
Kupní smlouva
č. KS_OA_2019_00107

uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zäkeníku, níže uvedenéhn
dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními strana

AGROTEC a.s.
se sídlem: Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
jednající: Nikolou Ryzou, dle pověření

bankovní spojení:

Ic:v 00544957
DIC: C200544957
registrace: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Brně

oddíl B, vložka 138
ke smluvnímu a věcnému ujednání oprávněna Alžběta Filová, na základě plné moci

dále jen „prodávající, dodavatel“

a

STAREZ — SPORT, a.s.
se sídlem: Křídlovická 34, 603 00 Brno
IČ: 269 3 2211
DIČ: c226932211
plátce DPH
registrace: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. Značkou B 4174

bankovní Spojení:
jednající: Mgr. Martinem Mikšem, generálním ředitelem
kontaktní osoba:

dále jen „kupující, Zadavatel“
(uzavírají na Základě výsledku Zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka osobního
vozidla“ smlouvu následujícího znění)

článek 1
Předmět smlouvy

Prodávající touto smlouvou prodává níže specifikevané Silniční vozidlo (dále jen předmět prodeje) a
kupující jej kupuje a Zavazuje Se jej odebrat a Zaplatit dehodnutou kupní cenu.

Předmětem prodeje je 1 ks následujícího vozidla:
1.1. Osobní automobil ŠKODA OCTAVIA STYLE 1,5 TSI 110kW dle nabídky č. 112835/v.1 ze

dne 24. 1. 2019.

1.2. Vybavení vozidla: dle přílohy kupní smlouvy
(dále jen „Předmět prodeje“)

1.4. Spolu s předmětem prodeje bude předána veškerá příslušná dokumentace:
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- návod k obsluze, velký technický průkaz (neregistrovaný), COC dokument

Článek 2
Cena zboží

Prodávající dodá předmět prodeje uvedený v Článku 1 této Smlouvy kupujícímu Za dohodnutou
kupní cenu ve výši 445 371,90 Kč bez DPH. Výše DPH se Stanoví v souladu s platnou právní
úpravou k datu Zdanitelného plnění.

Cena je složena
a) smluvní cena vozidla bez DPH 445 371,90 Kč.
b) daň Z přidané hodnoty 93 528,10 Kč.
c) celková cena včetně DPH 538 900,00 Kč.

V případě Změny Zákonné výše DPH budou položky b) a c) upraveny dle bodu 2.1.

Kupní cena bude kupujícím uhrazena na Základě daňového dokladu - faktury se splatností 14
dní ode dne doručení daňového dokladu kupujícímu, který je prodávající oprávněn vystavit po
řádném dodání automobilu, tj. po podpisu protokolu ve smyslu bodu 3.6. Přılohou faktury musí
být kopie protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami. Dnem Zdanitelného plnění bude
den předání předmětu prodeje.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných
právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující
oprávněn Zaslat ji ve lhůtě splatnosti Zpět prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se dostane
do prodlení se Splatností- lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného Zaslání náležitě
doplněného či opraveného dokladu.

Pro případ prodlení kupujícího S úhradou kupní ceny Strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 0,1
% Z dlužné částky Za každý Započatý den prodlení.

Strany Smlouvy Se dále dohodly, že předmět prodeje Zůstává až do úplného uhrazení kupní ceny
vlastnictvím prodávajícího a kupující není oprávněn převést vlastnické právo předmětu prodeje
na třetí osobu ani jej jakkoliv Zatížit právem třetí osoby. V případě nedodržení tohoto ustanovení
kupujícím, nebo některým Z jeho Zaměstnanců, uhradí kupující prodávajícímu veškerou z tohoto
vzniklou škodu včetně případných nákladů na její vyčíslení. V případě, že se smluvní strany na
výši škody nedohod nou, určí prodávající Soudního Znalce Ze seznamu Znalců vedeného Krajským
soudem v Brně a vybraný soudní Znalec určí výši způsobené škody Znaleckým posudkem.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem protokolárního předání dle bodu 3. 6.

Článek 3
Práva a povinnosti stran smlouvy

Prodávající se zavazuje dodat předmět prodeje kupujícímu nejpozději do 30. 6. 2019.

Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním předmětu prodeje sjednaly strany Smluvní pokutu
ve výši 0,05 % Z ceny předmětu prodeje Za každý započatý den prodlení.

