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�- KUPNI SMLOUVA 

       ,�avJfeJ�g�ě Ovedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením§ 2079 a násl. zákona č.                    
,8�/é��

 
b., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Prodávající: 
Forma obchodní společnosti : 

Sídlo společnosti : 

Zastoupená 
IČ: 
DIČ: 
Bank. spojení : 
Telefonické spojení: 

Kupující: 
Sídlo společnosti 

Zastoupená : 
IČ: 
Bankoví spojení : 
Telefonické spojení: 

AUTODRUŽSTVO ZNOJMO 
Družstvo 

Vídeňská 2573/43, 669 02 Znojmo 

 
46969756 

 
 

 

a 

Statutární město Teplice - Městská policie 
Rohová 195 
415 95 Teplice 

ing. Michal Chrdle 
00266621 

 

takto 

I. 
Předmět plnění 

Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu dodat 1 ks automobilu značky: 

ŠKODA SCALA 

s následující specifikací 1.0 TSI, 70 kW, 5- st.mechanická převodovka 

včetně výbavy uvedené v nabídce ze dne: 31.7.2019 

Kupující se zavazuje zaplatit řádně, v souladu s touto smlouvou za dodaný automobil cenu dle bodu Ill. 
této smlouvy. 
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li. 

Doba plnění 

Prodávající se zavazuje dodat automobil dle požadavku zadavatele uvedeného ve výzvě k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 29.7.2019 

Dodávka je považovaná za splněnou fyzickým předáním vozidla a podpisem předávacího protokolu 
zástupci obou smluvních stran. 

Ill. 

Cena a platební podmínky 

Cena 1 x ks vozu značky: ŠKODA SCALA včetně výbavy činí: 335.000 Kč včetně DPH 21%. 

Nákup vozidla bude realizován formou platby převodem na účet prodávajícího v Kč. 

IV. 

Místo plnění 

Kupující převezme předmět kupní smlouvy - automobil na základě výzvy prodávajícího v Teplicích 

v. 

Nabytí vlastnického práva k automobilu 

Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny a předání vozidla. 

VI. 

Nebezpečí škody na věcí 

Dle obecného pravidla nebezpečí náhodné škody na věci stíhá jejího vlastníka. Na kupujícího přechází 
nebezpečí škody na předmětu koupě s nabytím vlastnického práva. 
Vznikne-li náhodná škoda na věci po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, nezbavuje to jeho 
povinnosti zaplatit kupní cenu. To neplatí, uplatní-li kupující právo žádat dodání náhradní věci nebo 
odstoupí-li od smlouvy. 

VII. 

Odpovědnost za vady zboží 

Prodávající přejímá záruku za prodaný automobil v rozsahu a délce záruční lhůty uvedené v záručních 
podmínkách pro vozy Škoda, které budou dodány spolu s automobilem. 
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VIII. 
Doklady nutné k převzetí a užívání automobilu 

Prodávající se zavazuje předat kupujícímu veškerou technickou dokumentaci vztahující se k osobním 
automobilům, tj. velký technický průkaz a servisní knížku. 

IX. 
Ostatní ujednání 

1. K uzavření a podpisu této smlouvy ze strany kupujícího nedojde, jestliže podmínky této kupní
smlouvy pro prodej automobilu zn. ŠKODA SCALA nebudou shodné s podmínkami uvedenými
prodávajícím v jeho nabídce.

2. Po uzavření smlouvy lze tuto smlouvu změnit, nebo zrušit pouze oboustranným písemným
projevem smluvních stran.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1
vyhotovení.

Ve Znojmě dne 23.8.20019 
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Antonín Havlík 
Autodružstvo Znojmo 

\ 
7 éPtlCÚl-f 29. f. 20 (CfI ........................... . 

ing. Michal Cňrdle 
Město Teplice 




