
KUPNÍ  SMLoUVA

č . j .:  HSJI -796-8/E-20l8

Smluvní  strany:

č eská ľ epublĺ ka - Hasĺ č ský záchľ anný sbor Kľ aje Vysoč ina
Sí dlo:
7,9stoupená:

ICO:
Bankovní  spojení :
Cí slo ú č tu:

Kontaktní  osoba:
E-mail:
Telefon:

(dále jen ,t{ upují cf')

Ke Skalce 4960132,586 04 Jihlava
plk. Mgr. Jĺ ří m Němcem, kĺ ajským ředitelem
708 85 184

a

AUTO IN s.r.o.
Sí dlo:

7astoupená:

ICO:
DIČ :
Bankovní  spojení :
Cí slo ú č tu:

Kontaktní  osoba:
E-mail:
Telefon:

(dále jen,!ľ oddvají ct'

Poděbradská'Zgz, Tmová, 530 09 Pardubice, odš těpný závod
AUTO IN Hradec Králové , Kutnohorská2l7, Plač ice, 500 04
Hľ adec Krź ů ové  4
Ladislavem Koč í m' zplnomocněná osoba k podpisu smlouvy
2s2 98 828
c225298828

uzaví rají  v souladu s $ 2079 zź konač ,.89l20I2 Sb., obč anský zfüoní k

(dále jen ,,obč onský uź koní k,) tuto

Smlouvu o dodávce vozidel (dále jen ,rSmlouva,)
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I . Úvouľ Í  usľ ł ľ ovnľ Í
1,.1 Smlouva byla uzavřena na ztkIadě výsledku zaďź lvaciho Í 7zęni na veřejnou zakź ľ Jęl

s názvem ,,Rámcová smlouva na dodávky osobní ch vozidel kategorie Ml _ mikĺ obusy

pro období  \ et20l6 - 2018 Č ást A" (dále jen ,,Veřejnú  zakdr'ka" č j. MV_28873-29NZ-

2016), zadávaĺ ov MV Č R, jako zadavatelem, ve smyslu zákona ě.13712006 Sb.,

o veřejných zakázkách, ve znění  pozdějš í ch předpisů , neboť  nabí dka Prodávají cí ho

podaná v rámci zadávaciho Í izeĺ i na Veřejnou zakázku byla Centrální m zadavatelem

vyhodnocena j  ako nejvhodněj š í .

1.2 Smluvní  strany prohlaš ují , Že identiÍ ikač ní  ú daje specifikují cí  Smluvní  strany jsou

v souladu s právní  skuteěností  v đ obě uzavření  Smlouvy. Smluvní  strany se zavanljí , ž e

změĺ y dotěených ú dajů  pí semně ozné nni bez prodlení  druhé  Smluvní  straně. V pří padě

zmé ny ú č tu Prodávají cí ho je Prodávají cí  povinen rovněŽ đ olož it vlastnictví  k nové mu

ú č tu, a to kopií  pří sluš né  smlouvy nebo potvrzenim peněž ní ho ú stavu. Při změně

identifikač ní ch ú dajů  Smluvní ch stran vč etně změny ú č tu není  nutné  uzavfuatke Smlouvě

dodatek.

1.3 Pľ odávají cí  pľ ohlaš uje, Že se nź iež itě seznrí mil se vš emi podklady, kteľ é  byly souč ástí

zadávaci dokumentace Veřejné  zakázky vč etně vš ech její ch pří loh (dále jen ,Zadóvací

dokumentace"), akteľ é  stanovují  pož adavky na předmět plnění  Smlouvy, aŽe je odbomě

způ sobilý ke splnění  vš ech jeho zź lvazků  podle Smlouvy. Prodávají cí  dále prohlaš uje, ž e

se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění  Veřejné  zakź nky a Smlouvy,

Že jsou mu zĺ ámy veš keľ é  relevantní  technické , kvalitativní  a j iné  podmí nky

nezbytné  krealizaci předmětu plnění  Veřejné  zakázky a Smlouvy, aż e đ isponuje

takoqimi kapacitami a odborn1imi znalostmi, které  jsou nezbyné  pro rcalizaci předmětu

plnění  Veřejné  zakä zky a Smlouvy za dohođ nutou maximální  smluvní  cenu uvedenou

ve Smlouvě.

