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KUPNÍ SMLOUVA č. SML/2016/02979

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník2 * 4*), mezi těmito smluvními stranami:

AUTO IN s. r. o.
se sídlem: Poděbradská 292,530 09 Pardubice, odštěpný závod AUTO IN s. r, o,, 

Kutnohorská 217/3,500 04 Hradec Králové 4 
zastoupená jednatelem společnosti, Ing, Milošem Pavlíčkem a Ing. Markem Šimíkem 
IČ: 25298828 
DIČ: CZ25298828 
Tel. / fax: +
Bankovní spojení 
číslo účtu
(dále jen „Prodávající*)

a
■

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1,110 01
jednající Ing. Eduardem Šusterem, ředitelem Městské policie hl. m. Prahy
na základě pověření Zastupitelstva hl. m. Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a. s.
číslo účtu: 620023-5157998/6000
korespondenční a fakturační adresa:
Hlavní město Praha, Městská policie hlavního města Prahy 
Korunní 98, Praha 10,101 00 
(dále jen „Kupující")

se v souladu s výsledky nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení - „VZ 90816 - 
Dodávka vozidel zajišťující obnovu vozového parku pro Městskou policii hl. m. Prahy", ve kterém 
zadavatel jako Kupující přijal nabídku Prodávajícího, dohodli na následujícím zněni kupní smlouvy 
(dále jen „Smlouva").

I.
Předmět smlouvy a předmět plnění

1. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího spočívající v dodání vozidel (dále jen 
„předmět plnění") pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy a závazek Kupujícího zaplatit za dodání 
předmětu plněni cenu sjednanou v této Smlouvě.

2. Prodávající je vlastníkem předmětu plnění a nese nebezpečí škody na něm do nabytí
vlastnického práva Kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu plnění jeho převzetím.
Kupující za řádně dodaný předmět plněni zaplatí Prodávajícímu cenu dle ČI. III odst. 2 Smlouvy.



II.
Podrobná specifikace předmětu plnění

1. Prodávající dodá Kupujícímu předmět plnění s touto specifikací:

■ Tovární značka: FORD

■ Typ: TRANSIT VAN 310 L2 2,0 TDCi 9ókW 385 Nm

■ Objem motoru: 1 995ccm 

* Výkon motoru: 96kW

■ Exhalační norma: EURO 6

■ Počet rychlostí: 6

■ Kombinovaná spotřeba paliva: 6,9 - 7,11/lGQkm

2. Prodávající dodá předmět plnění v počtu odpovídajícímu příslušné části zadávací 
dokumentace. Prodávající dodá 2 kusů vozidel.

3. Prodávající dodá předmět plnění s kompletní povinnou výbavou dle vyhlášky Ministerstva 
dopravy č. 341/2014 Sb., o schválení technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

4. Prodávající dodá předmět plněni s kompletní dokumentací (velký technický průkaz, servisní 
knížku, návod k obsluze předmětu, seznam servisních středisek, předávací protokol, asistenční kartu 
- pokud je součástí).

III.
Cenové ujednání a platební podmínky

1. Cena za předmět plnění na základě této Smlouvy je stanovena jako cena konečná, platná po 
celou dobu trvání Smlouvy, neměnná bez ohledu na vývoj inflace, či jiných skutečností, 
promítajících se do ceny výrobků, technologií či služeb na trhu.

2. Cena za předmět plnění v sobě zahrnuje i veškeré náklady na přepravu do místa plnění.

Cena za 1 vozidlo bez DPH 643 451,24 Kč

Cena bez DPH za počet vozidel dle čl. 11 odst. 2 Smlouvy 1 286 902.48 Kč

DPH 21% 270 249.52 Kč

Celková cena včetně DPH 1 557 152.00 Kč

3. Kupující zaplatí Prodávajícímu za dodávku předmětu plnění na základě faktury vystavené 
Prodávajícím. Částka uvedená ve faktuře bude odpovídat příslušné celkové ceně uvedené v čl. III 
odst. 2 Smlouvy. 4

4. Prodávající je oprávněn vystavit zálohovou fakturu po dohodě s Kupujícím.



5. Pokud Prodávající dodá předmět plnění po částech, vystaví Prodávající dílčí faktury, které 
budou odpovídat dodanému množství a příslušné ceně uvedené v čl. Ill odst. 2 Smlouvy.

6. Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jeden) dnů ode dne doručení Kupujícímu. Za uhrazenou 
se faktura považuje v den, kdy Prodávající obdržel platbu na svůj účet.

7. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu ustanovení § 11 zákona č, 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a stanovené náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

8. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované údaje a nebude vystavena v dojednané 
výši, je Kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě 10 (deseti) dnů od jejího obdrženi Prodávajícímu 
s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě přestane běžet lhůta 
splatnosti faktury a nová lhůta začne běžet doručením opravené faktury Kupujícímu.

IV.
Odpovědnost za vady a kvalitativní podmínky

1. Vadou se rozumí odchylka od požadovaného rozsahu, vlastností či parametrů předmětu 
plnění stanovených normami či jinými obecně závaznými právními předpisy, uvedenými v této 
Smlouvě. Za vadu se taktéž považují vady v dokladech nutných pro užívání předmětu plnění. Při 
uplatnění odpovědnosti Prodávajícího za vady se bude ve věcech v této Smlouvě neupravených 
postupovat dle občanského zákoníku.

2. Prodávající je povinen dodat předmět plnění bez vad. Nebude-li dodávka předmětu plnění 
splňovat kvalitativní požadavky stanovené touto Smlouvou nebo kvantitativní požadavky udané ve 
Smlouvě, má Kupující právo vrátit podle vlastního uvážení celý předmět plnění nebo jeho část 
Prodávajícímu k náhradnímu plnění, v rámci něhož Prodávající nejpozději do 30 dnů od takto 
uplatněné reklamace bezplatně nahradí dodávku předmětu plnění dodáním nové bezvadné dodávky 
nebo chybějící části dodávky. Při nesplnění těchto podmínek Smlouvy je Kupující oprávněn od 
Smlouvy odstoupit.

V,
Dodací podmínky

Místem je

2. Nejzazší termín dodání je 120 dní ode dne nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy. Kupující 
preferuje dřívější plněni, třeba i jen části předmětu plnění.

3. Prodávající může dodat předmět plnění po částech. Termín dodáni poslední části však nesmí 
překročit termín dodání uvedený v odst. 2 tohoto Článku. Plnění po částech včetně termínu dodání 
musí být elektronickou poštou předem schváleno vedoucím autoprovozu MP HMP.

4. Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu bez odkladu nepředvídané objektivní překážky, 
které znemožňují splnění dodávky ve sjednaném termínu. Tyto překážky nesmí být zaviněné 
Prodávajícím. V takovém případě obě strany neprodleně dohodnou nový termín dodávky.



VI.
Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na celý předmět plnění veřejné zakázky 
v následujícím členění a s následující délkou trvání záruční doby běžící ode dne dodáni:

a. vady laku - 3 roky
b. prorezivění karoserie - 121et
c. ostatní vady - 2 roky bez omezení počtu ujetých km.

2. Nároky z vad, na které se vztahuje záruka podle předcházejícího odstavce, bude Kupující 
uplatňovat oznámením (telefonickým nebo prostřednictvím e-mailu a následně doplněným písemnou 
formou) kontaktní osobě Prodávajícího pro věci záruky:

méno:

Kontaktní telefon, e-mail 

adresa:

3. V případě, že se na dodaném vozidle vyskytnou vady, má Kupující právo dle své volby:
a. na odstranění vady dodáním nového vozidla bez vady,
b. na odstranění vady opravou vozidla,
c. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d. odstoupit od smlouvy ohledně vadného vozidla,

4. Neoznámí-li Kupující Prodávajícímu jinou volbu mezi nároky z vady vozidla, je Prodávající 
povinen vadu bezplatně a řádně odstranit v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 21 dní od předání 
vozidla k odstranění vad. Výměnu vozidla může Kupující požadovat, není-li to vzhledem k povaze 
vady neúměrné, V takovém případě je Prodávající povinen zajistit výměnu vozidla do 10 pracovních 
dnů od sdělení takového požadavku Kupujícím.

