
Česky hydrometeoróíogický ústav

STRATOS AUTO, spol. s i'. O .

............................................................................................................... -- - - ····1····· ·····.. ·· .. ························ .. ······ .

KUPNí S~JťLOUVA

PRO ČÁST 2

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S f\jÁlJVEM

~~NAKIJP DODAVKOVÝCH AUTOMOEHLŮ fRO RO MŽP 2ů19H
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TATO KUPNí SNH.. OUVA (;:);;1[$ j':H1 »Sm!om .• ~;o) je uz;~vřf.:na ve s;my;~lu ustam:)\I',lní § 2079 ,. núsL

zákona č, B9!2D12 Sb., obéanský z;úkoníK, ve znéní pozdéjší h předpisu (dé!e jen "Obč~rmký

zákord!C),

Čemký hydromeíťJomlogícky ústav

se sídlem: Na Sabatce 2050/17, '14306 Pffi. a 4
1(;0:

bankovníspojení:
00020699 

Čis!o (Jčtu:

jednajfcí:

A

nALE JEN .,{::HMÚ" d "KupUjíd"

NA STRANt: JEDNÉ,

K~O:

D t·~· f • 1 " {),., <"l .. r:" .•. ",r , ." } , K" ,.1,,1',3 tl ,,,tEl anu to z, -» e.ZSKe" f"re~1měSH, soo 0,:\ '1í'aGE~C ,Jalov':l
\:-'2.0283Erl

CZ62G;'~8~~6"! (j(1 p!;~tc:em DPH)

se sldlem:

"'_obchodní' rejsti'ik vedený Kraj. K\{m soudem v Hradci Králové,zapsaná/ý:

oddl C, vložka 6089
jednajfcl;

DAL!:: JEN "Prodá @Jici"

NA STHt\NC DRUHÉ,

K ' 'FJIJJfci e I:>R(~DA'\(,\ '1",,,,; QPO' ;:::"'1>,11'- jl::'" >fr,_ I.. • t· "U' ,. ",: 1'>.' d 'U"\,, '.'; .:;1' . L, .. ',,,~C ,I.:"'~. ,,>,;><fhUVnl s :ra.ny

NE O ,lEDNOTUVĚ "Smluvní strana".
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i, ÚČt:l fo. PŘEDMĚT SMLOUVY

u. Tato Smlouva ji" uzavírána mezi PrO(!~Mljíc:rn <Ji f"'::upujicim na zakl,,1dě výsledkC! Z3d<:1V"'fhO

řízení za \Íb,~IBm realizace Č{~$ti 2 vE:f8;né zakázky s názvem "Nál<.tlp dodiíviw'J:ých
automobHú pro RO MŽP 2€J19", vedené '18 VéstníklJ ve <iljnych zakázek pod s'videnčrlÍm

číslem: Z:W19 ..02:~2·18, , v N~!rodnii'n e!ei<:trontckérn néslr'ji NEN pod systémovým číslem:

NOO(5!'19IVOOOH.575 (d~l;e jen ,:Veřéjnft zakázka"), ne 01' nabrdka ProcÍ;:i:ívajícího y~B

vytlodnocen<!\ j8kO nejvhodnějšL Veřejnou zakázku reaHzo"al jménem "1 na účet KupuFciho

jako pověřujícího zadavatele c~mtl'::'iini zadavatel Č<[:'sk~i r ~p\.!bi;ka ._ Ministe:-:.:;tv(.] život d~lO

prostředi se sfdlern Vršovická '1442/85, iOO 10 Pmha 10, IČlO: 00164801 (clále též "Cr:mtrá!ní

z~d~vate.n. v souladu s příslušny'mí prť:ivnirni předpisy a smlouvou o cť~ntm!iZ(N<il H~fn

1.2. Předmětem této Smlouvy je povinnost Prod,~Vi:'ll{dhú doda Kupuj!c1mu i kus d()d~Nkoljého

velkoprost.orového wJtomi.,biiu, K;1h::gefk! Ni. 2í3mi!;;tn>' dkJ spe,ciflkac8 (N(~\dGnó v pří oz€?'

