
ď"ď 
avřená v souladu s ustanoven,'Tľľi;ľ::ľJir' ro., občanský zákoník (dále jen' ,,občanský zákoník,,)

č. smlouvy:

Smluvní strany

t. Regionální organizátor pražské lntegrované dopravy, příspěvková organizace
se sídlem Rytířská 10, 11o 00 Praha 1
lČo: 604 37 359
DlČ: CZ60437359
zastoupena: lng. et lng. PetrTomčík, ředitel

(dále jen ,,kupující")

2. AUTO GOIDCAR a.s.
se sídlem: Bohdalecká 1416/12, L01oo Praha 10 - Michle
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B,vložka L6026
za níž jedná: Petr ZároŽeň, místopředseda představenstva
lČo:zgoąatąĺ
DlČ: CZ29}48L4I
Bankovní spojení: Komerční banka a.s'
Č. účtu : 43-6597 27 o2g7 louoo

(dá le jen,,prodávajicť'|
(dále společně téŽ jako ,,smluvní strany,,)

uzavřely tuto kupní smlouvu (dále jen ,,smlouva") na dodávku dále popsaného předmětu plnění

Úvodní ustanovení

(1) obě smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy na dodávku 1 ks osobního vozidla
(dále též jen ,,vozidlo" č1 ,,zboží"), a to s cílem vymezĺt podmínky jejich právního styku, včetně
vymezení jejich práv a povinností vypl'ývajících z tohoto závazkového Vztahu.

(2) Smlouva o dodávce zboží je uzavírána s ohledem na záměr prodávajícího směřující k prodeji
zboží a vůli kupujícího nakoupit předmětné zboží.
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il.
Předmět smlouvy

(1) Prodávaiící se zavazuje dodat kupujícímu 1- ks osobního vozidla značky: - paá€Jlý-
' lv?TěE€Ją,l€/ - které bude splňovat poŽadavky kupujícího na vozidlo dle přílohy č. 1- této

smlouvy a dle technické specĺfikace, která tvoří přílohu č.2, této smlouvY, ä vsouladu stouto
smlouvou a převést na kupujícího vlastnické právo k němu.

(2) Nedílnou součástí dodávky jsou doklady v českém jazyce, umožňující řádné používání vozĺdla,
a to návod k obsluze a prohĺášení o shodě podle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo ujištění
o shodě, nenĹli prohlášení o shodě zákonem vyžadováno.

(3) Kupující se zavazuje vozidlo, které je včas a řádně dodáno, převzít a uhradit prodávajícímu
dohodnutou kupnícenu v souladu s čl. lll. této smlouvy.

(5) Prodávající se zavazuje, že dodané vozidlo splňuje zákonné podmínky k jeho schválenía registraci
pro provoz na pozemních komunĺkacích po celou dobu účinnosti a platnosti kupní smlouvy

l!!.
Kupní cena

(1) Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/L99o Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na ceně zboží, která je stanovena v čl. lll. odst. (2) této smlouvy'

(2) Kupní cena za dodávku zboží činí:

Cena v Kč bez DPH..........378975,20Kč
DPH v sazbě21-%......'........79 584,80 Kč
Cena v Kč vč. DPH 458 560,-- Kč

(3) Cena uvedená v předchozím odstavcĺ byla sjednána jako cena nejvýše přípustná
a nepřekročitelná zahrnující veškeré náklady prodávajícího a je platná po celou dobu platnosti
a účinnosti této smlouvy. Tato cena může být měněna pouze z důvodu změny zákonné sazby DPH.
Cena bude pro tento případ upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

tv.
Doba plnění

(1) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu vozidlo nejpozději 20. t2.2oL6'

V.
Místo plnění a převzetí zboží

(1) Místem plnění je sídlo zadavatele, nedohodnou-lise smluvnístrany jinak

(2) Prodávající se zavazuje avizovat dodávku kupujícímu alespoň tři pracovní dny předem kontaktní
osobě uvedené v následujícím odstavci.
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(3) Vozidlo se oovažuie za dodané jeho protokolárním nřey2g1irn oprávněným zástupcem kupujícího,
kteným je M€veěFJĺ/ üaea - - -uaezdłnł /łłł - '. Spolu s vozidlem
prodávajíci predá také doklady, které umožňují jeho řádné převzetí a používání (dodací list, návod k
užívání a obsluze, technický průkaz, záruční a servisní knížku, homologace).

