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Kupní smlouva
i.
Smluvní strany

Kupující

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové
v oddílu Pr, vložka 829

se sídlem:
IČO:
zastoupený:
bankovní spojení:
č. ú.:

Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové
48145122
MUDr. Liborem Senetou, ředitelem

dále jako „kupující"

Prodávající:

AUTOCENTRUM BARTH a.s.
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v
oddílu B vložce 1707

se sídlem:
IČO:
Zastoupený:
bankovní spojení:
č. ú.:

Hůrka 1798, 53012, Pardubice
25278924
na základě plné moci

dále jen „prodávající"; prodávající a kupující dále také společně jako „Smluvní strany" a každý
samostatně Jako „Smluvní strana"

II.
Základní ustanovení
1.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník")
tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva").
Smlouva je uzavírána na základně výsledku veřejné zakázky s názvem „DODÁVKA OSOBNÍHO
PRO ZZS KHK" zveřejněné na profilu zadavatele pod systémovým číslem
P20V00000616 (dále jen „Veřejná zakázka"), zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie - na dodávky, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů a dle Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje.

VOZIDLA

2.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu prodávajícího je
prodávající povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo
potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu
není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

4.

Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III.
Předmět smlouvy

1.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu jedno (1) osobní vozidlo s povinnou výbavou dle
vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích, v účinném znění a emisní normou min. EURO 6 -
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provozu vozidel jia pozemních komunikacích, v účinném znění a emisní normou min. EURO 6 tovární značky ŠKODA, model OCTAVIA s uzavřenou karosérií splňující podmínky pro provoz
motorových vozidel na pozemních komunikacích, vybavených dle parametru uvedených
v příloze č. 1 této smlouvy.

2.

Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za věc kupní cenu dle čl. IV. této smlouvy.

3.

Prodávající dodá věc dle čl. III. odst. 1. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní věc
včetně zařízení a materiálů k tomu potřebných, v rozsahu zadávací dokumentace, této
smlouvy a obecně závazných právních předpisů.

IV.
Kupní cena
1.

Kupní cena je stanovena následujícím způsobem:

Kupní cena

Cena za 1 ks osobního vozidla

Kč bez DPH

DPH V Kč

Kč vč. DPH

401 239,67

84 260,33

485 500

2.

Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené
se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu věci včetně dopravného, dokumentace a dalších
souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.

3.

Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně
bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní
ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4.

Kupujícím nebudou na kupní cenu za dodání věci poskytovány jakákoli plnění před zahájením
dodávky. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že kupní cena za dodání věci bude uhrazena
kupujícím na základě faktury vystavené prodávajícím ve smyslu a za podmínek stanovených touto
smlouvou a prokazatelně doručené kupujícímu.

V.
Místo a doba plnění
1.

Prodávající je povinen dodat věc do místa plnění, kterým je Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2a, 500 12 Hradec Králové.

2.

Smluvní strany se dohodly, že protokolární předání 1 ks osobního vozidla bude provedeno
v termínu: do 3 měsíců od uzavření smlouvy.

3.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že k protokolárnímu předání věci dojde v
termínu uvedeném výše. Smluvní strany si mohou písemně dohodnout termín předání dřívější, a
to na základě uzavření dodatku k této smlouvě. Cena vozidla bude uhrazena po jeho dodání
kupujícímu.

4.

Před dobou sjednanou pro předání a převzetí zboží dle článku V. odst. 2. této smlouvy není
kupující povinen od prodávajícího věc převzít, a to s výjimkou uzavření dohody dle článku V. odst.
3 této smlouvy.

VI.
Povinnosti prodávajícího a kupujícího
1.

2.

Pokud není mezi smluvními stranami touto smlouvou dohodnuto jinak, vyplývají jejich povinnosti
přiměřeně podle povahy dodané věci z § 2087 až § 2094 a § 2118 až § 2120 občanského
zákoníku.
Prodávající je dále povinen:

a)

dodat věc řádně a včas;

b)

dodat věc kupujícímu v množství dle čl. III. této smlouvy, v provedení dodávané jakosti
dle § 2096 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného věci;

c)

dodat věc

novou,

nepoužívanou

a

odpovídající platným technickým
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normám,

právním

d) při dodání věci do místa plnění dle čl. V. této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se
k věci vztahují, ve smyslu § 2087 a § 2094 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití
apod.) v českém jazyce.
3.