Předmět prodeje bude předán v místě Sídla prodávajícího, popřípadě v místě jeho organizační
Složky. Místo a dobu předání je povinen prodávající kupujícímu včas oznámit.

Kupující je povinen na písemnou výzvu prodávajícího předmět prodeje převzít. Jestliže kupující
předmět prodeje neodebere ani na opětovnou výzvu prodávajícího, dostává se do prodlení a
přechází na něj nebezpečí vzniku škody na věci. Bude- li kupující v prodlení s převzetím předmětu
prodeje po dobu delší než 30 dní, je prodávající oprávněn od této Smlouvy jednostranně
odstoupit.

Prodávající je povinen při předání Zboží kupujícího kvalifikovaně poučit o Způsobu užívání
předmětu prodeje tak, jak uvádí výrobce.
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Predávající je pevinen dedat autemebii v dehednute'm mnežství, jakesti a prevedení a v Souladus příslušnými platnými právními předpisy a technickými nermami. Autemobil dodávanýpredávajícím kupujícímu musí splñevat kvalitativní pežadavkyr dle těte smleuvý.
F'redávající je pevinen dedat kupujícímu autemeeil bez jakýchkoli vad a v seuladu s pedmínkamistaneverıými teute smleuveu. Předávací pretekel může být podepsán nejdříve v ekarnžiku, kdýbude beze zbýtku realizevána dedávka autemebilu, včetně peučení e způsebu užíváníautemebilu. V případě, že bude automobil vykazovat jakékoliv vady, je kupující oprávněn jehopřevzetí edmítnout.

Článek 4
Záruční podmínky

Prodávající poskytuje na nové Zboží Záruku v délce 24 měsíců bez omezení celkového počtunajetých kilometrů.
Pedmínký záruký upřesňuje záruční prehlášení, jež určuje, která vady lze uznat za záruční,pedmínký pre uznání těchte vad za záruční, pedmínký trvání záruký a výjimký ze záruký. Zněnízáručníhe prehlášení je nedílneu seučástí těte kupní smleuvý jake její příieha č.2. Pravidlaúdržby a provozování dále upřesňují pokyny výrebce.
Počátek běhu Záruční doby je stanoven na den následující po dni protokolárního předánípředmětu prodeje.

Článek 5
Platnost a účinnost smlouvy

Tate smleuva nabývá platnesti dnem pedpisu smleuvy eprávněnýmí zástupci ebeu smluvníchstran a üčinnesti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv die zákona č. 340f2015 Sb., eregistru smluv. Smluvní straný se dehedlý, že smleuvu v Registru smluv uveřejní SpolečnestSTAREZ-SPORT, a.s.

Odstoupit od smlouvy lze pouze Z důvodů Stanovených ve smlouvě nebo Zákonem.
Dd těte smlouvy může Smluvní strana detčená perušením povinnosti jednostranně odstoupit propedstatné porušení této Smlouvy, přičemž Za pedstatné porušení této smlouvy se Zejménapovažuje:
a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 60 dní podni splatnosti příslušné faktury,
b) na straně prodávajícíhe, jestliže byť i část Zboží nebude ve Sjednaném termínu řádnědodána ve Smluveném termínu
c) na straně predávajícího, jestliže automobil nebude mít vlastnosti deklarovanéprodávajícím v těte smleuvě,
Kupující je dále eprávněn edsteupit od smleuvý v seuladu se zákenem e zadávání veřejnýchzakázek v případě, kdy' predávající uvedl ve svě nabídce de veřejně za kázký, která předcházelauzavření těte smleuvý, infermace nebo dekladv, která needpevídají skutečnestí a která mělynebo mohly mít vliv na výsledek Zadávacího řízení.
Skenčením účinnesti smleuvý zanikají všechný závazky smluvních stran ze smleuvý. Skenčenímúčinnesti nebe jejím zánikem nezanikají náreký na náhradu ákeclý a zaplacení smluvních pekutsjednaných pre případ perušenísmluvních pevinnestí vzniklě před skenčením üčinnesti smleuvý,a ty závazkv smluvních stran, která pedle smleuvý nebe vzhledem ke svě pevaze mají trvat iIInadále, nebe u kterých tak staneví zaken.

