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Kupní smlouva 
„Nákup 1 osobního automobilu“ - výzva čj. 5521/2018 

 

 číslo smlouvy Kupujícího 60/49276433/2018 uvádět při fakturaci 

číslo smlouvy Prodávajícího…..………… 

 

Smluvní strany: 

Kupující: 

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace 

se sídlem: Nad Olšinami 448/3, 100 00 Praha 10 

zastoupený:  Mgr. Irenou Benkovou, ředitelkou 

IČ:   49276433,  DIČ: CZ49276433 

číslo účtu:  40238021/0100 

(dále jen „Kupující“) 

a  

Prodávající: 

FEDERAL CARS, spol. s r.o. 

se sídlem:  Doubská 424, 463 12 Liberec 

zastoupená:  Štěpánem Vojtěchem 

IČ:   00671843,  DIČ: CZ00671843 

číslo účtu:  2233445552/0800 

kontaktní osoba: Runar Hauffen 

mob.:   724146200  

e-mail:  rhauffen@federalcars.cz   

(dále jen ,,Prodávající“) 

 

na základě výsledků poptávkového řízení a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek v platném znění, v němž Prodávající předložil 

nejvhodnější nabídku, uzavírají spolu smluvní strany ve smyslu ustanovení dle § 2079 

et seq. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“): 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Tato Smlouva je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě výsledku 

zadávacího řízení za účelem realizace veřejné zakázky s názvem „Nákup 1 osobního 

automobilu“ (dále jen „Veřejná zakázka“), neboť nabídka Prodávajícího byla 

vyhodnocena jako nejvhodnější. 

2. Předmětem této Smlouvy je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu jedno nové 

vozidlo dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Zboží“) za 

podmínek upravených v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, v nabídce 
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podané Prodávajícím v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a za podmínek 

uvedených dále v této Smlouvě a jejích přílohách. 

3. Předmětem této Smlouvy je dále povinnost Kupujícího zaplatit Prodávajícímu za dodání 

Zboží dohodnutou cenu dle této Smlouvy. 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících 

s prodejem vozidla (Zboží) specifikovaného v příloze č. 1 k této smlouvě Prodávajícím 

Kupujícímu. Prodávající se zavazuje dodat a převést vlastnické právo k vozidlu, Kupující 

se zavazuje vozidlo převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek 

této smlouvy. 

2. Prodávající prohlašuje, že vozidlo splňuje podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a ustanovení vyhlášky 

Ministerstva dopravy ČR č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o 

technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

3. Prodávající prohlašuje, že vozidlo splňuje požadavky dle usnesení vlády České 

republiky č. 1592 ze dne 16. 12. 2008 týkající se obměny vozového parku veřejné 

správy za „ekologicky přátelská“ vozidla. Prodávající dále prohlašuje, že Zboží je 

bezvadné. 

4. Místem plnění je Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 

448/3, 100 00 Praha 10. 

 

Článek III. 

Cena a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za Zboží činí 349 000 Kč bez DPH (slovy  

třistačtyřicetdevěttisíc korun českých), tedy 422 290 Kč vč. DPH. Samotné DPH činí 

73 290 Kč. 

2. Kupní cena za Zboží uvedená v předchozím odstavci je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná. Kupní cena zahrnuje veškeré daně, cla, poplatky a ostatní další výdaje 

spojené s realizací této smlouvy, včetně veškerých nákladů na dopravu Zboží do místa 

plnění. 

3. Kupní cenu lze měnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu veřejné 

zakázky ke změnám daňových předpisů upravující výši sazby DPH. 

4. Úhrada kupní ceny bude provedena Kupujícím ve prospěch Prodávajícího na základě 

faktury (daňového dokladu) vystavené Prodávajícím. Splatnost faktury činí 15 dnů ode 

dne jejího doručení Kupujícímu. Kupní cena bude uhrazena bezhotovostním převodem 

na účet Prodávajícího uvedený v úvodu smlouvy v části věnované identifikaci smluvních 

stran. 
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5. O předání a převzetí Zboží Kupujícímu bude mezi Kupujícím a Prodávajícím sepsán a 

oběma stranami podepsán „Protokol o předání a převzetí vozidla“ (dále jen „Protokol“). 

Kopie Protokolu tvoří povinnou přílohu faktury. V případě, že Zboží nebude dodáno 

v požadovaném množství, jakosti, nebo současně se všemi doklady dle této Smlouvy, 

nemá Kupující povinnost podepisovat Protokol. 

6. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po dodání zboží Kupujícímu. Prodávající se 

zavazuje, že vedle náležitostí stanovených platnými právními předpisy, bude faktura 

obsahovat číselné označení a název této Smlouvy. Nedílnou součástí faktury bude jako 

příloha i kopie Protokolu. 

7. Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené údaje a přílohy, je Kupující oprávněn fakturu 

vrátit Prodávajícímu do 5 pracovních dnů po jejím obdržení, s uvedením důvodu vrácení. 

Prodávající je povinen fakturu podle charakteru nedostatků, buď opravit, nebo nově 

vystavit. Oprávněným vrácením faktury přestává Kupující běžet původní lhůta splatnosti 

faktury a nová lhůta splatnosti začne běžet okamžikem doručení nové či opravené 

původní faktury.  