Č. 1 ač 2 této Smlouvy (dále jen "Zboží") za podrníneh: upr<:venýc?l v 2adávacfch pcdrn!n ách

na Veřejnou zakázku, v nabídce podané Prodévsjfcí:n v rámci zacávaclno ř!zení na Veřejnou

zakázku a za podminek uvedených dále v této Smlouvě a je Ir:h přHohách.

1.3, Předmětem této Smlouvy je dále zt.1'/8z.ek f{upujlcfllo uhradit Prodf:lvajfeímu cenu za Zboti

ve VY'ší a za podmfnek upr8ven~{ch dák~ v této Sm!QlNó.

2. 

2.1. Prod!.h1aj!ci je povinen dodat Zboží Kupuj!dmu nejpozději oo ~50 kalendářních dr.(l oel m~byti
()činnosti této Smlouvy.

~ •.. t I x. •• td' ·K ., 'h ..s'. '.J >'f'k I <'! .. I. '.J l'1.'!!S em p n~nl je $,,;0 •. UpUjlChlO uve\,Jsne ti WABi11.:.1 .ace O:ll11 I.NnlC 'l Si •. ran v UVOI.U ·eto

Smlouvy), nestanoví .. li f<upuJicr po dollof.jě ~1 Proclávajicim Ji, ak.

2.2. 

3. 'I. Kupni C(:]'Il", z<:, Zboží dle čI. 1. odst. 1.2, této Smlouvy byla stanovena nabídkou Procláva)icfi1o

pocanou n,=) Veřejnou zakázku a činí 549.000,- Kč be70 daně z. přidané h,)[jnoty (<);:ík"

jen )JPH"). DPH č~nr v souladu s aktuálně platnou a (}ci lfíOU právní úpravou ~?! %, edy

'1 ~ 5.2.90." Kč, Celková cena včetně DPH tE:dy ciní 664.290,·' ,i:; (,j,!ik). jen .,Cena").

ce~a za. ZbOŽí, je .k(:n(~Čna, z<'!~BZná a Gbs8l1uje VŠeGřHlYI případné nákla{jy Prodév,CljíCího
vČi:nně vsedl phpaanycn poplatkeJ.

3.3. Cenu zapl<!!tí Kupujlci Prodávajtcimu bezhotovo5tnírn I převodem na bankovnf \!Ó",t

Prcdávsjicfho uvedený li identífikac·e SmIUV!'ifCh. stran v řiVOclU této 8mle;uvy na zék adé

řádného rlaňového a úcetnlho doklBdd (dá!e jen ,Jaktuťlíl") vystaveného ProdáwJjfcirn
pro Kupujícfho.
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3.4. r:'rodkvajicí 'Iy~;tav! Kupujícímu j:ak:turu ho: dni w;ku!:~:!(~nén! (~(:l<:mit("lnéh() plnění, kl:ť:)fý j~;: dn';)f'fI

POdOf.l5ťmi protoxolu o předt:mr <:1 převzet1 Zboži K:upujíc!n pmilB čI. 4. odst. 4, 'I. [(:;to Smlouvy,

Splatnost faktury je 30 dni ode dne jejího doručení KupuHclmu. Povinnost Kupuj,ciho zmpl8t!t

Cenu j<l:' splněna odepsántm přislušné ()ást~;y z t!()tu Kupujícího. Kupujfcí neposkytuje" álohy.

Platby budou probfhat výhradné v K(~ (CZK), rovněž \!8š!.,~ré cenové údaje na faktuře budou

vCZK..

Fakt.ura bud.e obsahovat né!ežitosH d8i'lového 8 Ú~~Btní!) dokladu pOdle zákona Č. 56:ai199í
Sb., CI účetnie:tvf, ve znénf pozdé,jšíGh predpisl:'. a zákona 6. 235/2.004 so., o d;~ni 2 r nciané
hO(!nofy, ve ;:.nénf pozdějších přer.lpísú. (jecin,1 se př\)devšin: i) označent faktury a jeJí č:fs!G.

idenUfíkační údaje Sn:luvních stran, predmét Smlouvv. bankovní spojení, fakturovanou částku

bez/včetně DPH) 8 bude mít náležítostí obchodní listiny ,ji, § 435 Občanskéhc zakonH<u.

