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~~tJpNíA SERVISNí SMLOUVA NA DODÁVKU OSOBNíHO VOZIDLA

le ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, uzavírají smluvní strany, tuto kupní smlouvu.

Dle výzvy k podání nabídky "Osobní vozidlo pro potřeby Magistrátu města Prostějova"

Článek I.
SMLUVNí STRANY

1. Smluvní strany jsou následující:
Obchodní jméno firmy:
zástupce:
tel/fax:
Bankovní spojení:
IČ:
DIČ:
(dále jen "prodávající")

Obchodní jméno firmy:
Adresa firmy, sídlo:
tel. / fax:
Zástupce:
Bankovní spojení:

PV-AUTO spol. s r.o.
JUDr. Petr Vrtal, jednatel

25336711
CZ25336711

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
+420 582 329 111
Mgr. František Jura, primátor města

očka Prostějov,

00288659
CZ00288659

IČ:
DIČ:
(dále jert "kupující")

2. Osoby oprávněné k podpisu smlouvy, změn a dodatků:
a) za kupujícího: Mgr. František Jura, primátor města
b) za prodávajícího: JUDr. Petr Vrtal, jednatel společnosti

Kontaktní osoby:
a) za kupujícího:

b) za prodávajícího:

Článek II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu za podmínek stanovených v nabídce ve veřejné zakázce
na dodání vozidla ze dne 20.8.2021 a technických požadavků, která tvoří nedílnou součást této
smlouvy a prodejních a dodacích podmínek na nový vůz, které jsou nedílnou součástí této smlouvy,
osobní vozidlo:
Značka: Škoda
Typ: Karoq
VIN:

2. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Předmět koupě s veškerým Příslušenstvím
a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu; kupující se zavazuje, že Předmět koupě s veškerým
Příslušenstvím převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Článek III.
MíSTO A ZPŮSOB PLNĚNí

1. Místem plnění pro účely této smlouvy: Magistrát města Prostějova, nám. T.G.Masaryka 130/14,
796 01 Prostějov.
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Článek IV.
DOBA PLNĚNí

1. Prodávající se zavazuje, že dodá předmět koupě nejpozději do 31.12.2021.

2. Kupující nabývá vlastnické právo k uvedenému osobnímu vozidlu dnem jeho převzetí

Článek V.
KUPNí CENA A PLATEBNí PODMíNKY

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem Č. 526/1990 Sb. o cenách dohodly na kupní ceně
za předmět koupě v souhrnné výši 552 624 Kč bez DPH (668675,04 Kč vč. DPH).

2. Cena je konečná a neměnná.

3. Celková cena za dodávku osobního vozidla, specifikovaného v článku II. této smlouvy, je splatná
ve lhůtě 21 dní od dodání předmětu koupě.

4. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem podpisu předávacího protokolu nebo jiné listiny,
ze které bude zřejmé převzetí předmětu smlouvy zástupcem kupujícího, tj. zástupcem statutárního
města Prostějov.

5. Faktura (Daňový doklad) musí splňovat náležitosti daňového dokladu tohoto typu, a to v souladu s
ustanoveními zákona o účetnictví a §29 a násl. zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění a musí být prokazatelně doručena na adresu kupujícího. V případě, že daňový
doklad nebude mít odpovídajíc( náležitosti a přílohy, je kupující oprávněn zaslat jej ve lhůtě
splatnosti zpět k doplnění. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny
a prodávajíct je povinen vyhotovit nový daňový doklad s novou lhůtou splatnosti. Zadavatel
neposkytuje zálohy.

Článek VI.
GARANCE A ZÁRUKY

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost dodaného předmětu koupě takto:
na vozidlo všeobecně 60 měsíců od převzetí vozidla kupujícím, omezené 100 tis. najetých km
(podle toho, co nastane dříve).

2. Tato záruka se nevztahuje na věci běžného opotřebení (pneumatiky, brzdové destičky, filtry apod.),
a taktéž běžné servisní prohlídky předepsané výrobcem vozidla.

