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,Dodávka služebního vozu pro městský útulek Litvínov"

uzavřená podle § 2085 a následujÍcÍch Občanského zákoníku

Článek 1.

Smluvní strany

1.1. Kupující:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastupuje:

i¶ěstO Litvínov
nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
00266027
CZOO266027
Mgr. Kamila Bláhová, starostka města

telefon: 476 767 611 e-mail: kamila.blahova@mulitvinov.cz

(dále jen ,,kupujícř')

1.2. prodávajÍcÍ: DYRŠMÍD s.r.o.
se sÍd|em/místo podnikání: Chomutovská 2100, 431 11 Jirkov
zapsaný dne: 5. 6. 2004 v obchodním rejstříku vedeném

u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl C,
vložka 20505

IČ: 25489089
DIČ: CZ25489089
bankovní spojeni: Komerční Banka
číslo účtu: 115-3222350237/0100
zastoupený: jiří Dyršmíd, jednatel

telefon

(dále jen ,,prodávajícř')

Článek 2.
Předmět smlouvy, dodací podmínky

2.1. Touto kupní smlouvou se prodávajÍcÍ zavazuje dodat kupujÍcÍmu UžitkQvé
vQzidIQ Dacia DQkker ve specifikaci a s doplňky uvedenými v příloze č. 1 této
smlouvy (dále jen ,,zboží") a převést na kupujÍcÍho vlastnické právo k tomuto
zboží a kupujÍcÍ se zavazuje řádně a včas dodané zboží prosté všech vad od
prodávajÍcÍho převzít a zaplatit za zboží sjednanou kupní cenu.

2.2. Místem dodání zboží je sídlo prodávajÍcÍho.



2.3. Při dodávce zboží je prodávajÍcÍ vázán pokyny kupujÍcÍho. Doba dodávky je
stanovena do 30. 10. 2020. Spolu se zbožím budou dodány příslušné doklady a
návody k obsluze. Součástí dodávky je provedení školeni v obsluze zboží.

2.4. ProdávajÍcÍ je povinen oznámit (telefonicky, e-mailem nebo dopisem)
kupujícknu, nejpozději 3 dny předem, kdy bude zboží připraveno k převzetí.
Smluvní strany se dohodnou na přesném termínu předáni zboží. KupujÍcÍ je pak
povinen v dohodnutém termínu zajistit převzetí zboží k tomu oprávněnou
osobou. O předání a převzetí zboží bude sepsán předávací protokol, který bude
podepsán oběma smluvními stranami.

2.5. Vlastnické právo ke zboží přejde z prodávajÍcÍho na kupujÍcÍho fyzickým
převzetím zboží kupujíchm a uhrazením vystavené faktury prodávajichnu.

2.6. ProdávajÍcÍ poskytuje kupujÍcÍmu záruku na zboží v délce 36 měsíců,
maximálně však do 100.000 najetých km. Záruční doba začíná běžet ode dne
předání a převzetí zboží.

Článek 3.
Kupní cena a platební podmínky

3.1. Sjednaná kupní cena je 326.881,-KČ s DPH. Kupní cena zahrnuje
veškeré dopravní náklady do místa dodání, daně, cla a další případné poplatky
stanovené platnými právními předpisy a zahrnuje též zaškoleni obsluhy v místě
plnění. Sjednaná kupní cena neobsahuje náklady spojené s pojištěním vozu,
vzhledem k možnosti kupujÍcÍho vybrat si pojišťovnu a specifikaci vlastních
pojistek.

3.2. Konečná faktura bude mít náležitosti podle obecně platných předpisŮ a bude
obsahovat označení zboží. Přílohou faktury bude předávací erotoko|. Faktura
bude splatná do 21 dní od jejího obdržení kupujíchn, kupujÍcÍ muže fakturu vrátit
k opravě, splatnost počíná běžet dnem doručení opravené faktury kupujichmu.

3.3. Fakturovaná Částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního
dne stanovené lhŮty splatnosti odepsána z účtu kupujÍcÍho.

Článek 4.
Smluvní pokuty, úrok z prodlení

4.1. V případě, že prodávajÍcÍ nedodrží dobu dodávky, sjednanou v této
smlouvě, uhradí kupujÍcÍmu smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny zboží včetně
dph za každý den prodlení. Tim však jeho povinnost splnit dodávku zboží ve
sjednaném rozsahu není dotčena a dodávku musí provést v dodatečně kupujíckn
stanovené přiměřené lhŮtě. Dobu dodávky je možné upravit dohodou smluvních
stran, pokud nastanou okolnosti vylučujÍcÍ uskutečněni dodávky ve sjednaném
termínu.



Článek 5.
Odstoupení od smlouvy

5 1 KupujÍcÍ i prodávajÍcÍ mohou od této smlouvy odstoupit z dŮvodŮ uvedených
v zákoně.

5 2 KupujÍcÍ může od této smlouvy odstoupit též v případě, že prodávaj'cí bude
v prodlení s dodáním zboží o vÍce než 60 dnŮ nebo nedodrží technické parametry
uvedené v nabídce.

5.3. KupujÍcÍ je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud je prodávajÍcÍ
v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenčnI řízenI, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladŮ insolvenčnIho řIzenl, nebo byl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela neqostačujÍcÍ nebo byla zavedena nucená správa
podle zvláštních právních předpisu.

5.4. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je doručeno písemné prohlášení
jedné smluvní strany o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. V případě
odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vrátit si vzájemná plnění.

Článek 6.
Ostatní ujednání

6.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen na základě písemné dohody
účastnjků.

6.2. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisŮ.

6.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy
obdrží kupujÍcÍ a jeden stejnopis prodávajÍcÍ.

6.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a
účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Smlouvu v informačním systému
registru smluv.

6.5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci
smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona Č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních

. stranách, předmětu smlouvy, Číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

6.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství a udělujI svolení k jejich zpřÍstupněni ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
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6.7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Litvínova č.
R/4083/50 ze dne 30.09.2020.

za kupujÍcÍho:

V Litvínově dne

,,,

,,,,,
Starostka města Litvínova

za prodávajÍcÍho:

irí Dyršmíd
jednatel



Příloha Č. 1 ke kupní smlouvě - specifikace vozu
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