1'.4 Pojmy s velkými poč áteč ní mi pí smeny definované  ve Smlouvě budou mitýzĺ am, jerž

je j im ve Smlouvě, vč etně její ch pří loh a dodatků ' připisován. Pľ o vylouč ení  jakýchkoliv

pochybností  o vztahu Smlouvy a Zadź xací  dokumentace jsou rovněŽ stanovena tato

výkladová pravidla:

a. v pří padě jaké koliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení  Smlouvy budou tato

ustanovení  vykládána tak, aby v co nejš irš í  mí ře zohledňovala ú č el Veřejné  zakź nky

vyjádřený v Zadtxaci dokumentaci;

b. v pří padě chybějí cí ch ustanovení  Smlouvy budou pouŽita dostateč ně konkré tní

ustanovení  Zadź x ací  dokumentace;

c. v pří padě rozporu męzi ustanovení mi Smlouvy aZadtlvaci dokumentace budou mí t

přednost ustanovení  Smlouvy.

1.5 Prodávají cí  pľ ohlaš uje, ž e j í m poskýované  plnění  odpoví dá vš em poŽadavků m

vyplývají cí m z p| atĺ ých právní ch předpisů  a závazných technických norem, kteľ é  se

na plnění  vztahlj i.

t"
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il. pŘľ oľ ĺ ĚT sMLoUvY
2.l Prodávají cí  se Smlouvou zavazuje na vlastní  náklady a nebezpeč í  dodat Kupují cí mu

řádně a vč as, v poětu a za cęľ ľ u a podmí nek stanovených dále ve Smlouvě nové  vozidlo
Deví timí stný Ford Transĺ t Custom Ml v mnoŽství  a technické  specifikaci stanovené
v pii| oze ě. 1 té to smlouvy a barevné ho provedení  dle $ 10 odst. 2 zákona ě. 36l/2000
Sb., o provozu na pozemní ch komunikací ch a o změnách někteľ ých zákonů  ve znění
pozdějš í ch předpisů . Jedná se o nový nepouŽitý automobil vyrobený v pří sluš né m roce
vzhledem k đ atu objednávky.

2.2 Prodávají cí  prohlaš uje, Že předmět plnění  podle Smlouvy není  plnění m nemoŽným, až e
Smlouvu uzavirá po peč livem zváž eni vš ech moŽných dů sledků . Pľ odávají ci dź ie
prohlaš uje, ž e se seznámil s přeđ mětem Smlouvy, a ž e vozidlo mů ž e být
dodáno s parameĘ a v termí nu stanovené m ve Smlouvě.

2.3 Kupují cí  se zavanlje zaplatit Prodávají cimll za řádně dodané  vozidlo sjednanou cenu
dle Smlouvy.

3.1

ilI . DoBA A MÍ sTo PLNĚNÍ

Prodávají cí  se zavanlie dodat vozidlo podle sých mož ností  bez zbyteč ných prutahů
nejpozději do 19.12.2018.
Mí stem plnění  Je č n _ Hasĺ č ský záchranný sboľ  Kľ aje Vysoč ina, PS Třebí č ,
Žďáľ ské ho 180, 674 LlKož ichovice.

3.2

IV. CENA

4.l Specifikace ceny plnění  je stanovena dohodou Smluvní ch stran následovně:

Slovy:sedmsetdvacetj ednatisí csto sedmdesátj ednakorunč eských

4.2 Cen uvedené  v tomto č lánku Smlouvy jsou uvedeny jako maximální , nejqýš e pří pustné ,
nepřekroč itelné  a zahmujici veš keré  náklady Prodávají cí ho nutné  k řádné mu splnění
předměfu Smlouvy (např. vedlejš í  náklady, náklady spojené  s dopľ avou do mí sta plnění ,
vč etně nákladů  souvisejí cí ch apod.). Pľ odávají cí  nese veš keré  irĺ klady nutně nebo ú č elně
vynaloŽené  při plnění  závazku ze Smlouvy vč etně veš keých poplatků . V ceně jsou
zahrnuty veš keré  č innosti sjednané  ve Smlouvě, jakož i dalš í  č innosti, kteľ é  ve Smlouvě
uvedeny nejsou, ale o kte4ých Prodávaj í ci vzhledem ke s'r'-im odbom;im znalostem vědět
měl nebo mohl. Cenu plněni je mož né měnit pouze zaniž e specifikovaných podmí nek.
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Cena celkem v

