
KUPNI SMLOUVA

uzavFené niie uvedeného dne, mésice a roku podle ustanoveni § 2079 a nésl. zékona 6. 89/2012
5b., obéansky zékonik, ve znéni pozdéjéich pFedpisfi (déle jako ,,Obéanskv zékonik“), mezi niie

uvedenymi smluvnimi stranami (da’le jako ,,Smlouva“):

Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s.
sg sidlem: Délnické 213/12, 170 00 Praha 7 - Holeéovice
IC: 25672541
zastoupena: Tomééem Jilkem, pFedsedou pFedstavenstva, a Tomééem Novotnym, mistopFedsedou
pFedstavenstva

(déle jako ,,Kupujici“)

obchodni firma/nézev: AUTO IN s. r. 0.
se sidlem: Podébradské 292, 530 09 Pardubice, odétépnv zévod AUTO IN s. r. 0.,
Kutnohorské

217/3, 500 04vHradec Krélové 4
zgstoupen:
IC:V 25298828
DIC: C225298828
bankovni spojeni: éeské spoi‘itelna, a. s., E. (16.: 1206089359/0800

(déle jako ,,Prodévajici“)

(Kupujl'cf a Prodévaji déle spoleéné jen ,,Smluvni strany“)
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PfiEDMéT Koupé

Za podml'nek uvedeny/ch v této Smlouvé se Prodévajici zavazuje dodat Kupujicimu 1 kus
automobilu typu "Kategorie 3", homologovaného a technicky zpfisobilého typu ve smyslu
zékona 5. 56/2001 Sb., 0 podml'nkéch provozu vozidel na pozemnl'ch komunikacich, a o
zméné za’kona é. 168/1999 5b., 0 pojiéténi odpovédnosti za ékodu zpfisobenou provozem
vozidla a o zméné nékterYCh souvisejicich zékonfi (zékon o pojiéténi odpovédnosti z provozu
vozidla), ve znéni zékona 85. 307/1999 Sb. a we znéni pozdéjéich pFedpisfi, vsouladu s
technickymi parametry a vybavou dle poiadavkfi Kupujn’ciho (da’le také jako ,,PFedmét
koupé“), a Kupujl'ci se za podminek této Smlouvy zavazuje zaplatit Prodévajicimu za dodénl'
PFedmétu koupé kupni cenu dle El. 2 této Smlouvy.

V souvislosti s dodénim PFedmétu koupé se Prodévajicf da’le zavazuje zajistit 2 kompletni
garanéni prohlidky (véetné materiélu a préce) pro PFedmét koupé, pFiéemi je na Kupujicim,
zda tyto garanéni prohh’dky vyuiije.

Podrobné technické specifikace PFedmétu koupé jsou uvedeny v PFiloze E. 1, které tvoFi
nedilnou souéést této Smlouvy.

Dodém’m PFedmétu koupé Prodévajl’cim Kupujicimu se pro (1?:e této Smlouvy rozumi jeho
doprava na adresu uvedenou v El. 3 odst. 3.2 této Smlouvy, jeho zprovozném’ a zaékolem’
obsluhy (da’le jako ,,Dodéni“).

Prodévaji’ci se touto smlouvou zavazuje dodat za podminek v ni sjednanych Kupujicimu
PFedmét koupé dle této smlouvy a pFevést na néj vlastnické prévo k PFedmétu koupé.

PFedmét koupé bude realizovén za podminek stanovenVch vtéto Smlouvé, vsouladu
s WSIedkem zada'vaciho Fizeni nadlimitni veFejné zakézky na dodévky s na'zvem ,,PoFizeni
osobnich automobilfi", resp. 3. éésti vei‘ejné zakézky s nézvem "Terénni combi" a
rozhodnutim zadavatele, jimi je Kupujici, o vybéru dodavatele (tj. v souladu se zadénim
veFejné zaka'zky a nabidkou vybraného dodavatele, ju’mi je Prodévajica’, v rozsahu
stanoveném v zadévaci dokumentaci veFejné zakézky).

PFedmét koupé bude realizovén v souladu se zadévaci dokumentaci, nabl’dkou vybraného
dodavatele (Prodévajiciho), pra’vnimi a technicky'lmi poiadavky platnymi v dobé podpisu
Smlouvy a pFedpisy souvisejicimi.



