
Čj.: PEM-351/15100-20

Kupní smlouva

Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
1Č0; 65993390,
zastoupena: Ing. Václavem Nestrašilem, ředitelem úseku Provozovatele elektronického mýta,
bankovní spojení:
(dálejenz „prodávajlu

a

CENDIS, státní podnik
se sídlem: nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
IČO: 00311391
DIČ: czooa11391
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 706
právní forma: státní podnik
zastoupen: lng. Janem Paroubkem ověřen řízením státního podnikubankovní spojem: —
(dalejenz „kupující“)

(dále společně také „smluvní strany“)

se dohodli takto:
1.

1. Smluvní strany sjednávají, Že prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu ča'sti
telematíckého zařízení zmýtných stanic vybudovaných pro potřeby ESVZ (dále jen:
„zařizení“). Specifikace a ceny jednotlivých zařízení jsou uvedeny vPříloze č. 1 této
smlouvy.

2. Rozhodnutí () nepotřebnosti předmětných zařízení pro prodávajícího bylo přijato dne 29. 7.
2019.

3. Smluvní strany potvrzují, že spolu dne 23,3,2020 uzavřely Smlouvu o výpůjčce předmětů
uvedených v odstavci č. 1 a že kupující zařízení přezkoušel s tím, že zařízení je plně funkční
a ke dni nabytí účinnosti této smlouvy nevykazuje žádné zjevné vady & nedostatky. Z tohoto
důvodu nesjednavají smluvní strany záruční dobu.

4. Zařízení je ke dni nabytí platnosti této smlouvy deponováno vsouladu se Smlouvou ()
výpůjčce u kupujícího.

II.

1. Prodávající prohlašuje, že technický stav zařízení odpovídá stáři zařízení a obvyklému
opotřebení, Dále prodávající prohlašuje, že zařízení není zatíženo jakýmikoli právy třetích
osob (nájem, zástavní právo, apod,).



2. Smluvní strany sjednávají, že tato smlouva nabydc platnosti dnem připsání ceny za
předmět koupě na účet Prodávajícího. Bez zbytečného prodlení Prodávající předá
Kupujícímu předmět koupě, kterýje uveden v Příloze l. smlouvy. Smluvní strany Přílohu
č. l smlouvy podepíší a tím dokončí proces předání — převzetí předmětných zařízení,

III.
Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující tímto prohlašuje, že se podrobně seznámil s technickým stavem zařízení a že
zařízení nemá žádné vady nad rámec obvyklého opotřebení a stáří zařízení.

2. Kupující se tímto zavazuje zařízení převzít vplne'm rozsahu podle Přílohy č. l kte'to
smlouvě, a to do 10 pracovních dnů ode dne připsání sjednané ceny Zařízení na účet
Prodávajícího. ,.

3. Vlastnické právo přejde na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny v souladu
s touto smlouvou.

IV.

Tato smlouvaje sjednána na dobu určitou, a to do 30. listopadu 2020,

V.
Cena a platební podmínky

1. Kupní cena činí celkem 3.844.030,- Kč bez DPH, 4,651,276, —Kč s DPH 21%.

2. Kupující se zavazuje uhradit fakturovanou kupní cenu najednou bankovním převodem na
účet prodávajícího uvedený na faktuře, ato na základě daňového dokladu - faktury vystavené
prodávajícím se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Fakturu lze
předložit kupujícímu nejdříve po oboustranném odsouhlasení Přílohy č. 1 - předávacího
protokolu této smlouvy. Faktura v listinné formě musí být doručena do sídla kupujícího.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitostí stanovené platnými právními předpisy, zejména 5
29 zákona č. 235/2004 Sb. a 5 435 Občanského zákoníku. Pokud faktura nebude obsahovat
všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-lí tyto údaje uvedeny prodávajícím
chybně, je kupující oprávněn takovou fakturu prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit
k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou kupní ceny. Prodávající
je povinen zaslat kupujícímu novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních
dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury kupujícímu. Pro vyloučení pochybností se
stanoví, že kupující není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatností
uvedené na prvotní (chybné) faktuře a prodávajícímu nevzniká v souvislosti s prvotní
fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

4. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené prodávajícím je splněna
okamžikem odepsání příslušné peněžní částky zúčtu kupujícího ve prospěch účtu
prodávajícího uvedeného na faktuře, Prodávající je povinen na faktuře uvést běžný účet
prodávajícího uvedený v ustanoveních smlouvy upravujícím smluvní strany.

5. Platba bude probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny
v této měně.



VI.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouvaje sepsána ve 2 vyhotoveních, každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení

Oprávnění kjednaním ve věcech realizace této Smlouvyjsou:
&) za prodávajícího ve věcech provozních a technických:

b) za kupujícího ve věcech provozních a technických:—

Kupující poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č
340/2015 Sb o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dálejako „zákon o registru smluv )
Kupující bere na vědomí že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí prodávající. Do
registru smluv bude vložcn elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném &
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy,
Tato smlouva nabývá odložené platnosti dnem připsání ceny za předmět koupě na účet
Prodávajícího. Účinnosti nabývá tato smlouva vložením do registru smluv

Na důkaz svého souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Seznam prodávaných zařízení _ předávací protokol 23 tabulek, listů 47.

V Praze dne i 5 “lil- ŽUŽU

Ing. Václav Nestrašil ( Ing. Jan Paroubek
Ředitelství silnic a dálnic ČR CENDIS, státní podnik