5. V případě, že bude Kupující uplatňovat práva z odpovědností za vady, a v důsledku toho 
bude nutné předat vozidlo Prodávajícímu, předá vozidlo v pracovní den v době od 9:00 do 17:00 na 
místo určené Prodávajícím, kterým je:

Prodávající je povinen zajistit převzetí vozidla na územní hlavního města Prahy, či v okruhu nikoli 
větším, než 20 km od adresy Kupujícího dle tohoto odst. kupní smlouvy. Alternativně je Kupující 
oprávněn požadovat, aby Prodávající vozidlo do 3 pracovních dnů od oznámení tohoto požadavku 
Prodávajícímu v pracovní den v době od 9:00 do 17:00 převzal na adrese:

Kupujícího
z odpovědnosti za vady.

a dopravil jej k Prodávajícímu k uplatnění práv

Náklady na dopravu vozidel a zpět nese Prodávající, a to i v případě, kdy dojde k závěru, že se na 
uplatněnou vadu nevztahuje záruka dle odst, 1 tohoto článku kupní smlouvy,

6. Prodávající zajistí, aby k převzetí vozidla k odstranění vad byla přítomna pověřená osoba, 
která vozidlo k odstranění vad převezme a o převzetí vystaví protokol, který bude obsahovat 
minimálně údaje o tom:

kdy vadu vozidla Kupující uplatnil;

jaká vada byla uplatněna, tj. minimálně způsob, jakým se vada projevuje navenek;



jaký způsob odstranění vady Kupující požaduje, pokud takový konkrétní požadavek zástupce 
Kupujícího oznámil;

- adresu provozovny nebo provozoven, kde bude odstraňováni vady probíhat.

7. Neprodleně po odstranění vad nebo rozhodnutí o tom, že Kupující vady uplatnil neoprávněně, 
vyrozumí o této skutečností Prodávající Kupujícího. Kupující je oprávněn dle své volby požadovat, 
aby vozidlo bylo do 3 pracovních dnů připraveno k převzetí kdykoliv v pracovní den v době od 9:00 
do 17:00 na adrese Prodávajícího dle odst. 5 tohoto Článku kupní smlouvy, či aby bylo vozidlo 
naložené na vozidle určeném k přepravě vozidel daného typu do 3 pracovních dnů v pracovní den 
v době od 9:00 do 17:00 dopraveno na adresu Kupujícího dle odst. 5 tohoto článku kupní smlouvy. 
Společně s předáním vozidla bude vyhotoven protokol, který bude obsahoval minimálně:

datum a způsob vyřízení uplatněných vad,

popis provedené opravy a dobu jejího trvání, či podrobné písemné odůvodnění zamítnutí 
uplatněných vad.

8. Prodávající je oprávněn kontaktní osobu pro věci záruky a provozovnu pro přebírání vozidel 
k odstranění vad i jednostranně změnit, tuto změnu je však povinen předem písemně oznámit 
oprávněným osobám Kupujícího. Účinnost takové změny nastává 10 pracovních dní od okamžiku 
doručení písemného oznámení Prodávajícího o změně, nebo kdatu pozdějšímu uvedenému 
Prodávajícím v písemném oznámení o změně.

9. Iv případě změny dle odst. 8 tohoto článku kupní smlouvy musí být provozovna pro 
přebírání vozidel k odstranění vad na územní hlavního města Prahy, či ve vzdálenosti nikoliv větší 
než 20 km od adresy Kupujícího dle odst. 5 tohoto článku kupní smlouvy, jinak je změna neúčinná.

10. Kupující bude pravidelné servisní prohlídky provádět na svůj náklad a u poskytovatele, jehož 
si sám určí, V případě, že bude Prodávající pro zachování záruky požadovat provádění servisních 
prohlídek u poskytovatele těchto služeb určeného Prodávajícím, tak veškeré náklady s tímto spojené 
ponese Prodávající, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VIL
Smluvní sankce

1. V případě, že Prodávající nepředá Kupujícímu předmět plnění řádně a ve lhůtě stanovené 
podle čl. V odst. 2 této Smlouvy, je Kupující oprávněn uplatnit právo na smluvní sankci formou 
slevy ve výši 0,1% z ceny předmětu plnění za každý den prodlení, nejvýše však do 100 % z ceny 
předmětu plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že slevu nebude možno 
uplatnit, má Kupující právo na smluvní sankci od Prodávajícího, a to ve výši vzniklého nároku na 
slevu.

2. Neuhradí-li Kupující fakturu v termínu splatnosti, je Prodávající oprávněn uplatnit právo na 
úroky z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení, nejvýše však do 
výše 100 % z ceny dodávky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

3. V případě vadného plnění není uplatněním smluvních sankcí dotčeno právo obou účastníků 
na náhradu škody dle obecně platných předpisů.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se na 
závazky vyplývající pro ně z této smlouvy nepoužije.