Článek VII.
SERVISNí PODMíNKY

1. Kupující prohlašuje, že je autorizovaným servisem značky ŠKODA a je oprávněn provádět
pravidelné záruční servisy a opravy během záruční lhůty. Na servisní služby týkající se osobního
vozidla specifikovaného v článku II. této smlouvy se vztahuje zvýhodněná sazba, a to v podobě 5%
z aktuálního ceníku služeb.

2. V souvislosti s dodávkou zboží, které je předmětem smlouvy, garantuje prodávající kupujícímu
následující služby:

• Zajištění mobility kupujícího, zajištění servisu v místě sídla kupujícího nebo převzetí
vozídla k záručnímu servisu či k opravě odborným technikem prodávajícího.

• Zárukou kvality je získání certifikátu ISO 9001 :2015.

Článek VIII.
SMLUVNí SANKCE

1. V případě, že prodávající bude v prodlení s dodáním osobního vozidla specifikovaného v článku II.
této smlouvy ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 %
z dodací ceny za každý kalendářní den prodlení. Kupující zaplatí smluvní sankci v případě
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opoždění s úhradou faktury ve výši 0,2 % z dodací ceny za každý kalendářní den prodlení. Kupující
je oprávněn odečíst výši smluvní pokuty od celkové fakturované ceny v případě prodlení na straně
prodávajícího.

Článek IX.
VÝKUP OJETÝCH VOZIDEL KUPUJícíHO

1. Prodávající se zavazuje vykoupit od kupujícího tato ojetá vozidla:

I.

tovární značka: Škoda
typ/model: Octavia
uvedeno do provozu:
číslo karoserie (VIN):
RZ:
barva: šedá pastelová rnetalíza
stav tachometru: 229 000 km
palivo: 87

II.
tovární značka: Škoda
typ/model: Fabia Sedan
uvedeno do provozu:
číslo IN):
RZ:
barva: modrá základní
stav tachometru: 105000 km
palivo: E5

2. Kupující prohlašuje, že je výlučným vlastníkem automobilů továrních značek uvedených v odst. 1
tohoto článku, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu těchto vozidel.
Kupující prohlašuje, že upozornil na všechny vady, nedostatky a vlastnosti vozidel, že vozidla nejsou
kradena, nejsou vázána celnicí, soudem, věřiteli nebo osobou, podílející se na vlastnictví, nejsou
zastavena, ani není zastavena žádná jejich část. Prodávající přebírá vozidla ve stavu, jak stojí a
leží.

3. Smluvní strany se dohodly na výkupní ceně 82644,63 Kč bez DPH. Na výkupní cenu bude
vystavena faktura, která bude započtenaoproti faktuře vystavené dle článku V. této smlouvy.

4. Převzetím vozidel uvedených v bodě 1 tohoto článku se prodávající stává jejich vlastníkem
a přechází na něj nebezpečí škody na prodaných věcech. Kupující poskytne prodávajícímu plnou
moc na změny v evidenci vozidel po převzetí vozidel. K převzetí dochází na základě podpisu
předávacího protokolu a předání technických průkazů, aTP, 2x klíče od vozidel, palubní literatury,
servisních knih, povinné výbavy a všech dokladů nezbytných pro jejich užívání a provoz.

Článek X.
USTANOVENí SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. Ke změně nebo doplnění této smlouvy může dojít pouze písemnou formou, a to ve formě dodatku
ke smlouvě číslovaného vzestupně, který musí být odsouhlasen a podepsán oběma smluvními
stranami.

2. Věci a ujednání, která nejsou upravena touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku, zejména ustanoveními upravujícími kupní smlouvu.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží
a prodávající obdrží po jednom výtisku.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
Č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
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6. Smluvní strany sjednávají, že Kupující zašle informací prodávajícímu o uveřejnění smlouvy
v Registru smluv.