8. Kupující neposkytuje zálohy. Nárok na úhradu faktury vzniká Prodávajícímu po předání 

a převzetí automobilu (dále jen „předání a převzetí automobilu“) bez vad, při současném 

splnění následujících podmínek: 

a) budou vypořádány veškeré případné nároky Kupujícího vůči Prodávajícímu 

vyplývající z jiných ustanovení této smlouvy (smluvní pokuty, nároky na 

náhradu škody); 

b) mezi Kupujícím a Prodávajícím bude vyhotoven předávací protokol. 

 

Článek IV. 

Dodací podmínky, nabytí vlastnického práva 

1. Prodávající předá automobil Kupujícímu a Kupující převezme automobil od 

Prodávajícího v den předání a převzetí automobilu, na kterém se smluvní strany 

dohodnou.  

2. Lhůta plnění: nejpozději do 10 dnů ode dne vyzvání k plnění Předmětu smlouvy 

oprávněným zástupcem Kupujícího dle bodu IV. 7. této Smlouvy. 

3. Místo plnění: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková 

organizace, Nad Olšinami 448/3, 100 00 Praha 10. 

4. Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu nejpozději 3 dny předem, kdy bude 

automobil připraven k převzetí. Kupující je pak povinen v Prodávajícím uvedeném 

termínu dostavit se k přejímce. 

5. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího podpisem Protokolu. 

6. Nebezpečí škody na automobilu prodávaného a kupovaného na základě kupní smlouvy 

přejde z Prodávajícího na Kupujícího protokolárním převzetím automobilu Kupujícím. 

7. Oprávněnými zástupci Kupujícího při převzetí automobilu a ve věcech technických (dále 

jen „oprávnění zástupci Kupujícího“) jsou:  
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Mgr. Irena Benková; telefon: 606 930 657;  e-mail: irena.benkova@uappsc.cz. 

Oprávněnými zástupci Prodávajícího při provádění a převzetí díla a ve věcech 

technických jsou:  

Runar Hauffen, telefon: 724 146 200, e-mail: rhauffen@federalcars.cz 

 

Článek V.  

Průvodní doklady, záruka 

1. Spolu se Zbožím předá Prodávající Kupujícímu i: 

a) návody k obsluze a údržbě vozidla (Zboží); 

b) servisní knížky k automobilu (Zboží); 

c) technické průkazy automobilu (Zboží) s řádným vypsáním a potvrzením 

nezbytných údajů; 

d) ev. další nezbytné průvodní doklady vážící se ke Zboží.  

Bez těchto dokladů nebude Zboží považováno za předané a v tomto smyslu nepodepíše 

Kupující Protokol o převzetí. 

2. Prodávající poskytuje na Zboží Kupujícímu záruku v délce 60 měsíců ode dne podpisu 

Protokolu pověřenými zástupci obou smluvních stran, nevyplývá-li z této smlouvy 

záruční doba delší. 

3. Prodávající se zavazuje na výzvě Kupujícího poskytovat pozáruční servis na dodané 

Zboží a vybavení a to po dobu nejméně 5 let od doby skončení záruční doby vztahující 

se k dodanému Zboží, a to za cenových podmínek dle jeho aktuálních ceníků nebo 

výhodnějších. 

 

Článek VI. 

Sankce 

1. Pokud Prodávající nepředá Zboží Kupujícímu ve sjednaném termínu dle čl. IV. Smlouvy, 

je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i 

započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení Kupujícího s placením kupní ceny podle kupní smlouvy zaplatí 

Kupující Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

3. V případě, že Prodávající neodstraní řádně uplatněné vady dle čl. V. odst. 1., je povinen 

zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

4. Pro případ, že by Prodávající porušil jinou povinnost stanovenou v čl. V., je povinen 

zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu 1.000 Kč za každý jednotlivý případ. 
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Článek VII. 

Závěrečná ujednání 

1. Účastníci této Smlouvy po jejím úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 

že byla sepsána na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo 

za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční 

podpisy. 

2. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem a účinnosti pozdějším dnem jeho podpisu 

kteroukoli ze Smluvních stran.  

3. V případě, že bude Prodávající v prodlení s realizací předmětu této smlouvy delším než 

15 kalendářních dní, má se za to, že se jedná o podstatné porušení smluvní povinnosti 

ze strany Prodávajícího, jež zakládá možnost Kupujícího odstoupit od smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy je Kupující povinen Prodávajícímu oznámit písemně. 

4. Kupující je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že Prodávající: 

a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování 

nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoli jiného, přímo nebo 

nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této Smlouvy; nebo 

b. zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo 

provádění této Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik 

k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

5. Tato Smlouva se pořizuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž Prodávající obdrží jeden 

stejnopis po podpisu Smlouvy a tři zbylé stejnopisy obdrží Kupující. 

6. Změny nebo doplňky této Smlouvy jsou možné pouze formou písemných, vzestupně 

číslovaných, dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

7. V případě neplatnosti některého ustanovení této Smlouvy není dotčena platnost ostatních 

ustanovení této Smlouvy. 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou i následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace vozidla  

Příloha č. 2 – Nacenění vozidla  

 

V_________dne_______________            V Praze  dne_________________ 

 

PRODÁVAJÍCÍ    KUPUJÍCÍ 

 FEDERAL CARS, spol. s r.o.  ÚAPPSČ, p. o. 

 

_____________________________ __________________________________ 

Tomáš Starý     Mgr. Irena Benková 
     jednatel     ředitelka ÚAPPŠC 