VTIL
Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby toto ujednání bylo uvedeno v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto ujednání nepovažují za 
obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

2. Odstoupit od Smlouvy mohou obě smluvní strany ze zákonem stanovených důvodů či za 
podmínek uvedených v této Smlouvě.

3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Prodávající obdrží 2 
vyhotovení a Kupující 2 vyhotovení.

4. Změny a doplňky této Smlouvy lze činit jen písemnou formou na základě dohody obou 
smluvních stran.

5. Věci touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

6. Přílohou této Smlouvy jsou specifika předmětu plnění dle zadávací dokumentace.

Vdne:

za Poskytovatele 
Ing. Miloš Pavlíček 

jednatel společnosti AUTO !N s.r.o.

V Praze dne: Jrf. }■.

Ing. Eduard Šuster 
ředitel Městské policie hl. m. Prahy

| FordStore
AUTO ÍN s.r.o.

Poděbradská 292, 530 09 Pardubic* 
DfČ: T*l • <6Q 77* £75

www.autoln.C2

WIÉSTO PRAHA 
A policie til. m. Prahy 
ancetář řudtó.e 3 
) Praha 10. Korunní 9B

http://www.autoln.C2


Specifikace a výbava vozidla - 2x1 | sanační vozidlo PKIO&ii
Požadavky kupujícího

Komoditní kategorie 22 - Silniční motorová vozidla

Klasifikace dle 
Čísel niku NfPEZ

Osobní vozidla 34110D0CM
Kód a název komodity 34136100-Lehké dodávky

Celková hmotnost vozidla do 3500 kg
Kategorie vozidla NI

Typ motoru Vznětovýs přímým vstřikováním palivu
Palivo Nafta motorová

Motor
Objem Minimálně 2D00 ccm *)
Výkon Minimálně 90 kW

Kombinovaná spotřeba Maximálně 10,0 1/IGOkm
Exhalační norma Euroó

Převodovka Manuální
Převodně ástrajf Počet rychlosti Minimální 5

Pohon Přední nápravy
Barva Bílá

Počet dveH 5 (řidič, spolujezdce, boční posuvné na pravém i levém boku, zadní 
dvoukřídlé) boční posusmé a zadní budou prosklené v horní části.

Výška nákladového prostoru Minimálně lóOQmni
Karosérie Délka nákladového prostoru Minimálně 2800 mm

Objem nákladového prostoru Minimálně 7m3
Výška nakládací hrany Maximálně 600 mm

Počet míst k sezení Minimálně 2
Dělící přepážka S proskleným oknem do nákladového prostoru

Bezpečnost
Minimálně airbag řidiče a spolujezdce

Elektronický stabilizační systém vč, ABS, Elektronický systém regulace prokluzu kol

Interiér - textil, tmavý, černý nebo Šedo - černý

Potahy sedaček - zátěžové, v tmavém odstínu shodném s barvou interiéru

Přední mlhová svitla

Plnohodnotné rezervní kolo, klíč na výměnu kola, zvedák, tažné lano, výstražný Irojúhleník a další povinná 
výbava (dle požadav ků stanovených obecné závanými předpisy ČR)

VýSkově nastavitelné, polohovoielné sedadlo řidiče a spolujezdec
Nezávislé topeni s rozvodem do nákladnílio prostoru

2x akumulátor

Alternátor s vyšším výkonem

Ostatní vybaveni Samostatná automatická klimatizační jednotka pro nákladový prostor
Klimatizace pro kabinu řidiče minimální manuální

Kola s plechovými disky
Sada zimnich pneumatik

Gumové koberce před všechna sedadla
Centrální zamykáni s dálkovým ovládáním

Tažné zařízeni pro brždčný přivěs 2250kg, nebržděný 750kg
Zadní parkovací kamera

Elektrické ovládáni a vyhřívání vnějších zpětných zrcátek
Elektrické stohování předních oken

Autorádio s podporou BT bands fee, USB port pro přehráváni MP3

Pazn.é) k požadavku na objem motoru: Vzhledem k lomu, že zadavatel předpokládá, žc výrobce vzhledem k běžné praxi v oboru 
může uvést hodnotu objemu mírně zaokrouhlenou, stanoví zadavatel, že bude akceptovat i vozidla jejichž přesný údaj o objemu (tj. 
údaj o objemu zapisovaný do technického průkazu vozidla) je nižší, než uvede dodavatel v těchto technických specifikacích. 
Maximální odchylka však musí být do 40 cem
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