Prodávající je povinen plnit předmět smlouvy prostřednictvím těch poddodavatelů a technických
zařízení, jejichž prostřednictvím prokazoval svoji způsobilost k plnění předmětu smlouvy v rámci
kvalifikace do veřejné zakázky na uzavření této smlouvy. V případě, že dojde k jakékoliv změně
těchto poddodavatelů nebo technického zařízení, je prodávající povinen kupujícího bez zbytečného
odkladu informovat. Současně je prodávající povinen kupujícímu prokázat, že i tito noví
poddodavatelé či technické zařízení splňují minimální požadavky, které kupující vymezil
v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce na uzavření této smlouvy.

VII.
Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci
Kupující nabývá vlastnické právo k věci jejím převzetím v místě plnění a v témže okamžiku přechází
na kupujícího nebezpečí škody na věci.

VIII.
Předání a převzetí věci
1.
2.

Věc je dodána v okamžiku převzetí věci kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy.
Kupující při převzetí věci provede kontrolu:
a) dodaného druhu a množství věci;
b) zjevných jakostních vlastností věci;
c) dokladů dodaných s věcí.

3.

V případě zjištění zjevných vad věci
i s důvody potvrdí na dodacím listu.

4.

O předání a převzetí věci prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu
pověřený zástupce. Prodávající je povinen na dodacím listu uvést typ věci, počet kusů, sériové
číslo věci (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu a datum předání. Dodací list
bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis
přejímající osoby za kupujícího. Dodací list bude označen číslem této smlouvy, uvedeným
kupujícím v jejím záhlaví. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu
odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je
kupující oprávněn převzetí věci odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými
údaji.
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IX.
Platební podmínky
1.

Úhrada kupní ceny bude provedena po dodání plnění. Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až
po řádném předání a převzetí příslušného plnění dle této smlouvy. Zálohové platby nebudou
poskytovány.

2.

Podkladem pro úhradu kupní ceny dodané věci bude faktura, která bude mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Faktura
musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy kupujícího, IČO kupujícího;
b) číslo a datum vystavení faktury;
c) název veřejné zakázky;
d) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla
uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II. odst. 2
této smlouvy informovat kupujícího);
e) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu; dodací list bude přílohou faktury;
f) lhůtu splatnosti faktury;
g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

3.

Lhůta splatnosti faktury činí 15 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná
lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody
apod.). Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo
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doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
4.

Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

5.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím Ihuty splatnosti vrátit
druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede
opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.

X.
Záruční podmínky
1.

Prodávající kupujícímu na věc poskytuje záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. občanského
zákoníku, na veškeré dodané věci včetně nezbytných záručních služeb, a to v délce 60 (5 let /
100.000 km), kalendářních měsíců od předání a převzetí vozidla.

2.

Záruční doba začíná
běžet dnem převzetí věci
kupujícím.
Záruční doba se staví
po dobu, po kterou nemůže kupující věc řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost
prodávající.
, ....

3.

Veškeré vady věci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. telefonicky nebo e-mailem), obsahujícím co
nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady věci oznamovat na těchto kontaktech
prodávajícího:
číslo
•

adresu:

Brnensk^2004T50006, Hradec Králové

Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady,
neuvede-li v oznámení jinak.
4. Pokud je reklamace věci oprávněná, má kupující právo na opravu vadné věci. Pokud vadnou věc
není možno opravit, má kupující právo na výměnu vadné věci, případně právo od smlouvy
odstoupit. Ode dne výměny vadné věci začíná na vyměněnou věc běžet nová záruční doba v délce
uvedené v odstavci 1 tohoto článku.
5.

Záruční servis bude probíhat v místě plnění dle čl. V této smlouvy (tj. u kupujícího), nebude-li
s kupujícím dohodnuto jinak. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího
nebo autorizovaném servisním středisku výrobce, zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadné
věci od kupujícího do servisu a dopravu opravené nebo vyměněné věci zpět ke kupujícímu.