1.8 PFedmét koupé a véechny jeho souéésti budou tvoFit véci nové, tj. nepouiité.

KUPNi CENA

Kupnf cena dohodnuté Smluvnl'mi stranami za PFedmét k
poéet garanénich prohlidek éini:

oupé, jeho Doda’ni a pFedpokla’dany

Poloika Cena za 1 ks
bez DPH

Poéet
kusfl

Cena za poéet
kusfi bez DPH

DPH 21 °/o za
poéet kusfi

Cena za poéet
kusfi s DPH

Vozidlo
Kategorie

3

Garanéni
prohlidka

pro
vozidlo

Kategorie
3

Celkové cena za PFedmét koupé a jeho
Dodéni, pFedpoklédanV poéet
garaném’ch prohlidek véetné vyhrazené
zmény zévazku podle El. 9 odst. 9.4 této
Smlouvy

579 500,00 121 695,00 701 195,00
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(déle jako ,,Kupni cena“).
Prodévajici prohlaéuje, 2e Kupm’ cena plné pokryvé ve§keré jeho néklady spojené s DodénimPFedmétu koupé a jeho montéii, zprovoznénim a zaékolenim obsluhy podle této Smlouvy.

DODAci PODM1NKY

Prodévajici se zavazuje dodat Kupujicimu PFedmét koupé a pFedat Kupujl'cimu veékerédoklady vztahujici se k PFedmétu koupé, které jsou nutné k pFevzetI' a uil'va'nl' PFedmétukoupé, a to ve lhfité do 100 kalendéFm’ch dni od uzavFenI' této Smlouvy.
PFedmét koupé bude dodén v rémci jediné doda’vky do mista doda’ni ve lhfité dle pFedchozihoElénku této Smlouvy.

Mistem doda’mf PFedmétu koupé se rozumi nésledujfci adresa Kupujiciho: Sokolovské121/264, 180 00 Praha 8, nedohodnou—Ii se Smluvnf strany jinak.
PFea termin Dodéni PFedmétu koupé je Prodévajl'ci povinen oznémit Kupujicimu nejméné48 hodin pFedem, jinak nenl' Kupujici povinen PFedmét koupé pFevzit.
O pFedém’ a pFevzetI' PFedmétu koupé bude oprévnénymi osobami vyhotoven Protokol opFedéni a pi‘evzeti.
Vlastnické prévo k PFedmétu koupé jakoi i nebezpeél' ékody na PFedmétu koupé pFecha’zejina Kupujiciho okamiikem pFevzetI' PFedmétu koupé, tj. podpisem Protokolu o pFedéni apFevzeti oprévnénymi osobami dle (":l. 8. této Smlouvy.

PLATEBNi PODMiNKY

Prodévajici je oprévnén fakturovat za Doda’ni PFedmétu koupé na zékladé podepsanéhoProtokolu o pFedéni a pFevzeti oprévnénymi osobami.
Cena bude hrazena Kupujl'cim vidy na zékladé faktury vystavené Prodévajicim. Tato fakturamusi ml't veékeré néleiitosti dafiového dokladu v souladu se za’konem E. 235/2004 5b., 0 dani
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2 pFidané hodnoty, v platném znéni, a jejf pFI'Iohou bude Protokol o pFeda’m’ a pFevzeti dle
této Smlouvy, podepsany opra’vnénymi osobami.

Garanéni prohlidky vozidel budou fakturovény samostatné, vidy p0 provedeni garanéni
prohlt’dky.
Splatnost faktury bude éinit 30 kalendéFnich dni ode dne jejiho doruéeni Kupujl'cimu. Za den
dhrady dané faktury bude povaiovén den odepsa’ni fakturované Ea’stky 2 new Kupujl'ciho.

Kupuju’cu’ si vyhrazuje pra’vo vrétit Prodévajfcimu do data jeho splatnosti dafiovy doklad
Qfakturu), kter9 nebude obsahovat veékeré fldaje vyiadované zévaami prévm’mi pFedpisy
CR nebo touto Smlouvou, nebo v ném budou uvedeny nesprévné fidaje
(s uvedenim chybéjicich néleiitosti nebo nesprévny'lch fldajfi) anebo nebude doloien v9§e
uvedeny/m protokolem o pFedéni a pFevzeti podepsam'lmi oprévnénymi osobami. V takovém
pFipadé zaéne béiet doba splatnosti dafiového dokladu (faktury) a2 doruéenim Fa’dné
Opraveného dar'lového dokladu (faktury) Kupujicimu.

VADY PREDMETU Koupé A zAnuéNi DOBA
Proda’vajici prohlaéuje, 2e PFedmét koupé nema' jakékoliv vécné nebo prévni vady.

Prodévajici poskytuje Kupujicimu za'ruku za jakost celého PFedmétu koupé v délce 60 mésicfi,
nebo do 120 000 ujetych kilometrfi. Zéruéni doba PFedmétu koupé poél'na' béiet dnem
pFevzeti PFedmétu koupé Kupujicim.

