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Kupní smlouva
uzavřená podle ust. § 2079 a nás. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany: 
AUTOKLEVER spol. s. r.o.
Zastoupený: Ing. Pavlem Pilařem, jednatelem společnosti
sídlo: Hřbitovní 996/5, 741 01 Nový Jičín
IČO: 47974486 
DIČ: CZ47974486
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5557
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
číslo účtu: 24205801/0100
kontaktní osoba: XXX, vedoucí prodeje nových vozů 
telXXX, e-mail: XXX
(dále jen „prodávající“)
a
       Město Nový Jičín
zastoupené Mgr. Alicí Hynčicovou, vedoucí organizační složky ProSenior Nový Jičín
sídlo: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
IČO: 00298212
DIČ: CZ00298212
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Nový Jičín
číslo účtu: 326801/0100
kontaktní osoba: Mgr. Alice Hynčicová, vedoucí organizační složky ProSenior Nový Jičín
       tel.: XXX, e-mail: XXX
 (dále jen „kupující“)

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku kupní smlouvu tohoto znění:

I.
Základní ustanovení
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této kupní smlouvy jsou v souladu s právní skutečností ke dni jejího uzavření. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli změny dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
Prodávající prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a které stanovují požadavky na plnění této kupní smlouvy, a že je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků dle této kupní smlouvy.
Účelem uzavření této kupní smlouvy je prodej a koupě osobního automobilu dle čl. II této kupní smlouvy.

II.
Předmět smlouvy
Prodávající se touto kupní smlouvou (dále jen „Smlouva“) zavazuje, že kupujícímu odevzdá za podmínek v ní dohodnutých věc, která je předmětem koupě, tj. osobní automobil zn. ŠKODA FABIA COMBI AMBITION 1,0 MPI 55 kW, 5–stup. manuální převodovka, barvy BÍLÁ CANDY    (dále jen „osobní automobil“ nebo „předmět smlouvy“) a umožní mu nabýt vlastnické právo k předmětu smlouvy, a kupující se zavazuje, že předmět smlouvy převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou kupní cenu. 
	Předmět smlouvy obsahuje nákup osobního automobilu, včetně jeho součástí, příslušenství a dokladů potřebných pro užívání osobního automobilu, splňující požadavky a kritéria dle přílohy č. 1 Položkový rozpočet (rozpis cenové nabídky) a dle přílohy č. 2 s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy. 
	Prodávající prohlašuje, že osobní automobil není předmětem leasingové smlouvy nebo zástavy, a že na něm neváznou žádné právní vady a povinnosti, a že jej do okamžiku přihlášení na nového majitele žádnou z těchto právních povinností nezatíží.
	Prodávající prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění 
a finančně ohodnotil případné odchylky oproti zadávací dokumentaci, včetně specifikace jednotlivých nesrovnalostí.
	Předmětem smlouvy je také dohoda o provedení pravidelných servisních prohlídek v prvních pěti letech provozu vozidla prodávajícím. 
Prodávající se dále zavazuje, že servisní činnosti mimo záručních oprav a pravidelných servisních prohlídek, bude provádět pro kupujícího na základě objednávky za ceny sjednané dle přílohy č. 1 smlouvy. 

III.
Kupní cena a platební podmínky
Kupní cena činí:
Celková nabídková cena v Kč
Položka
Cena v Kč bez DPH
Pořizovací cena automobilu vč. souvisejících nákladů (dopravné, skladné, prodloužená záruka apod.)
262.359,50 
Cena za servisní prohlídku po 1. roce provozu
3.228,00 
Cena za servisní prohlídku po 2. roce provozu
828,00 
Cena za servisní prohlídku po 3. roce provozu
5.691,00 
Cena za servisní prohlídku po 4. roce provozu
828,00 
Cena za servisní prohlídku po 5. roce provozu
3.228,00
Celková nabídková cena bez DPH
276.162,50
DPH 21%
57.994,13
Celková nabídková cena vč. DPH
334.156,63

	K ceně bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění účinnými právními předpisy. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá prodávající.

