
KUPNÍ SMLOUVA 2019-00615
uzavřená podle ustanovení § 2079 dle zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

1, Smluvní strany :

1.1. Kupující:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
zastoupená Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva 
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 3507501/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 465

1.2. Prodávající:

AUTO IN s.r.o.
530 09 Pardubice, Poděbradská 292
Zasílací adresa: 400 10 Ústí nad Labem, Podhoří 361/2 
zastoupená^^^^^^^^^^^^H jednatelem společnosti
IČ: 25298828
DIČ: CZ 25298828
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., čú: 176998863
Společnost registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 13920

1.3. Zodpovědní pracovníci:

Pro operativní technické řízení činnosti, potvrzování protokolů o předání a převzetí 
díla budou smluvní strany zastupovat tito pracovníci:
• za prodávajícího:

• jednatel společnosti - ve věcech smluvních
• prodejce - pro operativní technické řízení činnosti, 

potvrzování protokolů o předání a převzetí díla
• za kupujícího:

• (SčS a.s.), provozní ředitel - ve věcech smluvních
• (SčS a.s.), ředitel ZÚD - pro operativní technické řízení 

činnosti, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla
• ^^^^^^^^^H(SčS a.s.), manažer dopravy - pro operativní technické řízení 

činnosti, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.
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2. Název předmětu kupní smlouvy

Nákup 7 ks vozidel Ford Ranger

3. Podklady pro uzavření smlouvy.

Nabídka prodávajícího ze dne 13.5. 2019 a rozhodnutí komise 265-S/2019.

4. Předmět plnění:

Nákup 7 ks vozidel Ford Ranger

Specifikace vozu:
značka: Ford převodovka: 6st. obj ednávka:
typ: Ranger ICA2 pohon: 4WD VIN:
model: XL barva: BILA FRO2EN serv. interval: 30 000 km/2 4 mes
karoserie: Double Cab čalounění: záruční doba: 2 roky/bez limitu
motor: 2,0 EcoBlue/125 kW/170 k/420 Nin

Standardní výbava:
• Audio sada 61 - rádio AM/FM/DAB/DAB+, USB, SD a AUX, CD přehrávač, 8" barevný dotykový 
displej, systém

SYNC 1.1 vč. Bluetooth a nouzového volání, 4 reproduktory vpředu a 2 reproduktory vzadu,
• Lakovaný přední nárazník,
• Maska chladiče XL,
• Nelakovaná madla dveří,
• Nelakované madlo zadního víka,
• Do 168° otvíratelné zadní víko - XL s černým trubkovým rámem a XLT se stříbrným trubkovým 
rámem místo

zadního nárazníku,
• Ochranný rám za kabinou, pro Limited bez sportovního trubkového rámu,
• Zadní lapače nečistot,
• Vnitřní úchytná oka,
• Vnější úchytná oka,
• Elektrické ovládání předních oken,
• Elektrické ovládání zadních oken,
• Vyhřívané čelní a zadní sklo,
• Elektricky ovládaná, vyhřívaná vnější zrcátka,
• Denní svícení,
• Elektronický stabilizační systém ESP - včetně protiblokovaciho systému ABS, asistentu pro 
rozjezd do

kopce, sjezd z kopce, funkce stabilizace přívěsu, varování při nouzovém brzdění, 
elektronická

automatická uzávěrka zadního diferenciálu,
• Čelní airbagy řidiče a spolujezdce - včetně bočních airbagů vpředu, stropních airbagů, 
kolenního
airbagu řidiče,

• Upozornění na nezapnuté bezpečností pásy řidiče a spolujezdce,
• Tempomat včetně varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu a systémem pro automatické 
navrácení

do jízdního pruhu, inteligentního asistenta rychlosti, funkcí rozpoznávání dopravních značek 
omezujících rychlost a předkolizním asistentem s autonomním

• Palubní počítač,
• 12 V zásuvka vzadu,
• Netkaná podlahová krytina,
• Elektrický posilovač řízení,
• Ukazatel vnější teploty,
• Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva,
• Přední rohože,
• Sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech,
• Trojlavice v druhé řadě se sředovou loketní opěrkou,
• Látkové čalouněni sedadel, barva Ebony, vzor Circuit Cloth,
• Středová loketní opěrka s dvojitým dnem,
• Ocelová kola 7x16", pneumatiky 255/70 R16 All seasons, ocelové rezervní kolo,
• Manuální klimatizace,
• Světlé čalounění stropu,
• Systém Stop Start - nelze pro 2.0 EcoBlue 213 k s manuální převodovkou a Raptor,
• Brodivost až 80 cm (85 cm pro Raptor) díky "integrovanému šnorchlu" - vysoko umístěné 
elektronice a
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alternátoru apod.,
• Palivová nádrž 80 1,
• Příprava pro tachograf,