Kupujici podle této Smlouvy neni povinen pFi pFevzetI' nebo co nedive po pFevzeti PFedmétu
koupé od Proda'vajiciho uskuteénit jeho prohlidku za Uéelem zjiéténi vad PFedmétu koupé.
Smluvni strany se dohodly, 2e vylouéeni této povinnosti jakoi i ostatnich povinnosti
Kupujiciho podle ustanoveni §§ 2104, 2105 a 2112 Obéanského zékoniku nemé jakykoliv vliv
na odpovédnost Proda'vajiciho za veékeré vady PFedmétu koupé uplatnéné u Prodévajiciho
Kupujl'cim kdykoliv v prfibéhu za’ruéni doby a na povinnost Prodévajl'ciho tyto vady odstranit
dle El. 5 odst. 5.4. této Smlouvy.
Po dobu trva’m’ zéruénl' doby dle El. 5 odst. 5.2 této Smlouvy se Prodévajici zavazuje bezplatné
odstranit veékeré vady PFedmétu koupé, a to vidy v pFiméFené lhfité stanovené Kupujl'cim
nebo dohodnuté Smluvnimi stranami.

SAN KCE

V pFipadé, 2e Prodévajici poruéi své povinnosti dodat PFedmét koupé podle této Smlouvy
v terminu podle El. 3 odst. 3.1 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Kupujicimu smluvni
pokutu ve Wéi 0,1 °/o z kupni ceny za kaidv den prodleni.

V pFipadé prodleni Kupuju’ciho s platbou Kupm’ ceny za PFedmét koupé je Proda’vajl'ci oprévnén
détovat Kupujicimu Urok z prodleni ve vyéi 0,05 °/o z dluiné éa’stky za kaidy'l den prodleni.

V pFipadé, 2e Prodévajici poruéi svou povinnost odstranit jakoukoliv vadu PFedmétu koupé
ve lhfité uvedené v El. 5 odst. 5.4 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Kupujicimu smluvni
pokutu ve vy'léi 0,05 % z kupni ceny za kaidy’l den prodleni.

Zaplacenl'm jakékoli smluvni pokuty podle této Smlouvy neni dotéen nérok Kupujiciho na
na'hradu vzniklé ékody v plné vy'léi.

UKONéENi SMLOUVY

Tato Smlouva mfiie byt pFedéasné ukonéena pouze na za’kladé dohody obou Smluvnich stran
nebo odstoupenim Kupujiciho v souladu s timto élénkem Smlouvy.

Kupujici je oprévnén odstoupit od této Smlouvy v pFI’padé, ie Proda’vajici je v prodleni
s dodévkou PFedmétu koupé po dobu deléu’ nei 3O dni oproti terminu sjednanému v El. 3 odst.
3.1 této Smlouvy a nezjedné népravu ani do 10 mi od doruéeni pisemné v92vy Kupujiciho.

Odstoupeni od Smlouvy je 06inné okamiikem doruéeni pisemného ozna'menl' o odstoupeni
od Smlouvy Proda’vajicimu Kupujl’cim.
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Ukonéenim této Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni ty'zkajici se smluvnich pokut a ustanoveni
Wkajici se takovych pra’v a povinnosti, z jejichi povahy vyply'lvé, ie maji trvat i po skonéem’
(JEinnosti této Smlouvy.

OPRAVNENI'E osoav

Komunikace mezi Smluvnimi stranami bude probihat zejména prostFednictvim na’sledujicich
oprévnény'lch osob, povéFeniIch pracovnikfi nebo statutérnich za'stupcfi smluvnich stran:
a) Oprévnénou osobou Kupujiciho je tel.: e—mail:

b) Oprévnénou osobou Proda'vajl'ciho je tel.: e—mail:
.

Opra’vnéné osoby, nejsou—Ii statutérnim orgénem, nejsou opra’vnény ke zména’m této
Smlouvy, jejl'm doplfikfim ani zruéeni, Iedaie se prokéii plnou moci udélenou jim k tomu
osobami oprévném'lmi jednat navenek za pFisluénou smluvm’ stranu vza'leiitostech této
Smlouvy. Smluvni strany jsou oprévnény jednostranné zménit oprévnéné osoby, jsou véak
povinny takovou zménu druhé smluvni strané bezodkladné pfsemné oznémit.
Veékeré uplatfiova’m’ nérokfi, sdélova’nl’, ia’dosti, pFedévéni informaci apod. (déle téi jako
,,Sdéleni“) mezi Smluvnimi stranami dle této Smlouvy musi byt pFisluénou Smluvni stranou
provedeno v pisemné formé a doruEeno druhé Smluvni strané osobné, doporuéenou po§tou,
nebo e-mailem s pouiitim uznévaného elektronického podpisu.

OSTATNi UJEDNANi

Odpovédnost za §kodu na PFedmétu koupé nebo jeho éésti nese Prodévajici v plném rozsahu
a2 do dne pFedénf a pFevzeti celého PFedmétu koupé. Prodévajici je povinen nahradit
Kupujicimu ékodu v plné vy§i, ktera’ vznikla pFi Dodéni PFedmétu koupé.

