
k u p n í  s m l o u v a

uzavřená dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
,,ObčZ“)

1. Smluvní strany
Objednatel: Pohřební ústav hl. m. Prahy
adresa : Praha 8, Pobřežní 339/72
oprávněná osoba:
IČ: 45245819
DIČ:
Bankovní spojení: _ _____ ____
Organizace registrována u Živnostenského úřadu Prahy 1 pod evidenčním číslem 310001-024332000 
(dále jen objednatel)

Dodavatel: AUTO IN s. r. o.
adresa: Poděbradská 292, 530 09 Pardubice, odštěpný závod AUTO IN s.

r. o., Kutnohorská 217/3, 500 04 Hradec Králové 4
oprávněná osoba:
zástupce pro věci smluvní: :
zástupce pro věci technické:

IČ: 25298828
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13920 
(dále jen dodavatel)

2. Předmět plnění
2.1. Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele dodávku 1 ks nového dopravního automobilu dle 

specifikace objednatele v Zadávací dokumentaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
2.2. K dodávanému automobilu budou doloženy návody k obsluze v českém jazyce a prohlášení o shodě.
2.3. Rozsah a kvalita předmětu plnění je dána příslušnými normami a předpisy platnými v době realizace 

této smlouvy vč. příloh.
2.4. Objednatel se zavazuje včas a řádně dodaný předmět plnění v souladu s touto smlouvou převzít a 

zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.
2.5. Dodavatel provede předmět plnění svým jménem a na svou odpovědnost.

3. Termín plnění, místo předání
3.1. Místem plnění je sídlo objednatele, místem realizace je Ředitelství -  Pobřežní 339/72, 180 00 Praha 8 

Karlín.
3.2. Závazné objednání dodávky proběhne na základě podpisu této kupní smlouvy. Termín dodání 

kompletní dodávky (tj. všech součástí dodávky) je do 1.12.2019, Předání dodávky bude potvrzeno 
podepsáním předávacího protokolu dodávek a podepsáno zástupcem objednatele.

3.3. Za nesplnění předání předmětu plnění v termínu stanoveném v bodě 3.2. smlouvy, je dodavatel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení.

4. Kupní cena
4.1. Kupní cena je sjednaná, jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této 

smlouvě v odst. 4.2. a jsou v ní zahrnuty veškeré dodávky a s tím související výkony ve smyslu této 
smlouvy.
Automobil pro Část 2) -  lks užitkového automobilu na 4 rakve
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Typ: Ford Transit Custom Van L1H2 280 Trend 2,0 TDCi 77kW s pohřeb. přestavbou na 4 
rakve
Cena bez DPH 
DPH 21%:
Cena celkem vč. DPH :

698 600,00 Kč 
146 706,00 Kč 
845 306,00 Kč

4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná kupní cena může být změněna za následujících 
podmínek:
při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
Všechny tyto změny budou sepsány dodavatelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem 
bude uzavřen „Dodatek ke kupní smlouvě“.

5. Financování
5.1. Kupní cena uvedená v odst. 4.1. bude objednatelem proplacena na základě faktury (daňového 

dokladu) doložené soupisem dodávek, vystavené dodavatelem na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu (dodacího listu). Úhrada faktury bude provedena v české měně.

5.2. Dodavatel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré 
předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase realizace smlouvy, předpokládaný vývoj cen 
vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci smlouvy očekávat.

5.3. Dodavatel si do stanovené kupní ceny zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této kupní 
smlouvy.

5.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení objednateli, 
přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

5.5. Při prodlení objednatele se zaplacením faktur zaplatí dodavateli úrok z prodlení 0,05% z dlužné 
částky za každý den prodlení.

5.6. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta 
vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována 
podle skutečné délky prodlení. Splatnost výše uvedených sankcí (úroků z prodlení a smluvních 
pokut) se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně 
plnění, kterou je objednatel povinen uhradit.

5.8. Daňový doklad -  faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu 
ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel 
oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či 
opraveného dokladu.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy na plnění.