Nózev
zbož í MJ DPH

Cena za
MJvKč Poč et

MJ bez DPH DPH 2I% vč . DPH
Ford Trąnsit
Custom
Kombi

ks 596 09 I 596 009 09 125 161 9I 721 I7I 00
C e ną c e lke m zao lcr ouhl e no 721 171



4.3 Smluvní  strany se dohodly, Že pokud dojde v prů běhu plnění  Smlouvy ke změně zź konné
sazby DPH stanovené  pľ o plnění  předmětu Smlouvy, bude tato sazbapromí tnuta do vš ech
cen uvedených ve Smlouvě s DPH a Prodávají cí  je od okamž iku nabytí  ú č innosti změny
zií konné  sazby DPH povinen ú č tovat platnou sazbu DPH. o té to skuteč nosti není  nutné
uzaví rat dodatek ke Smlouvě.

4.4 Prodávají cí  odpoví dá za to, ž e sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právní mi
předpisy

V. PLATEBNÍ  ľ ooľ ĺ Í ľ ry
5'l Cena plnění  dle Smlouvy bude hĺ azena na základě daňové ho dokladu vystavené ho

Prodávají cí m (dále jen,, Faktuľ a,).

5.2 Právo fakturovat vzniká'Prodávají cí mu po řádné m dodaní  celé ho plnění  a protokolií mí m
předání m a převzetí m plnění  v souladu s č l. vl Smlouvy Kupují cí mu.

5.3 Kaž dá Faktura vystavená na zź tkladě Smlouvy bude mí t nálež itosti daňové ho dokladu
dle $ 29 zź i< ona ě- 23512004 Sb., o dani zpřidané  hodnoty, ve zné ní pozdějš í ch předpisů ,
a dle $ 435 obč anské ho zfüoní ku. Prodávají cí  je po vzniku prź lva fakturovat povinen
vystavit a Kupují cí mu předat Fakturu ve đ vojí m vyhotovení . Faktura musí  dále
obsahovat:

a) nź aev Smlouvy a datum její ho uzavření ;

b) předmět plnění ;

c) oznaěení  b* ky a č í sla ú č fu, na kteĘý má bytzaplaceno (pokud je č í slo ú č tu odliš né
od č í sla uveđ ené ho v zé thlavi Smlouvy, je Prodávají cí  povinen o té to skuteč nosti
Kupují cí ho v souladu se Smlouvou informovat);

d) kopie dodací ho listu

e) lhů tu splatnosti Fakfury;

Đ název, sí dlo, lČ o a DIČ  Kupují cí ho a Prodávají cí ho;

g) jmé no a vlastnoruč ní  podpis osoby, která Fakturu vystavila, vč etně kontaktní ho
telefonu.

5.4 Lhů ta splatnosti Faktuľ y č iní  30 kalendářní ch đ nů  ode dne její ho doruč ení  Kupují cí mu.
Faktura bude doruč ena doporuč enou listovní  zásilkou nebo pověřené mu zaměstnanci
Kupují cí ho proti pí sernné mu potvrzení  pÍ ev zetí .

5.5 Souč ástí  kaž dé  Fakfury podle té to Smlouvy bude specifikace dodané ho plnění  tak, aby
byla v souladu s platn; imi ú č etní mi a daňov1imi předpisy, ato zaú č elem řádné ho vedení
evidence majetku Kupují cí ho v souladu s těmito právní mi předpisy.

5.6 Nebude-li Fakfura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náleŽitost nebo bude-
li chybně výč tována cena nebo DPH, je Kupují cí  opľ ávněn Fakturu před uplynutí m lhů ty
splatnosti bez zaplacení  vrátit Prodávají cí mu k provedení  opravy s vyznač ení m dů vodu

" vrácení . Prodávají cí  pľ ovede opravu vystavení m nové  Faktury. Vľ ácení m vadné  Faktury
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Prodávají cí mu přestáváběŽetpů vodní  lhů ta splatnosti. Nová lhů ta splatnosti běŽí  ođ e dne
doruč ení  nové  Faktury.

5.7 Povinnost zaplatit cenu plnění  je splněna dnem odepsání  pří sluš né  č ástky naú č tu
Prodávají cí ho. Vš echny č ástky poukazované  v Kč  vzé Ęemně Smluvní mi stranami
nazátkladě Smlouvy musí  bý prosté  jakýchkoliv bankovní ch poplatků  nebo j iných
nákladů  spojených s převodem najejich ú č ty.