Smluvni strany se dohodly na tom, 2e iédné ze smluvnich stran neni oprévnéna postoupit
préva a za’vazky z této Smlouvy tFeti osobé bez vyslovného pisemného souhlasu druhé
smluvni strany.

Proda’vajici je osobou povinnou spolupfisobit pFi Wkonu finanéni kontroiy prova’déné v
souvislosti s Uhradou zboii nebo sluieb z veFejnych vydajfi podle § 2 pism. e) zékona E.
320/2001 5b., 0 finanéni kontrole ve veFejné sprévé a o zméné néktery'lch zékonfi, ve znéni
pozdéjéich pFedpisfi.

SPOLEéNA A zAvéREéNA USTANOVENi
V pFI’padé, ie se vyskytne jakékoli pFekéika, zejména
(i) prodleni Kupujiciho sposkytnutim souéinnosti, které by podmifiovalo plnéni

Prodévajiciho;
(ii) okolnosti vyluéujici odpovédnost dle § 2913 odst. 2 Obéanského zékoniku, apod.,

které by mohla mit jakoli dopad do terminfi dodém’ PFedmétu koupé, mé Prodévajl'ci
povinnost o této pFekéice Kupujiciho pisemné informovat, a to nejpozdéji do péti (5)
kalendéFnich dnfi od okamiiku, kdy se tato pFekéika vyskytla. Pokud Proda’vajici vtéto
pétidenni Ihfité o pFekéikéch pisemné neinformuje, zanikaji veékera’ pra’va Prodévajiciho,
které se na existenci pFisluéné pFekéiky véif, zejména Proda’vajicn’ nebude mu’t nérok na
jakykoli posun terminfi doda’vky PFedmétu koupé.

Smluvni strany se zavazuji vzéjemné spolupracovat a poskytovat si ve§kerou nutnou
souéinnost potFebnou pFi dodévce PFedmétu koupé podle této Smlouvy. Smluvni strany jsou
povinny se vzéjemné informovat o veékenfch skuteénostech, které jsou nebo mohou byt
dfileiité pro plnéni této Smlouvy.
Prodévajici je povinen postupovat pFi dodévce PFedmétu koupé s néleiitou odbornou pééi a
podle pokynfi Kupujiciho.
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V Praze

Vyjma zmén opra’vném’lch osob podle Ela'nku 8 odst. 8.2 této Smlouvy mohou veékeré zmény
a doplfiky této Smlouvy byt provedeny pouze na zékladé pisemného dodatku k této Smlouvé,
podepsaného obéma Smluvnimi stranami.
Tato Smlouva se Fidi prévnl'm Fédem Ceské republiky.
Spor, ktery vznikne na zékladé této Smlouvy nebo ktery s ni souvisi, se Sm|uvni strany
zavazuji Feéit pFednostné smirnou cestou pokud moino do tFiceti (30) dni ode dne, kdy
o sporu jedna smluvni strana uvédomi gruhou smluvm’ stranu. Jinak jsou pro Feéem’ sporfi
z této Smlouvy pFisluéné obecné soudy Ceské republiky.

V pFipadé, 2e nékteré ustanoveni této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatnym,
nedéinnym (":i nevymahateam nebo bude-li takovy'lm pFisluénym orgénem shledéno,
zfistévaji ostatni ustanovenl' této Smlouvy v platnosti a (Jéinnosti, pokud z povahy takového
ustanoveni nebo z jeho obsahu anebo z okolnosti, za nichi bylo uzavFeno, nevyply'lvé, 2e je
nelze oddélit od ostatniho obsahu této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit
neplatné, nefléinné nebo nevymahatelné ustanoveni této Smlouvy ustanovenl'm jim'lm, které
svy'lm obsahem a smyslem odpovidé nejlépe ustanovem’ pfivodnimu a této Smlouvé jako
celku.

Smluvni strany prohlaéuji, 2e skuteénosti uvedené v této Smlouvé nepovaiujl' za
obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 Obéanského za'konl'ku a udélujl' svoleni k jejich uiiti a
zveFejnénI' bez stanoveni jaky'lchkoli daléich podml'nek.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotovenich véeském jazyce s platnosti t
originélu. Kupujici i Prodévajici obdrii po jednom vyhotoveni.

Nedl'lnou souéa'sti této Smlouvy jsou nésledujici pFI’lohy:

PFI’loha E. 1 ~ Technické specifikace PFedmétu koupé

Smluvni strany prohlaéuji, 2e si tuto Smlouvu pFeEetly, 2e 5 jejim obsahem souhlasi a na
dfikaz toho k ni pFipojuji svoje podpisy.

n ‘ f [I

dne 9Z4?» ‘19 . MN v Hradci Krélové dne 20.5.2019
Kupujl'ci: Proda’vajici:

Toméé Novdtriy, m'l'stopFedseda
pFedstavenstva