3.tl. Kupující j0. oprávněn Vi'1!itit fakturu do konce doby ,"platnosti, pokud bu(:)l:, cbssnovat

nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované w'l!ežítosti a údaje nebude obsahovat

vůbec. \f takovém pffp;,:;:dé se dobe splatnost! zastavuje", nová doba splatnosti počíná bězet

ode dne doručení opravené nebo doplnéné faktury Kt pujfdmu. Kupující neni v takovém
případě v prodlenf.

4,.

4.1.

PŘEDÁNí ft, PŘEVZETí ZBoží, PŘECHOD Vl.ASTN crví
O pře(lání a ptevzetí Zbožf K.upujfcirr: dle této sm!ouvt bude sepsán protokol p()d~~p;;;aný

Prodávajícím <i\ !\upujíc!rn. V případě zli~;tér1ých neclost<:ltků bude \j tomto prctokoíu ul,edem.l

i tato skutečnost s konkr'étním vymo;wnírn zjištťmych vac u dodaného Zboží včetně zr ůsobu

a termínu j("'jich řešení. Zbožl j8 řádné pl\N.:láno až pOJPis8m protokolu bez vad. r.,~uPUjíci
je oprávněn protokol nepod;:~'psat <:1 Zboží nepř'8\1zrt, rná-li DtO to vážný důvod.

Vlastnické právo ke Zboží přschází 2: PfOrjávajicího na Kup:...;jícfho okamžikem převzetf Zbot!
Kupujicím.

4.2.

5.'1. Prodé\iajfcf se zav'n:l.lJe poskytnout Kupujícímu na Z.boŽí nés!edlljfcí Z/Muky:

záruku na věcné a právní vady v délce ;,~ roky,

Zá:'lIKU na neprQoszavéní k,:'Hcseríe v délce " fBr" I . ,
záruku na dostupnost originálních dHu a pns!usensTVI po oobu 10 let, a to p. čín::*,
dnem převzetí Zbozf Kupujícím.

Vady musí Kupujlcf uplatnit u Prodávajfciho bez zb~ftecného odkladu poté, co se o niGh (j02vi.
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5.2. Běh záruční húty začíná ode dne pťev.zetí Zboži Kupujfcirrn. Z:áručnl doba f)i?Í)éžl po dobu,

po kterou Kupujfcí nemúže užívat Zboží pro jeho vady, 28 kt "rě odpovídá Prodávající.

Lhf,la pro vyřízeni uplatněného práva z. vad činí 30 dnú ode dne uplatnění p áva

z vad I<upujícírn.

5.4. Kupující má právo na úhradu nutných nákladú, které ITlU i2nik!y v souvislostí s uplatněním

práv z v<:~d.

5.!.i Za zaíu(:ní vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou

nebo údržbou Zboží nebe úmyslným poškozením Zboží KURujícím nebo nepovolanou OSO'JOl,l,

případně jakýmikoli jin:ín11 zásahy, jedni:\ními nebo SklJt.ečnostmi nasti;)íými na strané
Kupujícfho. Odstranění te.kto zJjétěných vac] bude provedeno za úplatu.

5.6. Je~1i vadné plněni podstatným porušernm této Smlouvy, má Kupuji::;! právo na od~;trané!1f vady

dodáním nového Zboži bez vady nebo dodáním Ghybéj crno Zbožr, na odslrcméní vedy

opravou Zboží, na přiměřenou 8~evu nebo odstoupť:nf od této Smlouvy.

5.7. pn nedoclržení doby dQd~;ní Zl)o2:[ je Pmdávajícf povinen U1\r'ddit Kupujícímu smluvní pokutu

\1("\ výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení, bez ohledu na skutečnost, kolik kusLl

ZnažJ je čj není již dodáno. Totéž platí při n8dodrž!~n! termínu tešE;r.j vac lNed;~ných

~,prot~';)kO!U dle ČL,4. ~d~t.. ~. i" této SmjOll~Y., ., .1. .""
v přlpadé pcrusern _l;3KychKOhv ds!s[cn 7.:':l\!aZKU ze ~m!ouvy Je F'fOd:~va,lkl povlnť:n

Kupujícimu uhri?dit smluvn! pokutu ve vyší 10"000,- Kb za každý Jednotlivý pnpad takovéi,:}

5.8.

porušení.