5.8 Kupují cí  neposkýuje Prodávají cí mu na předmět plnění  Smlouvy jaké koliv zálohy.

vI . pŘnlÁľ Í  A PŘEvZnrÍ  ľ lľ Ěľ Í
6.l Řĺ dno dodané  vozidlo bude Smluvní mi stranami pľ otokolárně předrĺ no a převzato v mí stě

plnění  dle č l. I I I . odst. 3.2 Smlouvy.
6.2 o řádné m předání  a převzeti vozidla bude vyhotoven pí semný předávací  protokol

podepsaný oběma Smluvní mi stranami, přič emŽ v tomto přeđ ávací m protokolu bude
deklarována funkč nost a kompletnost dodané ho vozidla.

6'2 Pľ odávají cí  prohlaš uje, ž e vlastnické  právo kę zbož i nabyvá Kupují cí  okamŽikem
uhrazeni sjednané  kupní  ceny a nebezpeč í  š kody na věci k dodané mu vozidlu přechź zi
na Kupují cí ho okamŽikem převzetí  zbož i od Pľ odávají cí ho.

vI I . DALŠ Í  pnÁvł  A PovINNoSTI  sMLUvNÍ cH srRł ľ
7 .l Prodávají cí  je dále povinen:

a. poskytnout řádně a vč as plnění  podle Smlouvy bez faktických apľ ávní ch vad;
b. postupovat při plnění  předmětu Smlouvy s odbomou pé ěí , podle nejlepš í ch znalostí

a schopností , sledovat a chľ ánit oprávněné  ztĺ jmy Kupují cí ho;
c. Vyrozumět zástupce Kupují cí ho pana Ing. Bc. Miroslava Buffu nejmé ně 5 (slovy: pět)

pracovní ch dnů  před plánovaným datem dodání , za ú č elem připravenosti Kupují cí ho
k poskýnutí  dostateč né  souč innosti při předání  apřevzetiplnění .

7.2 Prodávají cí  je povinen za ú č elem ověření  plnění  svých povinností  vývořit podmí nky
subjektů m opľ ávněných dle zákonač ,.320l200l Sb., o finanč ní  kontrole ve veřejné  správě
a o změně někteých zákonů  (zź kon o finanč ní  kontľ ole), ve znění  pozdějš í ch předpisů ,
kprovedení  kontroly vztahují ci se krealizaci předmětu Smlouvy, poskýnout
oprávněn; im osobám veš keré  doklady vztahují ci se k realizaci předmětu Smlouvy'
umož nit pruběŽné  ověřování  souladu ú dajů  o rcalizaci předměfu Smlouvy a poskýnout
souč innost vš em osobám oprávněným kprovádění  kontroly, vč etně toho, ž e se
Prodávají cí  podrobí  té to kontľ ole a bude pů sobit jako osoba povinná ve smyslu ust. $ 2
pí sm. e) uvedené ho zź tkona. Těmito oprávněnými osobami jspu Kupují cí , Ministeľ stvo
financí  Č eské  republiky, Ministerstvo pro mí stní  rozvoj Č eské  republiky, Ministeľ stvo
vnitra Č eské  republiky, Ministeľ stvo zdravotnictví  Č eské  republiky, Centrum
pro regionální  rozvoj, Evropská komise' Evropský ú č etní  dvů r, Nejvyš š í  kontrolní  ú řad,
pří sluš ný finanění  ú řad' pří padně dalš í  orgány oprávněné  k výkonu kontroly.

Stránka 5 z 9



vilI . oDPovĚDNosT ZA Š KODU, oDPovĚnľ osr ZA VADY, ZÁRUKł

8.1 Pľ ođ ávajicí  je povinen dodat zbož í  v množ ství , druhu a jakosti dle odst. 2.l té to smlouvy
při dodrŽení  obchodní ch podmí nek sjednaných v té to smlôuvě arovněŽv rámcové  smlouvě.

8.2 Prodávají cí  přebí rá závazek a odpovědnost za vady vozidla, jež buđ e mí t vozidlo (č i jeho
č ásti) v době jeho protokolł í rní ho předrání  a pÍ evzetí  Kupují cí m a dále za vađ y, které  se
na vozidle (č i jeho dí lč í ch č ástech) vyskýnou v pruběhu zěruč ní  doby.
Prodávají cí  v souvislosti s odpovědností  za vady vozidla poskýuje Kupují cí mu niž e
speciť rkovanou ziĺ ruku.