Článek 5
Společná a závěrečná ustanovení
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Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody, formou vzestupně číslovaných oboustranně
podepsaných dodatků, pod sankcí neplatnosti.
Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopiSech, Z nichž každá Ze stran obdrží po jednom. Každý
stejnopis má platnost originálu.
Smluvní strany se dohodly, že právní úprava smlouvy obsažená v zák. č. 89/2012 Sb.,
občanském Zákoníku, se na právní vztahy vyplývající Z této smlouvy vztahuje v případě, pokud
tyto nejsou výslovně upraveny.
Jestliže se ukáže určité ustanovení smlouvy neplatným nebo neúčinným, nečiní to neplatnou
nebo neúčinnou celou Smlouvu, ale pouze takové ustanovení. V takovém případě se smluvní
strany Zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým

IVVIúčelem a hospodářským významem co nejblızsı ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno.
Strany ae dohodly, že Spory yznikle' Z této smlouvy budou řešit v prvé řadě smírným jednáním.
V případě, že tato cesta nepovede kvyřešení sporu, bude Spor řešit obecný soud v Ceské
republice dle českého právního řádu.
Vsouladu Se Zněním § 2898 občanského Zákoníku Strany omezují právo na náhradu škody
ZpůSobené neúmyslně kupujícímu maximem ve výši kupní ceny.

5.7. Účastníci kupní Smlouvy prohlašují po jejím přečtení, že tuto Smlouvu sepsali podle svojí vážné a
Svobodné vůle, Souhlasí s ní nikoli v tísni nebo Za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho
opatřují smlouvu vlastnoručními podpisy osob oprávněných k podpisu této Smlouvy.

Přílohy:
1/ specifikace vozidla

vr I: - ' ł' 'u' .1/1 ı .In --I' fr I'V Husto V Brne dne

Nikola RyZá Mgr. Martin Mikš
na Základě plné oei generální ředitel

.afìlšk'ššiTěfš-.a STAREZ — SPORT, a.s.
as
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00544957, DIČ: C200544957, Zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem vBrněv oddílu B, vložka č. 138 (dále „Zmocnitel“ či „účastník“), zastoupená Ing. Martinem Radou, předsedoupředstavenstva a Mgr. Tomášem Kohoutkem, členem představenstva, tímto pověřuje svojiZaměstnankyni Nikolu Ryzou, referentku pro veřejné Zakázky divize Osobní automobily, narozenou(dále „zmocněnec“ ,

— vznááela dotazyr na zadavatele a žádosti o poskytnutí dodatečných informací,—— vystavovala a podepísovala za společnost příslušná čestná prohlášení,— podávala Žádosti o účast.
— prokazovala kvalifikaci,
— připravovala a podávala Za Společnost nabídku do veřejných Zakázek,— účastnila se otevírání obálek,
— účastnila Se elektronických aukcí,
H přebíralajníe'nem uchazeče rozhodnutí zadavatelů veřejne' zakázky,~ jednala S hodnotící komisí a podávala písemná vysvětlení nabídky,— podávala námitky a odvolání proti rozhodnutím Zadavatele,

Současná účastník povčřuje zmocněnce uzavřít (podepsat) Za něj ztakové veřejné Zakázky vzešlousmlouvu se zadavatelem, u níž. nepřesahuje objem plnění 5 mil. Kč bez DPH, S výjimkou ujednání ozpčtnčın odkupu a rozhodčí doloíłce+

Toto pověření neopravňuje Zmocněnce jednat v řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele u Úřadu dle§ 249 — 267 ZZVZ.

Toto pověřeníje platné do 31. 12. 2019.

V Hustopečích dne 28. 11.2018

Mgr. Tomáš Kohoutekpředse a představenstva člen představenstvaAGROTEC a.s. AGR
Pověření přijímám:

Nikola Ryzi/

' '
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oVÉŘoVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle Ověřovací knihy Městského úřadu Hustopeče
(název úřadu)

poř. č. vidimace D 776/2018
tento/tato úplný/á* - ěásteěnýałáiepisi/kopie*,
obsahující I stran
Souhlasí doslovně S předloženou listinou, z níž byl/a pořízena/a a tato listina je
prvopisem*

_ 'v' 'h' r* I' l“ I' 3.}:
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obsahujícím 1 stran.
Listina, Z níž je vidimovaná listina pořízena, Magie/neobsahuje* viditelný Zajišťovací
prvek, jenž je Součástí obsahu právního významu této listiny.

V Hustopečı'ch dne 20. prosince 2018

Dagmar Kočí
Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která Vidimaci provedla

(nebo otisk jmenovky)

OtiSk úředního razítka a podpis ověřujíoí oso
*Nehodící Se škrtııěte