5.9. V pťipadé zjistěnf dle ěl. 6. odst, 6.2, této SiTI!ou\'~{ je Prrodávajíc! rovněž povinen 7.8p1atlt

Kupujícfmu srnluvnl pokutu 50.(;OO,~ K;3 Z8 každé takové porušen;'

5."10, Sm!uvnf ,POkut.a je SPlstn~ do 30 clnú od~~ one doruč:;;mí !V;.i7.yy. k jí:ljimu ,taplacenL Dnem

splatnosti se rozum; den pnpsan1 pi'lslušné ť.::~stky na ucet Kupu)íCiho,

5.11, Uplstněnfrn práv z vad či uphG1t.nh):rn smluvních poť.:ul n~mj r.k)t<:)~;n(.) právo na néhmdu škody
v plné výši.

6. ODSTOUPENí 00 SMLOUVY

6.1 V pnpadě podstatného porušen! této Smlouvy Prod~~vaj;(xím ",ŮŽ.6 Kupujfci též odstoupit

od této Smlouvy, Pmd~l!v<.~jící a Kupujicí S(~ dohOdli, ŽE: za JOdstatné porušeni Srnlouvy bude
považováno zejména:

nernožnost ods'lre!néni vady dodaného Zboží, a to aLi výměnou za nevé Zbcžl;

prodk:ni Prodá"aj1ciho s dodáním Zboží o vlel? než ll'ýdny;

l''''!l!,r!;,~ Dr()t;,,'\'~'il'("! PJ';"f!! :;-'",-,"i'!""-"'", z" Zbo ... c " Ji"'''''! ,> ť.... , .;, .sti,,~(, "",,.. • '""""1 ' .• ,,,,.. ""t""; "I: ,,,', ... e .. ,1,,,2, ma I. ",\e v él""flOS,1, ,~.e.lmen;? Vl85,n0S t

Kupu_jlC!fn výslovné vyrniněnó, a toto ujišténl se n{~s;odné UkÚŽE: nepravdivyrn.



6.2 Kupujicf je dále opravněn odstoupit od Smlouvy, jesHiie ,,"jistí, že Prodávající:

nSbizel, dévei. pnjfmal nebe zprostředkovával určité hodnoty s cHern ovlivnit C Qvánl

nebo jecJr:ání kohokoliv, ať již stát.ního liřednfka nebo někoho jiného, přímo nebo

ř ' dávací ". , ., ." ,< 'y. t c: I l bnep rrno, v za avacrrn fizenl neoo pn provaoeru .:..mlouvy: ne o

zkrestoval jakékoliv sr.:.ute6nosti za llče!em ovHvnéní zm:l2ívaciho i'lzení nebo

provádění Smlouvy ke škodě Kupujfcíhe, včetně ~;žiU podvodných prakt.ik k pot ačenl

a snižcnf výhod volné a ot(Nřené soutěže.

6.3 Prodávajíc! rnťi:le Od této Srnbuvy odstoupit, pokud:

J8 Kupujh::í v prodlení s úhradou faktury prot'lVaJicíhO za dodané Zboží dó;e

ni:1ž 2 měsíce Odi" dne jE,j!ho doruó"ni KUPU.ilciff'lU,ta zárcveň

byl Kupujteí oa jE~ji neuhr8zť::ni pís<xnn::1 Pmdávtjícírn upozorněn spolu s mi3žnýrn

důsledkem odstoupeni cd této Smlouvy, a po tom o upozornění ji Kupující do 1 týdne

neuhradi!. I
6A Odstoupeni od Sm~ou>Jy musí b'it provedeno v pjsemn~ formě. Odstoupenlrn se závazek

založeny Smlouvou z.ruéujů od počátku. Účinky odstou. enf nestávají okamžikem doručení

odstoupení Gd Smlouvy. OdstOl.lp(~nr od Smlouvy se lt8dOlýká práva na nr:!Í1radu škody

vzniklého z poruš;(~n! srnluvni pcvinnosti, práva na :,;-", pl.w::f.~ni smíuvni pokuty a úroku

z pnx!1enf, anf ujedr.~!mf o způsobu řešeni spaní a volbě Pil".Wi.

