitelný závěs („šplhací“)
závěs pro jednonápravový přívěs — agrohák i tažná lišta
vnější ovládání hydrauliky-mechanické
sada závaží v zadních kolech 2+8 ks — 270 kg
přední závaží — sada 400 kg včetně závěsu
pracovní světlomety (přední i zadní)
vyhřívané zadní sklo a zpětná zrcátka
stěrače a ostřikOvač

základní povinné vybavení ( trojúhelník, hadice ke kompresoru, návod k obsluze)

Ceníková cena od 1.1.2019 ZETOR 120 Proxima HS, Agro

1.234.100,- Kč

Výbava na přání za příplatek:
autorádio
výstražný maják demontovatelný
servisní vložka filtru pevných částic
vzduchová sedačka řidiče

+

DPH

3.800,- Kč
2.400,- Kč
8.500,- Kč

10.000,— Kč

Nabízená cena ZETOR 120 Proxima HS, Agro vč. doplňků

1,219.000,- Kč + DPH

Vnabízené ceně traktoru je zahrnuto uvedené provedení traktoru, jednorázové seřízení
traktoru a zaškolení obsluhy. Po domluvě doprava.
i

Záruka na traktory Zetor je 24 měsíců nebo 1800 Mth
po 500 Mth).

ode dne předání. (servisní intervaly

Záruční prohlídky(1. po 100 Mth, 2. po 500 Mth.)
Termín dodání: květen 2019

Financování:

faktura se splatností 14 dní

nabídku připravil. 5.3. 2019 Petr Janírek, mobil 739 268 939, e-mail: ianirek©zalesicz
:

ZÁLESÍ a.s. — Obchodní závod, Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice www.obchod.zalesi.cz
Tel.: +420 577 116 723
Fax: +420 577 116 722
e-mail: obchonzaleSicz