8.3 Prodávají ci se zavazlje poskytnout ziĺ ľ uku:
a) 4 ľ oky nebo 120 000 kilometľ ů  na vš echny věcné  vađ y na dodaný automobil,
b) 5 let nebo l50 000 kĺ lometrů  na lak,
c) 12 let na neprorezavění  karoserie

8.4 Záruěni doba poč í náběž et dnem pľ otokolární ho předáni apřevzetí  vozidladle Smlouvy
Kupují cí m. Záruěni doba neběž í  po dobu, po kterou Kupují cí  nemů ž e už ivat předmět
plnění  pro vady, zakteré  odpoví dá Prodávají cí .

8.5 Prodávají cí  je odpově dný za to, ž e dodaný předmět plnění  je v souladu se Smlouvo u, a ž e
po dobu záruěni doby dle odst. 8.3 Smlouvy bude mí t dohodnuté  vlastnosti, ú roveň a
charakteľ istiky.

8.ó Veš keré  vady předmětu plnění  je Kupují cí  povinen oznámit Prodávají cí mu bez
zbyteěné ho odkladu poté , kdy vadu zjistí , a to e-mailem na adresu doplní  prodávají cí ,
nebo na č í slo doplní  prodávají cí , nebo pí semně na adresu AUTO IN s. r. o., Kutnohorská
2l7,500 04 Hradec Králové .

8.l Prodávají cí  se zavazuje k poskytnutí  nebo zajiš tění  provedení  oprav vad vozidla, na kteľ é
se vztahuje záruka, v zź ruěni době dle odst. 8.3 Smlouvy v odbomých autorizovaných
seľ visech. Prodávají cí  je povinen sdělit Kupují cí mu bezodkladně po oznámení  vady
předmětu plnění , nejpozději vš ak do 3 (slovy: tří ) hodin od oznámeni vađ y, nejbliŽš í
odbomý autorizovaný seľ vis, ve které m mů Že b;ýt pľ ovedena oprava Kupují cí m oznámené
vady na vozidle. Nesdělí -li Prodávají cí  nejbliŽš í  odborný autorizovaný seľ vis v uvedené
lhů tě, je Kupují cí  oprávněn zajistit opravu srĺ m v jaké mkoliv ođ borné m autorizované m
servisu na náklady Prodávají cí ho. Nárok na náhľ adu š kody tí m není  dotč en.

8.8 NepřevezmeJi Prodávají cí  nebo Pľ odávají cí m sđ ělený nejbliŽš í  odborný autorizovaný
servis sdělený Prodávají cí m pođ le předchozí ho odstavce vozidlo k provedení  opravy
bez zbyteěné ho odkladu, nejdé le vš ak do 24 (slovy: dvacetič tyř) hodin od oznámení  vady
předmětu plnění , je Kupují cí  oprávněn zajistit opravu sám vjaké mkoliv odboľ né m
autorizované m servisu na náklady Prodávají cí ho. Nárok na náhradu š kody tí m není
đ otč en.

8.9 Veš kęré  opravy vad vozidel, na které  se vztahuje zź raka, v zź ruěni době dle odst. 8.3
Smlouvy budou prováděny pro Kupují ciho zcela bezplatně a tedy výluč ně na nfülady
Prodávají cí ho.
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I x. SANKč NÍ  UJEDNÁNÍ

9.I  Prodávají cí  je oprávněn pož adovat na kupují cí m ú rok z pľ ođ lení  na nedodrž ení  teľ mí nu

splatnosti fakfury ve výš i 0,05 oÁ z opľ ávněně fakturované  č ástky vč etně DPH za kaž dý
i zapoěatý den prodlení . Výš e sankce není  omezena.

9.2. Kupují cí  je oprávněn pož adovat na prodávají cí m smluvní  pokutu zanedodrž ení  teľ mí nu

plnění  dodávky zbož i, a to ve \ ^ ýš i 0,05 oÁ z ceny nedodané ho zboŽi věetně DPH zakaž ďý
i započ ,atý den prodlení . Výš e sankce není  omezena.