6. Odstranění vady musí být provedeno do 10 pracovních dnů od oznámení vady prodávajícímu,
pokud se smluvní strany, resp. prodávající a kupující, v konkrétním případě nedohodnou písemně
jinak. Pokud prodávající vadu neodstraní ve stanovené lhůtě, je povinen kupujícímu poskytnout
zdarma náhradní věc o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání
opravené věci.
7.

Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která jim vznikla vadným plněním, a náklady
vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

8. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem dodávané věci a jejího příslušenství a že věc
není zatížena žádnými vadami, ať už faktickými nebo právními.
9. Prodávající prohlašuje, že uvedené záruční podmínky se vztahují na každého dalšího vlastníka
dodané věci, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.

XI.
Sankce
1.

Nedodá-li prodávající kupujícímu věc uvedenou v čl. III. odst. 1 této smlouvy ve lhůtě uvedené v
čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní
ceny příslušné části plněni včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to za každý
započatý den prodlení.

2.

Pokud prodávající neodstraní vadu věci ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 6 smlouvy a zároveň v této
lhůtě kupujícímu za vadnou věc neposkytne zdarma náhradní věc o stejných nebo vyšších
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technických parametrech, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to
za každý započatý den prodlení až do odstranění vady nebo poskytnutí náhradní věci o stejných
nebo vyšších technických parametrech.
3. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě, že prodávající nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající
mu z článku VI. této smlouvy, vyjma povinností uvedených v odst. 1 až 3 tohoto článku, je
kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý byť
jen započatý den prodlení s plněním takové povinnosti.

5.

V případě, že prodávající opakovaně (tj. min. 2x) porušuje kteroukoliv svou smluvní povinnost
(včetně smluvních povinností, pro které jsou sjednány zvláštní smluvní pokuty), u níž byl již
v průběhu plnění této smlouvy na její porušování opakovaně (tj. min. 2x) písemně upozorněn,
z toho nejméně jednou s výslovným poukazem na možnost uložení smluvní pokuty podle tohoto
ustanovení smlouvy, je kupující oprávněn uplatnit a prodávající povinen zaplatit jednorázovou
smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý takový případ
porušování smluvní povinnosti. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že výše smluvní pokuty
odpovídá závažnosti možných porušení dle této smlouvy, která mají dopad do zajištění schopnost
kupujícího poskytovat přednemocniční neodkladnou péči.

6. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy
kupujícího prodávajícímu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok kupujícího na
splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní strany jsou oprávněny započíst si kteroukoli
smluvní pokutu proti nároku na finanční plnění druhé smluvní strany, které ji vzniklo dle této
smlouvy.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. Nárok na smluvní pokutu není dotčen
případným odstoupením smluvní strany od této smlouvy z důvodu porušení povinnosti, jejíž
splnění smluvní pokuta zajišťuje.
li

XII.
Zánik smlouvy
1.

Tato smlouva zaniká:
a)

písemnou dohodou smluvních stran;

b)

jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou,
s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména
•
•
•
•
•

nedodání věci v době plnění dle čl. V. odst. 2 smlouvy;
pokud má věc vady, které ji činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující
vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil;
nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost;
neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky,
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy;
,
prodávající pozbyde základních, profesních anebo technických kvalifikačních předpokladů
pro plnění veřejné zakázky;

2. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" rozumí „nejpozději do 14 dnů".

XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2.

Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněna v registru
smluv kupujícím nejdéle do 30 dní od uzavření. Smlouva je účinná ode dne uveřejnění

v registru smluv.
3. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to
pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

5.

Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji věci, které je předmětem plnění této smlouvy.
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6.

Prodávající nemůže bez
ze smlouvy třetí straně.

7.

Prodávající je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální
identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Prodávající
prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v
průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je kupující povinen o této
skutečnosti prodávajícího bezodkladně informovat.

souhlasu

kupujícího

postoupit

svá

a

povinnosti

plynoucí

8. Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, podle s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon o finanční kontrole"), osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž kupující obdrží tři a prodávající jedno její vyhotovení.

10. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
č. 2a) Technická specifikace předmětu plnění

Hradci Králové dne:

09.2020
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