
 

 

 

 
 

Níže uvedeného dne. měsíce a roku

Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.
IČO: 25220683. DIČ: CZ25220683
se sídlem Denisovo nábřeží 920/12. Východní Předměstí. 301 00 Plzni
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B. vložka 710
zastoupená Ing. Miroslavem Macháněm. dopravně provozním ředitelem, pověřeným
zaměstnancem
bankovní spojení:

(dále jen „prodávající“)

a

VAF Logisties Service s. r. o.
IČO: 02745194. DIČ: CZ 02745194.
se sídlem Máchova 802. Mladá Boleslav II. 293 01 Mladá Boleslav
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C,vložka 223242 
zastoupená Františkem Vágnerem, jednatelem

(dále jen „kupující“)

dále společně nazývané smluvní strany, uzavřely v návaznosti na nabídku zájemce a 
ve smyslu ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

Kupní smlouvu č. 778/2020/PMDP

následujícího obsahu:

I. Předmět smlouvy:

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje předat kupujícímu 2 kusy použitých tramvají (dále 
jen „vozidla“) dle níže uvedeného seznamu a umožnit kupujícímu nabýt vlastnického práva 
k těmto vozidlům:

evidenční číslo vozidla ty p vozu
rok výroby

305 LTM. 10.08 Astra 1999

307 LTM. 10.08 Astra 1999

2. Kupující se zavazuje vozidla od prodávajícího dle podmínek uvedených v této smlouvě 
převzít a uhradit za ně prodávajícímu kupní cenu ve výši a způsobem stanoveným v článku
III. této smlouvy.
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II Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje, že vozidlo ev. č. 305 předá kupujícímu nejpozději do 15 dnů od 
účinnosti této smlouvy za předpokladu předchozí úhrady kupní ceny a vozidlo ev. č. 307 
předá kupujícímu nejpozději do 18. 12. 2020.

2. Smluvní strany tímto sjednávají, že vozidla s příslušnou technickou dokumentací budou 
předána prodávajícímu a převzata kupujícím každé zvlášť tak. jak je uvedeno v ěl. II odst. 
1 této smlouvy. Pro každé vozidlo bude zvlášť připraven Předávací protokol podepsaný 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání vozidel se uskuteční v objektu 
prodávajícího, vozovna Slovany, Slovanská alej 35, Plzeň.

3. Každý předávací protokol musí obsahovat identifikaci prodávaného vozidla včetně 
evidenčního a výrobního čísla, seznam dokladů, jimiž je vozidlo vybaveno, popis 
technického stavu vozidla a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

4. Smluvní strany se zavazují, že konkrétní termín předání a převzetí vozidel písemně stanoví 
bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy a 
po zaplacení kupní ceny kupujícím prodávajícímu s tím, že k odvozu vozidel musí dojít 
nejpozději dle následujícího odstavce. O faktickém odvozu vozidla musí kupující včas 
informovat prodávajícího tak, aby prodávající mohl vozidlo k odvozu náležitě připravit a 
případně zafixovat.

5. Kupující se zavazuje zajistit fyzický odvoz vozidla z areálu prodávajícího takto: u ev. č. 
305 nejpozději do 30. 9. 2020. u ev. č. 307 do 10 pracovních dnů ode dne protokolárního 
předání vozidla. Při prodlení kupujícího s odvozem vozidel z areálu prodávajícího, je 
povinností kupující zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny 
vozidla za každé vozidlo a za každý započatý den prodlení s odvozem vozidel. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, a to i v rozsahu 
převyšujícím smluvní pokutu.

III. Cena a platební podmínky

1. Kupní cena vozidel je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Specifikace kupní ceny dle této smlouvy je následující:

♦ i v r v z »evidenční číslo cena bez DPH cena s DPH
305 58.000,- Kč 70.180,- Kč
307 53.000,- Kč 64.130,- Kč

2. Náklady spojené s převzetím a přepravou vozidel hradí v plné výši kupující.

3. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu vozidel na základě 2 vystavených 
zálohových faktur, tj. pro každé vozidlo zvlášť. V souladu s podmínkami inzerátu je jistota 
ve výši 2.500 Kč za každý vůz považována za zaplacenou zálohu a bude odečtena od kupní 
ceny. Zálohová faktura na vozidlo 307 bude vystavena do 30. 11.2020, na vozidlo 305 do 
3 dnů od podpisu smlouvy. Datum splatnosti je 15 dní ode dne vystavení. K převzetí 
vozidla může dojít nejdříve po úplném uhrazení zálohové faktury.
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4. Faktura - daňový doklad bude obsahovat náležitosti běžné v obchodním styku, náležitosti 
daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a náležitosti 
obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 435 zákona ě. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5. Pokud faktura neobsahuje všechny uvedené náležitosti a přílohy nebo jí bude účtována 
cena vyšší, než cena sjednaná, má kupující právo fakturu vrátit k doplnění. V takovém 
případě nastane splatnost ceny až dnem, který je jako den splatnosti vyznačen v dodatečně 
doručené řádné faktuře.