6. Ostatní podmínky smlouvy
6.1. Vlastnické právo přechází z dodavatele na objednatele dnem úplného zaplacení dohodnuté kupní 

ceny.
6.2. Tato smlouva se řídí českým právem a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je 

vyloučeno.
6.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu má přednost před podmínkami smlouvy případně 

před obchodními podmínkami, Zadávací dokumentace a její přílohy, která je nedílnou součástí této 
smlouvy.

6.4. Dodavatel se zavazuje, že vyzve objednatele ke kontrole montáže pohřební vestavby při 50% 
rozpracovanosti.
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7. Záruky
7.1. Dodavatel odpovídá za vady předmětu plnění.
7.2. Záruční doba začíná běžet dnem prvního předání a zaškolení obsluhy Kupujícího a podepsání 

předávacího protokolu oběma stranami. Zákonná záruční doba činí 24 měsíců. Předmět plnění má 
prodlouženou záruku na 5 let nebo do ujetí 200 OOOkm (podle toho, co nastane dříve), která se řídí 
všeobecnými podmínkami FordProtect, které jsou přílohou číslo 2 této smlouvy.

Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění 
reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu 
smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude dodavatelem 
opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet 
nová záruční doba.

7.3. Reklamace vad vzniklých v záruční době nahlásí objednatel u dodavatele vhodným způsobem 
odpovídajícím závažnosti vady (telefonicky, mailem, faxem). Volba informování dodavatele o 
vzniku vady je na uvážení objednatele, přičemž objednatel v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak 
se projevuje.
Kontaktní údaje dodavatele: AUTO IN, s.r.o., Kutnohorská 217/3, 500 04 Hradec Králové 
Mobilní telefon:
Dodavatel je povinen bezodkladně písemně potvrdit přijetí hlášení o vadě ze strany objednatele s 
uvedením přesného času. Následně je dodavatel povinen nastoupit neprodleně k odstranění 
reklamované vady, a to nej později do 48 hodin od nahlášení vady, pokud strany písemně 
nedohodnou jiný termín. Dodavatel je povinen vadu odstranit v co nejkratším technicky možném 
termínu. Termín odstranění reklamovaných vad se dohodne vždy písemnou formou.
Dodavatel je povinen započít s odstraněním reklamované vady v souladu s termíny uvedenými v 
tomto bodě smlouvy i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění 
vady nese i v tomto případě dodavatel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

7.4. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda 
reklamaci uznává či neuznává.

8. Závěrečné ustanovení
8.1. Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 

320/2001 Sb. o finanční kontrole.
8.2. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými 

zástupci oprávněnými k zastupování stran.
8.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy.

8.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek.

8.5. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
Občanského zákoníku.
Smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro 
dodavatele.
Tato smlouvaje platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy
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9. Přílohy

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace včetně specifikace vozidel 
Příloha č. 2 FordProtect podmínky
V Praze dne 30.5.2019

za objednatele

V Hradci Králové dne

za dodavatele
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Příloha č. 2 FordProtect podmínky