V případě odstoupení jsou si Srnluvní ~>tf8ny povinny v átit vše, co v souvisíosti s pl éním6.5

Smlouvy obdržely,

1. ZÁVĚREČNÁ USTA.NOVENI

Tato Smlouva a p:;I1V;~ a povinnosti z ní vyplY\.l8jicf se ťíal beSkym právem. Práva a povinnosti

sm,!UVníCř1 stran, r.()~LJd nejsou upraveny touto s:n!Cl:VIJU' se ř[d; Občanským záko .íkem
e predfHsy souv!sepc!rn!.

Vi:~~;kf,;ré pl'lp;;~dné spcwy Ill.rdkié mez: Smluvnlrni stram~mj na z.;3klad;;~ nebo v souvislostí

B touto Smlouvou budou primárně řešeny jednánlm Smklvnlctl stran. V pnpadé, že tyto spory

nebudou v phrn~~r(H'1é d<:>bé vyřEišE:ny. budou k .jejich proJdclnání a roznodnut. přb!ušné "Dudy

Ceské republiky. I
Prodóvajid S8 Z(:W2:ZUj8 k poskytnutí veški:,ré součinnost! nutné k~, splněnf PQvinnost~

Kupujícího ,~i CentrélrlÍho zad8vsiele vyp!yvsjidch ze zákona č, ! 34/20 W Sb, o zadávání

veřejnych zak8zek, ve znění pozdějších pfedpistl, >:'1 souvisejlclch právních předpisú.

Prodávajícf je dále povinen umož'nit kontrolu v mistě plněn! j kontrolu v~;ech ljoklad,:,
~louvi$e!ících z realizací Veřejné zakázky a píněni léto Smlouvy: a to zE;jména v 5' uladu

se zákonem Č. 320/2001 Sb., o finanční !wnlrole. ve zn0nf pozděj:'3!ch pi'edpisLl, a zákonem

Č. 255/2012 Sb., C: kt,[)lmk:? (kontrc,;ní řád): ve znén! pozdě ších přelipisu.

7.1

...•. ") 
( .,,,

'7.3
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7.4 Prodava.ifcí t)<~zvý!lr@ciné souhlas! se :;::I),B'řejněnírn celého néní Smlouvy včetné cenol!ých

úCla_iú a prlloh v souladu s příslušn;írni pravnin:! předpisy, a·ítJ zejména v souladu se zákonem

Č. 134/20~6 Sb" o zadáván! vei'ejných zakázek, ve znění pozcléJsích přecípisLl, a zákonem
;5, :'14012015 Sb., o zv!ástníc:h por.íminkác.h úhnnosti někte '}n::h smluv, uveř •.1jřli)vimí těchto

smluv a o registru smíuv (z<~kcm o registru smluv). W~ zněnf POZd<0jších předpisú

7ť, ,,,) Tato Srniouva rnOže b}t rn0néna nebo dopl()(.)ván;;, PQU~~'€; formou pfsemnych vzestupně

čislovanych dod1..'ltkú podq)sanýct\ oběma Srniuvnirni stranami. Ke změnám či doplnění

neprovedeným písemnou formou se nepřih!W, !
7.6 V pNpadé, že některé ustanovení této Smlouvy íe nebo ~ e stane v budoucnu nepiatnyrn,

neúčinným Cí nevymahatGinym nebe b:jd~"-ii takovým Shk~d~1 \O příslušným Clfgánem, zustávají

ostatnf u5,t<lnOvE:nf této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud 2 povahy lakového ustano 'eni

'" '1i .•

n<~bo z Jeho obsahu anebo z okolností, 7..8 nicÍ1i. byla Smlouva uzavřena, nevyplývá,

te jej nelze oddělit 0,1 o~;tatnf!lo ebsahu této Srnlouvy, Srn!uvn! strany se zavazují

bezodkladně nahr;~;;Iit nep~atrlé, neú:::írmé nebo nE!vyrnahatelné ustanovi",ni této Smlol..JVy

ustanovením J1n'ý'rn, které svým obs<:,hem a smyslem Odpoví..iá nejlépe ustanovení p(ivodnímu
a této SmlOUVĚ! jako celku,