9.3 objednatel je oprávněn pož adovat na dodavateli smluvní  pokutu za nedodrŽení  doby

pro odstranění  zjiš těných vad na základě reklamace, a to ve výš i 0,05 % o z ceny

reklamované hozbož ivč etně DPH, atozakaŽdýizapoč ,atý denpľ odlení . Minimální  výš e

sankce je l000,- Kč  za den.

9.4 Úrokzprodlení  a smluvní  pokuta jsou splatné  do 30 kalendářní ch đ nů  od data, kdy byla
povinné  straně doruč ena pí semná výzva k jejich zaplaceni oprávněnou stranou, a to

na ú č et opľ ávněné  strany uvedený v pí semné  výzvě.

9.5 Zaplacenim smluvní  pokuty není  jakkoliv dotč en nárok Kupují cí ho na náhradu š kody;

náľ ok na náhľ adu š kody je Kupují cí  oprávněn uplatnit vedle smluvní  pokuty v plné  výš i.

Zaplacenim smluvní  pokuty není  dotč eno splnění  povinnosti, kteľ á je prostřednictví m

smluvní  pokuty zajiš těna.

x. DUvĚRNn npoRnĺ ł cľ
10.1 Vzhledem k veřejnopľ ávní mu charaktąu Kupují cí ho, Pľ odávají cí  výslovně prohlaš uje,

ž eje stouto skutęč ností  obeznámen, Že ž ádné  ustanovení  Smlouvy nepodlé há z jeho

strany obchodní mu tajemství  a souhlasí  se zveřejnění m smluvní ch podmí nek obsaŽených

ve Smlouvě, vč etně její ch pří loh a pří padných dodatků  Smlouvy za podmí nek

vyplývají cí ch z pří sluš ných pľ ávní ch předpisů , zejmé ĺ a zák. č . L06lI999 Sb.,

o svobodné m pří sfupu k infoľ mací m, ve zné ni pozdějš í ch předpisů , zź k. č ,.340/2015 Sb.,

o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někteqých smluv, uveřejňovł í ní  těchto

smluv a o registru smluv (zfüon o ľ egistru smluv), ve znění  pozdějš í ch předpisů .

ro.2

xI . DoBA TRVÁNÍ  SMLoUVY A MoŽNosTI  ľ nĺ Í ľ ĺ o UKoNč ENÍ

11.1 Smlouva, její Ž předmět plnění  je v hodnotě 50 000 Kč  bez daĺ ě z přidané  hodnoty nebo

niŽš í , nab;ývá platnosti a ú ěinnosti dnem podpisu stranou, která j i podepisuje jako druhá

v pořadí . Smlouva, její Ž předmět plnění  přesahuje hodnotu 50 000,- Kč  bez daně

zptidané  hodnoty, nabýváplatnosti dnem podpisu stľ anou, kteľ á j i podepisuje jako druhá

v pořadí  a ú č innosti dnem zveřejnění  smlouvy v Registru smluv ve smyslu

zź tkonač ).340/2015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někteých smluv,

uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákoĺ  o iegistru smluv), ve znění

pozdějš í ch předpisů . Zveřejněni smlouvy v registru smluv zajisti kupují cí .

11. 2 Smlouva mů Že bý ukonč ena:

a) pí semnou dohodou obou stran,

b) okamž it;ýł n odstoupení m od smlouvy v pří padech, kdy některá ze smluvní ch
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stľ an poruš í  podmí nky Smlouvy

1 1.3 odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní  strana, která svou povinnost neporuš ila.
Kupují cí  je oprávněn od Smlouvy pí semně odstoupit z dů vodu její ho podstatné ho
poruš ení  Pľ odávají cí m, přič emž  za podstatné  poruš ení  Smlouvy Pľ odávají cí m se
považ uje takové  poruš ení  smlouvy, o které m Prodávají cí  s přihlé dnutí m k ú č elu Smlouvy,
kteý vyplynul z její ho obsahu nebo z okolností , zanichž byla Smlouva uzavřena, věděl
nebo musel vědět, ž e v době uzavÍ eni Smlouvy nebo v době poruš ení  povinnosti, Že
Kupují cí  nebude mit zájem na plnění  povinností  při takové m poruš ení  Smlouvy.
Podstatným poruš ení m té to smlouvy jevž dy:
a) pľ odlení  Pľ odávají cí ho s řádn; im dodání m vozidlađ elš í m než 3} kalendářní ch dnů ;

b) dodání  vozidlapouŽité ho nebo vyrobené ho vjiné m než  dohodnuté m ľ oce;

c) opakované  poruš ovií ní  dalš í ch povinností  Prodávají cí m vypl;ýv ajici ze Smlouvy,
zejmé na při zajiš ť ování  servisní ch sluŽeb.