(a) Kupující nepřevezme vozidlo, které nevykazuje kvalitu a technické provedení stanovené v příloze
č. 1 této smlouvy nebo nejsou předány všechny požadované dokumenty dle odst. 3 tohoto článku'

vt.
Přechod vlastnických práv a nebezpečí škody na věci

(1) Kupující nabývá vlastnictví ke zboźí jeho protokolárním převzetím od prodávajícího. Zápis
o předání a převzetí musí být datován a podepsán oběma smluvními stranami. Týmž okamžikem
přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

(2) Prodávající nese plnou odpovědnost za to,že na zboží neváznou práva třetí osoby

vil.
Způsob fakturace a platební podmínky

(1) Prodávající vystaví na dodané vozidlo fakturu po protokolárním převzetí. Faktura se předkládá
ve dvou vyhotoveních a musí k ní být přiložen protokol o převzetí zboží podepsaný osobou určenou
k převzetí kupujícím podle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury
je splněna okamžikem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu kupujícího.

(2) Faktura musíobsahovat cenu srozepsáním jednotlivých položek podle 5 Ż9 zákona č,.235/2oo4
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o dani z přidané
hodnoty"). Faktura musí obsahovat mimo jiné též následující údaje:

a) označení dokladu jako faktura,
b) číslo smlouvy dle číslování kupujícího,
c) den vystavení, den odeslání a den (doba) splatnosti faktury,
d) označení kupujícího a místo dodání zboží,
e) označení prodávajícího,
f) lČo a olč smluvních stran,
g) označení peněŽního ústavu a čísla účtu, na kteý má být placeno,
h) počet příloh a razítko s podpisem prodávajícího.

Povinné náleŽitosti faktury vyplývajícíze zákona o dani z přidané hodnoty nejsou tímto dotčeny.

(2) Faktura prodávajícího je splatná do 14 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícímu. Faktura
za zboží musí být Kupujícímu doručena nejpozději do 20. L2' 2016.

(3) Pokud faktura nemá sjednané nebo zákonem stanovené náležitosti, má kupující právo vrátit
fakturu k doplnění, kupující je oprávněn požádat prodávajícího o její doplnění písemně,
elektronĺckými prostředky nebo faxem, nejpozději však do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy
ji prokazatelně obdržel. Nová lhůta splatnosti faktury počíná potom běžet dnem, kdy kupující obdržel
bezchybnou fakturu.

Kupující neposkytuje zálohy ažádná ze smluvních stran neposkytne druhé smluvnístraně závdavek
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vilt.
Záruka a vady zboží

(1) Nesplňuje-li vozidlo vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanovením s 2099 občanského
zákoníku, má vady. 7avady se povaŽuje idodání jĺného zboží, než určuje smlouva.1"1ĺ prĺor'y, 

";;;;v dokladech, nutných k užívání zboží.

(2) Prodávající poskytuje na dodané vozidlo záruku na jakost po dobu 5ti let od jeho dodání
kupujícímu nebo do 1oo ooo km. Za den dodání se považuje den, kdy bylo vozidlo protokolárně
převzato.

(3) Pokud v záruční době dojde k poškození vozidla vinou kupujícího (např. dopravní nehoda),
zabezpečí prodávající jeho neprodlenou opravu za úhradu. Dopravu poškozeného vozidla
do nejbližšího autorizovaného servisu zabezpečuje prodávající rovněž za úhradu, pokud se strany
v konkrétním případě nedohodnou jinak.

(4) V rámci záruční lhůty je prodávající povinen poskytovat kupujícímu pravidelný servis, podle
výrobcem předepsaných servisních prohlídek, a to za úhradu.

Smluvní potutaľlroky z prodlení

(1) Je-li prodávající v prodlení s dodávkou vozidla oproti dodací lhůtě stanovené v čl. lV, uhradí
smluvní pokutu ve výši 2 0oo Kč za každý i započatý den prodlení. Dodáním vozidla se pro tyto účely
rozumí dodání předmětu plnění dle specifikace v příloze č. 1 této smlouvy a stanovených dokladů
uvedených v čl' V. odst. 3, této smlouvy.

(2) NezaplatĹli kupující kupní cenu včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu
zákonného úroku z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury ve výši stanovené
zvláštním předpisem.

(3) Ujednání o smluvní pokutě nemají vlĺv na uplatnění nároku na náhradu případně vzniklé škody.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doiučení příslušné faktury.
Pro vyúčtování a náleŽitosti faktury u úroků z prodlení a smluvních pokut platí obdobně ustanovení
čl. Vll. této smlouvy.

(4) Smĺuvní strany se dohodly, že kupující může započíst smluvní pokutu oprotĺ pohledávce
prodávajícího za převzaté zboží. Prodávající není oprávněn převést jakoukoliv pohledávku vůči
kupujícímu na třetí osobu.