FordProtect
Podmínky prodloužené záruky pro nová vozidla Ford
Zaruka
Společnost FO RD M OTOR COM PANY. ar.o . (dále jen  „společnost FORD*) 
zastoupená autorizovaným  prodejcem  značky Fóra (dále jen  'Prodejce"). 
Vám  jako zákazníkovi poskytuje nasledqici záruku:
1. Přecfrnět záruky, p ráva  a  povinnosti smluvních stran
1.1. Společnost FO RD  poskytuje zákazníkovi prodlouženou záruku 
FW dProtect idaie jen „záruka*) za  a a e  uvedených poam neK. Na záraaoe 
Záruky m á zákazník právo požadoval, aby Prodejce neoo kterýkoli Jný 
autorizovaný prodejce společnosti FORD, autortzovany oprarvce společnosti 
f o r d  íoáie jen „servis") poskytl pněni v případe jakékoli poručný vo n a ia  na 
které se  Záruka vztahqe. a  společnost FO RD zajsti. aPy Servis toto plněni 
poskytl n ěco  zajistí jeno poskytnuti.
1.2. Zákaznk zaplatí cenu  za  Záruku ve výši a  ke dm. je ž  jsou  uvedeny v této  
Sm louvě. O statní povinnosti zákazníka Jsou uvedeny v técnto podm ínkách 
níže.
2 . Podm ínky Zám ky
2.1. Společnost FO RD přebírá o ae  uvedenou Záruku na nove vozidlo 
v rozsanu uvedeném  ve Sm louvě a  v técnto podm ínkách.
2 .2 . Společnost FORD poskytuje záruku, ze  Jakakdl zavada na vozlde. 
vznikla v  dúsled-cu vadne vyroby n ěco  m aten au , bude bezplatné 
odstraněna form ou opravy nebo vým ěny prísiusneno dílu v servisu , a  že  
vozidlo bude bezplatně převezeno do prísiusneno ineJbilzsíno;i Servisu, 
krom ě případů, kdy Je v článku 3 těchto podm ínek stanoveno jhak.
2 .3 . Prodloužená záruka FordProtect se  vztahuje na vozlde sp ecrV ované  
na přední straně této Sm louvy až do uplynuti uveoenéno počtu let nebo  
najetí uveoenéno počtu Kilom etrů pod e tono. Která ze  skutečnost nastane  
drive.
2 .4 . Zaruka se  vztahuje na vozidlo a  pian v  rozsahu uvedenem  ve Sm louvě
2 .5 . Pro začá ie k  záruční doby je  ro zno d jjid  aatLm  prodeje (předáni) v o zd a  
zákazníkovi Prodejcem .
2 .6 . Zaruka je  piatna ve většině evropských zem i (vtz. Servisní knížka Ford)
2.7. ZÁRUKA FO RD PRO TEC”  JE  POSKYTOVANÁ NAD RÁM EC ZÁKONNĚ 
ZÁRUKY NA N OVÉ VOZOL.O A STANDARDNÍ SMLUVTsl ZÁRUKY FORD  
A NIKTERAK TYTO  N EO M EZU JE
3 . Vynětí ze  Záruky
2 .1 . Ze Záruky Jsou vyňaty
(l) veškeré poruchy způsobené poškozením  vezesa při n eho d - a  jakým koli 
poškozením  voZdla vzniklým z  nedbalosti, v důsledku nepřim ěřeného 
užíváni, uprav nebo použití vozlda pro sportovní Jízdy a  ralye  
(l) jakékdi poškozeni vo zo ei používaných v taxislužbě neoo pronájm u, toto 
vynětí ze  záruky se nevztahuje na vozidla. Která používal je d n y  nájemce po 