7. Smluvní strany po řádném přečtení smlouvy prohlašují, že se dohodly o celém obsahu této smlouvy.
a že smlouva byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují
své podpisy

8. Prodávající souhlasí se zveřejněním návrhu kupní a servisní smlouvy na oficiálních webových
stránkách.

Příloha a nedílná součást smlouvy:
1. Technické parametry

za kupujícího: za prodávajícího:

Mgr. František Jura, ./"
primátor statutárního města Prostějo~

vtestnort ční podpis

I

V ProstějOV~ dne ... ~ .:.'.. ~~:.. "l

JUDr. Petr Vrtal
jednatel společnosti PV-AUTO spol. s r.o.

V Prostějově dne 17.9.2021

razítko kupujícího
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Technické parametry vozidla

Tovární značka: ŠKODA KAROQ STYLE

Celková cena bez DPH: 552624 Kč

Poi.člslo Poadovaná Nabízená

parametru Název parametru Jednotka hodnota hodnota

l. Vozidlo Provedení SUV SUV

2. Kategorie vozidla (zkratka) Ml Ml
modrá světlá modrá světlá

3. Barva metalíza metalíza

4. Počet dveří 5 5

5. Počet míst k sezení 5 5

6. Rok výroby 2021 2021

7. Motor Palivo nafta nafta
dle Přílohy č.2 k dle Přílohy c.2 k

nař.vlády č. nař.vlády č.

8. Max.spotřeba 173/2016 Sb. 173/2016 Sb.

9. Výkon motoru min. kW 85 85

10. Zdvih.objem min. cm3 1968 1968

11. Převodovka automatická automatická

12. Počet rychlostních stupňů min. 7 7

13. Exhalační (emisní) norma min.EURO 6 EURO 6 AP

14. Objemy a Základní objem zavazadlového prostoru dm3 min. 521 521

15. hmotnost Min. objem palivové nádrže dm3 50 50

16. Min. užitečné zatížení . kg 375 375

17. Vnější Minimální délka mm 4382 4382

18. rozměry Minimální rozvor mm 2624 2624

19. Minimální šířka bez zpětných zrcátek mm 1841 1841

20. Barva sedadel černá černá
2l. Barva interiéru černá černá

22. Bezpečnost, Světelný a dešťový senzor ano ano

23. výbava, Kožený vyhřívaný volant ano ano

24. funkčnost Kola z lehké slitiny ano ano

25. Automatická klimatizace ano ano
26. Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu ano ano
27. Parkovací senzory vpředu a vzadu ano ano
28. 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru ano ano
29. Bederní opěrky na sedadle řidiče a spolujezdce ano ano
30. Další 4 reproduktory vzadu ano ano
31. Sada zimních pneu včetně ocelových disků ano ano
32. Přední sedadlo, ruční nastavení výšky ano ano

33. Asistent rozpoznání únavy ano ano
34. Centrální zamykání ano ano

35. El.sklápění pro vnější zp.zrcátka s aut.stmíváním u řidiče ano ano

36. Povinná výbava dle vyhl. 341/2014 Sb. ano ano
Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zvedák vozu, klíč na

37. kola ano ano

38. Adaptivní vedení a asistent změny jízdního pruhu ano ano

39. Nabíjecí box pro smartphone ano ano

40. Parkovací kamera vzadu ano ano

41. Full LEDhlavní světlomety ano ano

42. Přední mlhové světlomety s přisvěcováním při odbočování ano ano



43. Adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti ano ano

44. Navigační systém standard ano ano

45. Potahy sedadel látka ano ano

46. Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním ano ano

47. Ostřikovače světlometů ano ano

48. Zatmavená zadní okna ano ano

49. Vyhřívání předních a zadních sedadel ano ano

50. Kryt vnějšího zpětného zrcátka v barvě vozidla ano ano

Sl. Hlavové airbagy a boční airbagy vpředu ano ano

52. Stěrač zadního okna ano ano

53. Vkládané tkané koberce ano ano

54. Asistent rozjezdu do kopce ano ano

55. Tříhlavová opěrka vzadu I ano ano

56. Chromované lišty oken ano ano

Slet nebo

100 tis. km

(co nastane

57. Záruka plné funkčnosti dříve) ano ano