l1'4 Smluvní  strany se dále dohodly, ž e odstoupení  od Smlouvy musí  byt pí semné  a
na mož nost odstoupení  od smlouvy j iŽ dří ve Kupují cí  pí semně Pľ odávají cí ho upozomil.
odstoupení  je ú č inné  ode dne, kdy bylo doruč eno druhé  Smluvní  straně.

11.5 Ukonč ení m Smlouvy nejsou dotč ena ustanovení  o odpovědnosti za š kodu (š koda mů Že
spoč í vat i v nákladech vynaloŽených Kupují cí m na rcalizaci nové ho zadávací ho ŕ izeni),
nároky na uplatnění  smluvní ch pokut a ostatní ch prź tv apovinností  založ enýchSmlouvou,
která mají  podle zź kona nebo Smlouvy trvat i po její m zruš ení .

xll. ZÁvĚnnč ľ Á UsTANovENÍ

13.1 Tato Smlouva představuje ú plnou dohodu Smluvní ch stran o předmětu Smlouvy.
Smlouvu je mož né  měnit pouze pí semnou dohodou Smluvní ch stran ve formě
č í slovaných dodatků  Smlouvy, podepsaných opľ ávněnými zásfupci obou Smluvní ch
stľ an.

13.2 Doruč ovací mi adresami jsou adresy uvedené  v zź ů llavi Smlouvy. Změnu je Smluvní
strana povinna pí semně oznź lmit přeđ em a nebude-li to moŽné , tak bez zb7ł eěné ho
odkladu po její m pľ ovedení , nejdé le vš ak nejbliŽš í  pľ acovní  den. Smluvní  straně jdou plně
k tí Ži dů sledky pří padné ho neoznámení  změny doruč ovací  adresy podle předchź nejí ci
věty.

13.3 Je-li nebo stane-li se jaké koli ustanovení  Smlouvy neplatným, nezfüonn; im nebo
nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbyvajicich ustanovení
Smlouvy. Smluvní  strany se tí mto zavaanji nahľ adit do 5 (slovy: pěti) pracovní ch dnů
po doruč eni výzvy druhé  Smluvní  strany jaké koli takové  neplatné , nezákonné  nebo
nevynutitelné  ustanovení  ustanovení m' které  je platné , zákoĺ lné  a vynutiteln é  amástejný
nebo alespoň podobný obchodní  a pľ ávní  význam.

13-4 Práva a povinnosti vzniklé  na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní  se ří dí  č eským
právní m řádem, zejmé napak obč anským zákoní kem. Žaane ustanovení  Smlouvy nesmí
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být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění  Kupují cí ho uvedená v Zađ ź paci

dokumentaci Veřejné  zakázky.

13.5 Smlouva je vyhotovena ve 2 (slovy: dvou)vyhotovení ch, znichž  Kupují cí  obdrŽí  l
(slovy: jedno) vyhotovení  a Pľ odávají cí  l (slovy: jedno) vyhotovení .

13.6 Nedí lnou souč ástí  Smlouvy jsou následují cí  pří lohy:

o Pří loha č . 1 _ Specifikace vozu

1,3.7 Smluvní  strany souhlasí  s tí m, aby smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené

Hasič sk; im zź rchramým sborem Kĺ aje Vysoč ina. Smluvní  strany výslovně souhlasí , ž e
jejich osobní  ú daje uvedené  v té to smlouvě budou zpracovány pro ú č ely vedení  evidence

smluv.

13.8 Smluvní  strany shodně pľ ohlaš ují , Že si Smlouvu před její m podpisem přeč etly až ebyla
uzavřena po vzájemné m projednrĺ ní  podle jejich pravé  a svobodné  vů le, uľ č itě, váž ně

a srozumitelně, a ž e se dohodly o celé m její m obsahu, což  stvrzují  svými podpisy.

Kupují cí Prodávají cí : J 0. 11, 2018

V Jihlavě ane !o{ 171 V Hradci dne
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