Cena za provedení předmětu smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná zahrnující veškeré náklady a hotové výdaje prodávajícího spojené s plněním předmětu této Smlouvy. Smluvní cena vychází z nabídkové ceny předložené prodávajícím.
	Fakturace ve výši bude uskutečněna na základě faktury vystavené prodávajícím po předání předmětu Smlouvy, splňující podmínky dle této Smlouvy.
Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů od doručení faktury kupujícímu. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsaná z účtu kupujícího. Při nedodržení této splatnosti je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
Kupující je oprávněn ve lhůtě splatnosti zhotoviteli doručenou fakturu vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení díla sjednanou v této Smlouvě nebo jestliže faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce. Nová lhůta splatnosti počne běžet od doručení opravené faktury objednateli.
IV.
Ostatní ujednání
Prodávající se zavazuje dodat osobní automobil kupujícímu nejpozději do 5 týdnů od účinnosti této smlouvy, tj. do 5 týdnů od uveřejnění smlouvy kupujícím v registru smluv. Informaci o uveřejnění smlouvy v registru smluv kupující obratem po obdržení potvrzení správce registru smluv o uveřejnění zašle na e-mailovou adresu prodávajícího: XXX
	Kupující se zavazuje převzít předmět smlouvy dle čl. II. této Smlouvy v sídle prodávajícího na základě výzvy k převzetí prodávajícím dle předchozího odstavce. K převzetí předmětu smlouvy je za kupujícího pověřena paní Mgr. Alice Hynčicová, vedoucí organizační složky ProSenior Nový Jičín, tel.: XXX, e-mail: XXX
	Prodávající předá kupujícímu osobní automobil s veškerým povinným a dohodnutým příslušenstvím a vybavením, návodem se záručním listem a doklady nezbytnými pro jeho užívání a provoz, který splňuje podmínky dle čl. II. této Smlouvy. 
Převzetím osobního automobilu tak, jak je uvedeno shora, se stává kupující jeho vlastníkem a přechází na něj nebezpečí škody na prodané věci.
	Práva kupujícího z vad prodaného osobního automobilu včetně záruky se řídí podmínkami v příloze č. 2 s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU.

V.
DOLOŽKA PLATNOSTI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ DLE § 41 ZÁKONA O OBCÍCH
Osoba oprávněná k uzavření smlouvy: Mgr. Alice Hynčicová, vedoucí organizační složky ProSenior je oprávněna k uzavření smlouvy dle směrnice č. 7/2019 Zadávání a realizace 
veřejných zakázek, schválené usnesením Rady města Nový Jičín č. 279/12R/2019 ze dne 22. 05. 2019.

VI.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv kupujícím. 
	Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
	Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně, číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
	Každá ze smluvních stran má právo od této Smlouvy odstoupit, jestliže druhá strana nesplní povinnost, kterou podle této Smlouvy či zákona má, ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené ve výzvě ke splnění.
	Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů.
	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Nový Jičín, a to nejpozději do 15dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že vyjma osobních údajů prodávajícího/osoby jednající za prodávajícího, e-mailové adresy a telefonního čísla kontaktních osob smluvních stran a podpisů osob jednajících za smluvní strany tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy za podmínky, že údaje v rozsahu viz výše budou znečitelněny.
	Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet (rozpis cenové nabídky) 
Příloha č. 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
Příloha č. 3 Cenová nabídka vozidla Škoda



V Novém Jičíně dne 28. 06. 2019			       V Novém Jičíně dne 25. 06. 2019



 ……………..………………………………….		         …..…………………………………………….
						                      Mgr. Alice Hynčicová, 
             vedoucí organizační složky 
         ProSenior Nový Jičín
               Města Nový Jičín
           Ing. Pavel Pilař
          za prodávajícího				                     za kupujícího 
 