6. Faktury budou vystaveny ve formátu .pdf a zaslány na email: vafservice@email.cz.

7. V případě, že nedojde dle ěl. III odst. 3 této smlouvy k úhradě kupní ceny kupujícím, 
je prodávající oprávněn vozidla nepředat, čímž se prodávající neocitne v prodlení se 
splněním povinnosti odevzdat věc a poskytnout součinnost v rámci předání dle čl. II této 
smlouvy.

IV. Technický stav předmětu smlouvy

1. Kupující tímto prohlašuje, že je mu znám technický stav vozidel, včetně všech jeho 
součástí a příslušenství a že si jej před uzavřením této smlouvy a převzetím řádně 
a s odbornou péčí prohlédl a přesvědčil se o stavu vozidel a jejich vlastnostech, jejich 
funkčnosti a případně i nefunkčnosti a kupuje je tak jak stojí a leží ke dni uzavření této 
smlouvy.

2. Vzhledem k tomu, že prodávající bude vozidlo ev. ě. 307 užívat pro své potřeby až do jeho 
předání kupujícímu, o čemž kupující byl vyrozuměn před podpisem této smlouvy, může se 
stát, že do doby jeho předání kupujícímu, bude vozidlo v jiném stavu, než při podání 
nabídky kupujícího v rámci veřejné soutěže. Pokud dojde k poškození vozidla do 10 % 
bere kupující toto riziko na vědomí, pokud dojde k poškození většímu než 10 % oproti 
stávajícímu stavu, mohou se smluvní strany dohodnout na přiměřeném snížení ceny 
odpovídajícím rozsahu poškození vozidla a uzavření dodatku k této smlouvě. Nedojde-li 
mezi smluvními stranami k dohodě ohledně snížení ceny tohoto vozidla nebo dojde-li k 
poškození vozidla většímu než 30 %. vyhrazuje si prodávající právo odstoupení od této 
smlouvy v části o prodeji vozidla ev. č. 307, kdy o tomto písemně vyrozumí kupujícího 
bez zbytečného odkladu. V takovém případě není prodávající povinen uhradit kupujícímu 
žádnou škodu, která by mu kvůli nemožnosti převzetí vozidla vznikla.

3. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že kupující nemá práva z vadného plnění ve 
smyslu ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku; prodávající neodpovídá a nebude 
odpovídat kupujícímu za případné vady, technické vady a nedostatky, které by se na 
vozidlech objevily nebo vznikly po jejich prodeji a převzetí kupujícím. Kupující se 
zavazuje, že případné technické vady a nedostatky, zjištěné po koupi a převzetí vozidel, 
odstraní sám a na své vlastní náklady a tyto nebude uplaňovat na prodávajícím.

4. Kupující uzavřením této smlouvy ve smyslu ust. § 1916 odst. 2 občanského zákoníku 
prohlašuje, že se vzdává veškerých práv z případných vad předmětu koupě. Stejně 
tak se kupující vzdává práva na náhradu škody, vznikla-li by mu v důsledku případných 
vad předmětu koupě.

V. Závěrečná ustanovení
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1. Vlastnictví vozidel přechází na kupujícího dnem jejich předání a převzetí, tj. okamžikem 
podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V tento 
okamžik přechází na kupujícího též nebezpečí škody na vozidlech.

2. Kontaktní osoba(y) prodávajícího:

3. Kontaktní osoba(v) kupujícího:

4. Ve věcech výslovně neupravených kupní smlouvou platí ustanovení zákona ě. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem svého uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v Registru 
smluv.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že prodávající je právnickou osobou, v níž má většinovou 
majetkovou účast územní samosprávný celek, a proto se na tuto smlouvu (dále také jen 
„smlouva“), v souladu s § 2 odst. 1 písm. n) zákona 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 (dále také jen „ZRS“), vztahuje 
povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále také jen „Registr smluv“).

7. Smluvní strany se dohodly a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní v Registru smluv 
prodávající, a to ve verzi pro uveřejnění. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje 
obchodní tajemství dle občanského zákoníku a bude v celém svém rozsahu nej později do 
30 dnu po podpisu této Smlouvy zveřejněna.

8. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení.

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že 
nebyla uzavřena v tísni a ani za nápadně nevýhodných podmínek.

10. Smluvní strany prohlašují, že osobní údaje poskytnuté druhé smluvní straně v rámci 
vzniklého smluvního vztahu, budou smluvními stranami zpracovávány dle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro účely plnění smlouvy a to po dobu nezbytně 
nutnou. Po zániku právního důvodu zpracování osobních údajů budou tyto údaje 
zlikvidovány.

i 0 -09- ?n?n
V Plzni dne................................... V.......................... dne..................................