(5) Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody,
a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž není dotčeno plnit
řádně povinnosti Vypl'ývající z této smlouvy.

x.
Zvláštní ujednání

(1) Prodávající je podle 5 2 písm. e) zákona č' 32o/2ooL Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně někteých zákonů ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit přivýkonu
fĺnanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo sluŽeb z veřejných výdajů.
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(2) obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit písemně veškeré skutečnosti,které se dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů nebo kontaktních údajůvčetně právního nástupnictv í.

(3) Smluvní strany se dohodly, že všechn y závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formoua prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu pro aorueování korespondence uvedenouv úvodních ustanoveních této smlouvy, nenĹli v této smlouvě nebo dohodou stran stanoveno jinak.Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobemzmaŕí' má se za to, že zásilka odeslaná s využitím próuo.ou.a.le poštovních sluŽeb došla třetípracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den poodeslání' Pokud je na doručení druhé smluvní straně iázán počatek běhu doby určené toutosmlouvou a smluvní strana, které je písemn_ost adresována, její přijetíodmítne nebo jiným zprisobemzmaří' počíná taková doba běžet následujícího dne po uplvńutĺ třetího pracovního dne od uloženípísemnostina poště.

(1) Smluvní strany se dohodly, že mohou odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatnéhoporušení některou ze smluvních stran, a to s výpovědní lhůtou 30 dnů. Smtuvní strany považujíza podstatné porušení smlouvy zejména, ale nejen:

- prodlení prodávajícího s dodávk ou zboží delší neŽ 30 dnů,

(2) prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny delší než 30 dnů.

x!.
Ukončení smlouvy

xil.
Další ujednání

(1) Vztahy, které nejsou vtéto smlouvě zvlášť upraveny, se řídí právním řádem České republiky,zejména občanským zá koníkem'

(2) K jednání o věcech spojených s podpisem této smlouvy jsou oprávněni

za kupujícího: lng. et lng. PetrTomčík, ředitel, tel:224234737

za prodávajícího: Petr 4árožeň,
za rozen @a utogoldca r.cz

místopředseda představenstva, tel: 225 g54 2o4,

(3) Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatným, nevymahatelnýmčĺ neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná, vymahatelnáa účinná' Smluvní strany se V tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanoveníneplatné/nevymahatelné/neúčinné novým ustanovením platným/vymahatelným /účinným, kterénejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účetu stanovení
1e1l1tner'o./.Levymahatelného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava právních předpĺsůCeské republiky.

(4) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými dodatky, číslovanýmiVe Vzestupné řadě a podepsanými oběma smluvními stranam; případně jimi určenými zástupci, totose nevztahuje na změnu osob uvedených v odst. 2 tohoto článku' Změna osob uvedených v článku Xllje účinná vůči druhé smluvní straně doručením písemného oznámení takové změny.
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(5) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po jednom stejnopise.

(6) Smlouva je výrazem svobodné vůle obou smluvních stran a nab'ývá platnosti a účinnosti dnem
podpisu oběma smluvnímĺ stranami.

(7) Uveřejnění této smlouvy podle zákona č'.34oĺ2o].5 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
něktených smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí
kupující. Kupující je oprávněn takto uveřejnit smlouvu v plném znění.

(8) Součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. L - Technická specifikace
Příloha č. 2 - Dokumentace k plnění (Cenová nabídka)

Za prodávajícího Za kupujícího

V ęłąaE dne: ? -łz ?n4b V Praze rlnp' Íl1-17-7ĺl1fi

Petr ZároŽeň'
m ístopředseda představenstva

lng. et lng. Pe'",

ředitel

śt<oĺ'A AUTÓ GOLDCAR a.s'
Bohdalecká 'l416/lZ
'l0l 00 Praha 10

czz904au1
m'autogoldcar'ĺz

R.OPID
RytÍřská 1o

110 oo Praľra 1
(2)@
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Příloha č. 1 _ Technická specifikace

/

Kategorie:

Typ karoserie:

Barva karoserie:

Rozměry karoserle:

lnteriér:

Hmotnosti vozidla:

Motor:

Převodovka:

Palivo:

nové osobnívozidlo ML, homologace pro 5 osob

Ac KoMBl (bude uvedeno v,,osvědčení o registracivozidla, část ll.''
(velký technický průkaz)

délka vozidla max.4800 mm
rozvor náprav min. 2650 mm

šířka vozidla max. 1900 mm

objem zavazadlového prostoru min. 600litrů

černý, včetně sedadel (u stropu není podmínkou}, potahy sedadel
látka

užĺtečné zatíźení vozid la

objem

maximální výkon motoru

spotřeba pro komb. provoz

emisní norma

min. 600 kg

min. 1300 cm3

min.1L0 kW

max. 5,5 litrů/100km

EURO 6

6-ti stupňová, manuální

benzín

Požadovaná výbava:

o ABS, AsR, EsP, EDS (nebo obdobné systémy se stejnou funkcionalitou dle označenívýrobce
vozidla),

o kontrola tlaku v pneumatikách,
. airbagy čelní pro řidiče a spolujezdce vpředu,
o airbagY boční min. pro řidiče a spolujezdce vpředu,
o airbagY hlavové min' pro řidiče a spolujezdce vpředu,
o výškově nastavitelné opěrky hlavy na všech sedadlech,
o výškově a podélně nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce vpředu,
o elektrické ovládání předních oken,
o elektrĺcké ovládání a vyhřívání vnějších zpětných zrcátek,
e centrálnízamykánís dálkovým ovládáním (min. 1 klíč s dálkovým ovládáním),
. automatický spínač denního svícení,
o přední mlhové světlomety,
o handsfree sada s technologií Bluetooth, kompatibilní v současnosti dostupnými telefony,

vybavenými technologií Bluetooth,
o palubní počítač ĺvrł
o z výroby vozidla vestavěné rádio s CD přehrávačem, se Vstupem AUX-IN a USB,
o min.4 reproduktory,
o klimatizace s chlazenou schránkou u spolujezdce,
o rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), zvedák vozidla, klíč na šrouby (matĺce) kol,
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o tkané interiérové koberce vpředu a vzadu,
o polep zadních bočních oken a zadního okna tónovanou bezpečnostní folií (včetně atestu),o min. ].6" kola s ocelovými disky nebo z lehkých slitin s velkoplošnými krytyo signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů u všech pasažérů,o zadní kotoučové brzdy,
o elektronickýimobilizér,
o zadní signalizace vzdálenosti při parkování

Vozidlo musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/200L sb.,o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
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Příloha č' 2 - Dokumentace k plnění (cenová nabídka)

7r,,,.,
RoFlD' PÍispěvková oĺganl:ace

Ętiřská l0,1l0 00 Pĺahs'l

lC:604 37 359

AUTo GoLoCAR..ĺ. / Tomáś \rRÁB Ínl

vYsTAvlL PRODĘCE:'Bohdal.(ká 1416ŕ12' l0l 00 Pnha r0

'lÖ 2904814l, DlČ: Cz290.a8l41

HODSL

MOTORIZACE

BAPVA

INTERIER

DALŚ| uýBAvA

ŠKooA octavia combi Ambition
l.4 Tll l'll{J kW l Ĺ'_gtu3, Mechđnl(kó

Modĺá oenim metěliŻě

Ambition . Čeľný

Áĺnbjtion PLUS Fjaket

l empomát

16" knla z lehké tliriny Minoris

Malý koŹený paket s 3 ľômenným <oŹeĺ]ým vÔ:đntÉnl

Vyhřiv:ini piedĺrĺch sedadel

Paĺkovaci senzory vzadu

Řezęrvnĺ kolo ocelové {plnolrcdnotné), zvedäk voau, klii na kola

limply ťieveĺ ĺ.]akeĺ

B |uetoc1h koĺfortni teIeíonováni

Vkládané tkaně kobeĺce (4-dĺlná sada)

liomoi ogovanć' zatrnavovaci Íol: e yi, 6on,n'*

523 900,0 l(č

14 l{l0'{l Kř

lu 0Ü0'0 (ł

9 Ż0t],0 Kc

1 60B,U Ka

1 90B,Ü Kć

3 500'0 KČ

l Đ00'0 KĆ

6 000,0 KČ

cENl(ovA csNA vozu
SLEVA ZO9b

PŘEDPRoDEJN| PŘ|PRAVA Vozu

s73 200.0
-lt4 640,0

0'O

Kři

*rl
Kčl

I

l(ř}lABlDKovA cEl{A vozu vť. DPH

NAglDKovÁ cEľA voztj BEz DpH

4iĚ 560,0
E7B 975,2 t(t'

V Pĺaze dnę 29.11.i016 Tomáš Vráb ml.' Prodej nových vozů

?

"í>r---
/-'iuto GOLDCAR ö.5'

ŕ,}
3ohdalecká 1416l]2, praha'lÜ, lÜ'l 00

l{:Đ Ż9n48l4t. Dtl': ĹZZ90a8141l 1420 ŻŻ5 354 20Ĺl, fax'; ł4ŻD ŻZ5 ]54 ZBB
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