dobu de*si nez se st m ěsíců.
(1) jakékoli poškození, způsobené dopravní nehodou, ke které došlo Jinak 
n ež z  důvodu poruch na vozlde. dále poškozeni z  důvodu nedostatku vody 
nebo oieje. m razu nebo jakým koli jmym zanedbáním  běžné p éče  o vozidlo. 
(Iv) Jakékoli poškozen diů a  částí m m o rozsah dodávky od výrobce.
(v) Jakékoli poškozeni, kterem u tze předejit běžnou p éd  o vozidlo 
a  jakékoli poškozeni, ke kterém u o o šo  v důsledku poruch d iů  a  částí, na 
které se  Zaruka ne vztah 14©.
(vl) Jakakol montazm. vyvažovač a  clsticí činnost. odstraňovaní zbytků ze  
spalovaní, jakož 1 diagnostická a  údržbová činnost.
(vi) Jakékoli požadavky na odstoupeni od prodejm a  kupní sm louvy, na jejím ž 
zaklade zakaznk vozidlo od Prodejce nabyl, a ja ke kd l požadavky na sneem  
Kupní ceny nebo na náhradní vozidlo,
(vál) Jakékdl požadavky na náhradu Jakékoli nepřím é škody,
(K) opravy karosérie a  laku. skel. čalouněn a  vnitrních povrchů.
(x) údržba a  opravy spojené s  vým ěnou so učástek podléhajících běžném u  
opotřebeni, napr. pom ocné hnad řem eny, třecí m ateriály spojky a  brzdy 
(kotouče, destičky, oucny. čelisti). vyiUKove soustavy (mimo m echanických  
poruch soustav s  kataíyzatcryi, kaoaJhcve náplně a  c-eje, tavné ccjlstky, 
svítány a  žárovky (krom ě akrylových skel světlom etů), tlum ice pérován, 
olejové, vzduchově, palivové a  pylové flitry, zapalovací svíčky. pneum atiky, 
ko la zavěšen  kol typu M cPherson. pryžové Isty stěračů, akum uatory 
(PoKud '.sak k poškozeni jakékoliv z  výše  uvedených so učástí dojde na 
zaklade výrobní d  m ateriálové vady, lze upatnlt záruční nárok, který bude 
posouzen).
á .P o crrřik y  upatnění záruky
4.1. Veškeré nároky na zah.ladě teto Záruky m ůže zákazník uplatňovat pouze 
u  autorizovaných opravcú společnosti FORD a to prl sp n ě n  těchto  
podm ínek:
(I) u ď zb a vozidla se  prováděla v  souladu s Raném  servlsn ch  pronidek pro 
vozidla Ford (+/- 1500 km). kvaJlflkovanym a pro opravy vozidel značky  
FORD školeným  personálem , s  využitím postupů stanovených výrcocem  
vozidla d  d iů . s  pouzítm  originálních dílů značky Ford nebo M otorcraft d  
kvalitativně rovnocenných diů. s  použitím diagnostického a  m ontážního 
vybaven nezbytného pro dosaženi potřebných kvalit servtsniho d  
údržbového za sa ru  a  s  použitím provozních náplni a  p alv  výrobcem  
doporučených sp ecffkaa a  jakosti:
(I) řádná údržba Je potvrzena v Servisní knížce.
(■) zákazník prt uoatněni Záruky předloží Servisní Knížku a  Sm louvu.
(iv) s  počitadlem  ujetých kilom etrů zabudovaným  ve vozidle nebylo jakkoliv