• Prodloužená záruka FORD PROTÉCT, 5 let /200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve),

Emisní norma Euro 6.2 využívající vstřikováni AdBlue® — v závislosti na provozu bude nutné 
doplňovat
provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly,

• Jeden sklopný klíč s dálkovým ovládáním centrálního zamykání,
• Dvojité zamykání,

Konečná cena vozidla (bez DPH):

Ostatní:

□ základní výbava pro provoz dle platných předpisů
□ vozidlo i nástavba bude plně v souladu s platnými předpisy
□ předložení schválení vozidla i nástavby pro provoz na komunikacích ČR.

které bude nedílnou součástí dokumentace vozidla i nástavby
□ veškerá dokumentace vozidla i nástavby v českém jazyce

5. Čas plnění:

5.1. Místo plnění dodávky dle technické specifikace uvedené v odst. 4 je sídlo 
kupujícího, kde bude provedena technická i fyzická přejímka
5.2. Vozidla budou připravena dle technické specifikace nejpozději

3 ks nejpozději do 27. 9. 2019
4 ks nejpozději do 27.11.2019

6. Smluvní cena za předmět kupní smlouvy:

6.1. Smluvní cena za dodávku včetně příslušenství dle odst. 4 je sjednána takto:
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typ cena za 1 ks

Ford Ranger 7ks Kč bez DPH/ks

Uvedené ceny jsou bez DPH. DPH bude účtováno dle platných právních předpisů.

7. Platební podmínky:

7.1. Plněním - dodávkou se rozumí protokolární předání vozidla kupujícímu včetně 
technického průkazu. Po předání tohoto technického průkazu a uhrazení dohodnuté 
ceny se stává kupující jeho majitelem. Fakturu - daňový doklad je prodávající 
oprávněn vystavit po předání vozidla. Splatnost faktury je do 21 dnů od jejího 
doručení.
7.2. V případě prodlení s kompletní dodávkou je prodávající povinen zaplatit smluvní 
úrok ve výši 0,5 % z celkové ceny za každý započatý týden prodlení. V případě, že 
kupujícímu z důvodu prodlení dodávky vzniknou další škody, bude kupující tyto 
škody vymáhat samostatně.
7.3. V případě prodlení s provedením platby je kupující povinen zaplatit smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8. Záruka

8.1. Záruka na jakost činí 24 měsíců a následně 5 let nebo 200 OOOkrn od potvrzení 
zápisu o předání a převzetí díla kupujícím dle nadstandardních podmínek Ford 
Protéct.
8.2. Záruční opravy budou prováděny v prostorách sítě záručních opraven Ford.

9. Doložka

Prodávající prohlašuje, že se nepodílí a nebude se při plnění této smlouvy podílet na 
páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen „zákon č. 418/2011 
Sb.“). Prodávající dále prohlašuje, že zavedl náležitá kontrolní a preventivní opatření 
nad činností svých zaměstnanců nebo jiných osob, kteří jednají jménem 
prodávajícího a jejichž trestný čin by mohl být přičten prodávajícímu a učinil veškerá 
nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného 
trestného činu. Prodávající se zavazuje bezodkladně informovat kupujícího o 
jakémkoliv důvodném podezření na spáchání či páchání trestného činu, který by 
prodávajícímu mohl být přičten podle zákona č. 418/2011 Sb., jakož i o zahájení 
trestního stíhání proti prodávajícímu podle zákona č. 418/2011 Sb. Prodávající bere 
na vědomí a souhlasí výslovně s tím, že jakékoli porušení tohoto závazku bude 
považováno za podstatné porušení povinností ze smlouvy, opravňující kupujícího 
ukončit smlouvu s prodávajícím, a to buď formou písemné výpovědi v jednoměsíční 
výpovědní lhůtě, nebo odstoupením. Prodávající výslovně souhlasí, že v takovém 
případě nemá nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlého zisku nebo jiné újmy 
vzniklé v důsledku ukončení takové smlouvy. Tímto není dotčeno právo kupujícího 
na náhradu škody.
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10. Závěrečná ustanovení a další ujednání

10.1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této 
smlouvy.
10.2. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného 
dodatku.
10.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá 
strana obdrží jedno vyhotovení.

i- ' 27. 05.2019V Teplicích dne:.......................

generální ředitel a člen představenstva
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