Smluvni strany na sebe p'oti'")1 nebazp.či změny ~kOinOS'i v souvis!osti s právy
a p<.winnostrni Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylu(uji

uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Obcanskéh zákoníku na sv(;j smluvní vztah
založený touto Smlouvou,

7.8 Tato Smlouva nabýv8 platnost] dnt~m jejího podpisu oběma Srnluvnfr-ni slmnamt, resp. dnem

podpisu posledrli Srníuvn! .strany a účinncstí dnem jejího;' /ei'ej"ění v !nforrnačnítn systému

Registr smluv (d0!e jen "lSRS") dle podmhek stanovených zejména :zákonem Č. 340/20'115

Sb., o zvláštních podrnlnkéch účinností něk.t.srých srnhJIV, uveremování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o n::gistru ~;m!tN}, ve zněnr pozdějších přeclpiSl\ UVE!ř<;'jn<0ni

Smlouvy v !SRfi ptoveeJe Centrálnl zadal/atd.

Tato Smlouva je sepsána Vl0 2 vyhotoveních s platností Od9t'I:~1IU, Z nichž 1l.9 vytlotovenf obdržt
Prodávající a po í vyhotovení obd,}:í Kupující.

8trúnka 'r '; 1

Ti O Ner.Hinou součástf této Smlouvy jsou její přllohy;

a) Příloha Č, '; - technické podmfnky:



Sm!!.r\lTlí strany prol1JaŠiují, Žé tato Sm!m.lv,* VYlw:iřuje jeji h svobodnou, vážnou, li čitou
>CI srozumitelnou vůli prostou omylu, Smluvní strany si Srnouvu pi'eč~Uy> :s jejím obsah~m
souhlasí, což stvrzuji vlastnoručními podp!t::ly_

KUPUjící
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Příloha Č, i

Technické pOdmlnkYi

A,utmnobHy musí spWi::.wat následující ("inirnélnf technické .arametry, požadavky na v~bavu

H být způsobilé k provozu na veřejných kornunikacfcn v ~ouladu s vyhláškou t:, :34'U20'14

Sb" o schvalováni technické ;:.pt:;sor."ilosti a o techn1ck~'ch POcln1!nJkáCh provozu. vozIdel na pozemních
komuníkaclch, Ve zněnf pozdéjšlcl'; předpís(j,

AutomobHy musí být nové? produkce aktuálního roku, resort MŽ ' musí být jejich prvním uživatelem,

Na automobilech mu",f byt proveden k,xnpletrli př(~dprod~:!;ni s;~ vis. Poz.adované automob!íy musí

byt schváleny pro provoz na pozemnlch kemunikacřch v s')uiadu se zákonem Č, 58/2001

Si')" o podrnlnkác!", provozu vn;ód""l na pozemních komupikacich, ve znění pQzděJších pi'edpis(l,

a zákonem č. 'l('58/19D9 Sb., o pojištění o(jpovédncsti z prov )Zli vozidla a o změně některfch

souvisejiclch zákonů. ve znén[ zákona č. 307/1 999 Sb. 8arevn·· provedení vozidel musí splňovat

H () změnách r-ěkterý'ch zákonů, '18 znení pozdéjĚilch předpis(J,

podrnfnY:y stanovené zákonem Č. 36'112000 Sb" § 'H) odst, 2, o P úvozu na poz8!1lnfch komunikacfcrl

TecMické podmínky této Pff!ohy č. 7 musí b9t všechny splněny, maxim,~lně mohou byt překrpČ(0ny
ve prospěch Zadavate~If:;, '1'echnicl<:ó podrnlnky, zejména vybaveni 'ozide!, mohou být doplněny o cfalší

vhodné nabízené vybaverd či podmlnky, ty však musí být zahrn;Jty do nabicjkové ce"y pns!ušného
automobilu, stejné jako požadované vybevenf.
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