m anipu cvarc 5 výjim ko- odůvocnéne a z dokum ente v are  rra~ipuiace 
Servisem .
4 2  v  případech, kdy je  při eventuelním  výskytu závady zjištěno opom enutí 
nutné a výrobcem  predepsane údržby, její provedeni v  Jněm , n ež 
předepsaném  rozsahu d  čase . nebo použiti neadekvátních diů. 
spotřebního. Olagnostlckého ď  m ontážního m ateriálu, zan k á  nárok na tuto 
prodlouženou Záruku. V případe pochybnosti o Kvalte prováděné údržby d  
použitých náplni a  dŇú sl FORD vyhrazuje právo odm ítnout poskytnut Záruky 
do doby prokázáni rozsahu včasnosti a  Jakost prací a  kvalty použitých dílů a 
náplni ve  sm yslu ď . 4.1 (I) výše. Pro vyloučeni pochybnosti tze doporučit 
využili autorizovaných servisů  značky Ford. u n ichž Je kontrolami výrobce a  
im portéra průběžně zajistovano a  pro potřeby teto Záruky garantováno 
dodržováni všech  standardů a  postupů předepsaných výrobcem , Jakož I 
používáni kvalitního nářadí, d iů . náplni a  spotřeoniho m atenáu.

5.1. V  případě, že  na základě této  Záruky bude třeba odstranit jakoukoli 
závadu. Je zakaznk povinen tuto zavadu neprodleně predvest k odstraněn  
(Prooejd nebo servisu ). P f oestácn mim o oblast působnost Proaejce  nebo  
do Jiných států Evropy, Je zakazn k povinen se  ccradt na nejdtzsino  
autorizovaného opravce Ford
5 2 . vad ná so učást Duoe podle rozhodnutí společnosti f o r d  bezplatně 
opravena nebo vym ěněna za ortghaini nebo vým ěnný di značky Ford nebo 
M otorcraft. V  případě pochybnosti o charakteru závady, popadne nutnosti 
zasiat vadnou č á st k posouzeni sp o lečn ost FO RD. Je zákazník povinen 
zap la tí Servisu, který opravu provedl, plnou cenu  opravy, pokud to bude 
se iv is  od neno požadovat Pokud bude u jakékoli takovéto závaay uznáno, 
že  se  na n  vztahu© Zaruka bude zákazníkovi následně vystaven příslušný 
dobropis.
5 . a  vym ěněné součásti se  stávají vlastnictvím  servisu .
8.4. Platby zakazn ka za  opravy proveden© v opravné, která nem á 
uzavřenou sm louvu se  společnosti FO RD o provozování Servisu, se  
neuhrazuji.
5 .5 . Jakoukoli opravu v ram d teto Záruky v kterém kol Jiném statě Evropy 
než ve statě Prodejce m usí rovněž provést autortzovany opravce 
společnosti FORD. Veškeré opravy provedené v daném  státě Evropy a  v  
Č eskě  repuoic©  se  provádějí bezplatné V  pnpadě ze  bude zahrabaní 
Servis požadovat palbu  za  provedenou opravu, je  zákazník oprávněn 
požadovat následně nahradu příslušné cen y při předloženi faktury 
autorizovaném u opravo společnosti FORD v C esk e  republice
6 . To tání škoda
8.1, Pro ucely teto Sm louvy se  totaln škodu na vozidle rozum í neúm yslné 
uvedeni voadla do nepojzdněho stavu, majitelem  nebo osobou, která m ela 
od m ajitee souhlas k použiti vozlda. přičem ž s  ohledem  na okolnosti celého  
případu m usí být zřejm ě, že  tento stav je  trvalý- Současné muei být voZdlo 
vyřazeno z  evidence příslušným  dopravním  inspektorátem , ustanoven  
ďánku 3 těchto podm ínek se  použiji obdobně.
8 .2 . Dojde-li k totální skooe na vozidle během  prvního roku užíváni. Je m ožno 
rva žádost zakaznka. 'vrátit částku zaplacenou za prodlouženou záruku 
zakaznkem . Zakaznk tuto zadost p red o z spolu s  dokum enty potvrzujcm l
tc-talni škodu na vozlde a  Sm louvou Prodejci, u ktereno byla prodloužena 
záruka zakoupena a  pokud to není m ožné, v jn e m  servisu  po aonooe se  
sp olečnost FORD.
7 . Shrom ažriPvání a  užití frifOrmací o zákaznících
7.1. Společnost FORD vede aktuální evidenci všech  svých  zákazníků, kteří 
mají reg^tro vanou prodouženou záruku FordPrc tect. obsahuje: jejich 
osobní údaje a  zprostředkovací data. Která zp raccvá/á. a  je  oprávněn ji 
užívat v souladu s  právním řádem  C R  I pro účely poskytováni servisních  
služeb a  sluzee  s  nimi souvisejících.
7 2 . sp o lečn o st f o r d  je  oprávněna poskytnout data o zákazníden tem  
subjektům , ktere společnost FORD zastupqi nebe Jnak oprávněn© chrám její 
zájm y.
7.3. Společnost FORD se  zavazuje, že  s  udají o  zákazníkovi vedeným  
v evidenci dle článku 7.1 bude naklacat pouze v souladu s  tímto dankem  7., 
bude zajištova: jejicn náležitou ochranu a  krom ě případů uložených nebo 
um ožněných zákonem  nebo dohodnutých se  zákazníkem  Je nebude 
sdělovat třetím  oscPam . Prava a  povinnosti správců, zpracovatelů  
a subjektů osobních údajů jsou  oosaženy v ooecně závazných právních 
předpisech.
7 .4 . Zakaznk poskytqe společnosti FORD svůj výslovný souhlas se  
zpracováním  jeho d at včetně osobních údajů v rozsanu jm éno, příjmení, 
aď esa , telefonní oslo  a údajů o vozidle v  rozsahu m lnim ane m odel, číslo
karoserie, datum  uvedeni do provozu ica ie  Jer .údaje") a  to po docu 10 let. 
pro účely poskytováni servisních siužeo a  pněm  z  prodloužené záruky 
FordProtect Zakaznk rovněž uděluje svůj výslovný souhlas
s poskytováním  údajů a c  ceiow ětovýcn aatab áz sp o lečn ost f o r d  
vedených v souvtslost s  prodlouženou zárukou FordProtect za  účelem  
plněni povinnosti společnosti FO RD z  této záruky.
8 . O statní ustanoveni
8.1. Zakaznk p ro h asq e ze  je  inform ován o  podm ínkách Záruky 
a potvrzuje, ze  vozidlo, na ktere se  vztahuje Zaruka se  nebude pouzrvat 
jako taxi nebo k pronájm u.
8 2 . Tatc prodloužena zaruka Fo rd R ctect se  řídí právními preac-sy C eske  
republky
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