
. é. smlouvy pronajimatele: 2021/11/002E Tfmec

Kupni smlouva (pouztité vozidla)

statutérni mésto TFinec

adresa: Jablunkovské 160, 739 61 Tfinec
zastoupeno: RNDr. Véra Palkovské, primétorka
zéstupce pro véci technické: lng. Libor Jasifiski, vedouci odboru W
10: 002 97 313
DIC: 0200297313
bankovni spojeni: Komeréni banka. as.
(”3. Uétu :

déle jen ,,prodévajici“ na strané jedné

Autoset Centrum CR plus 3. r. o.
sidlem: Lidické 166, 739 61 Tfinec
zastoupena: Mgr. Jan Dembinny, jednatel
ICO: 27765083
DIC: CZ27765083
bankovni spojeni: Komerénl' banka a. s. poboéka Tfinec
é. Uétu:
te|.:

déle jen ,,kupujici“ na strané druhé

uzaviraji niie uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ustanovem’m § 2079 a nésl.
zékona 0. 89/2012 8b., obéansky zékonik, tuto kupni smlouvu. Tato smlouva se mezi vyiée
uvedem’Imi smluvnimi stranami uzaviré na zékladé vysledku vybérového fizeni na zadéni veFejné
zakézky malého rozsahu: ,,Pof'izeni osobniho vozidla kategorie SUV pro MéP TFinec“.

I. Prohlééeni prodévajiciho

1. Prodévajici timto prohlaéuje, 2e je vyluénym vlastnikem motorového vozidla uvedeného v él.
|l této smlouvy 3 ie na pfedmétu koupé nevéznou préva tFetich osob ani jiné omezem’.
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ll. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem kupHi smlouvy je prodej a koupé niie uvedeného motorového vozidla:

Znaéka auta: Dacia
Typ: Duster Kombi 1.5 DCi 4X4
nv; 2013
Motor: 1.5 DCi
vykon: 80 kW
Pfevodovka: manuélni
Pohon: obou néprav
Barva: bilé
VS/robni éiSIO (VIIN): UU1HSDADG50102643

\
Daléi specifikaceiz
- stav tachome‘tru cca 250.000 km

Prodévajici touto smlouvou a za podminek v n1 dohodnutych prodévé kupujicimu Wée
uvedeny osobni automobil spoleéné s jeho pfisluéenstvim a kupujici tento automobil za cenu
stanovenou v élépku Ill. Gena pfedmétu koupé kupuje do svého v9|uéného vlastnictvi
Prodévaji'ci pfed% a kupujl’ci si pFevezme pfedmét koupé do 15.02.2021.

1

Cena pfedmétu1koupé byla stanovena dohodou na zékladé cenové nabidky kupujiciho
v rémci vybérového Fizeni a éini 119.900,- Kc“; véetné DPH.

III. Cena pfedmétu koupé

Kupni cenu se kLpujici zavazuje zaplatit prodévajicimu takto — kupujici se zavazuje uhradit
bezhotovostni p.atbou c':a’stku na Uéet vedeny u Komeréni banky a. s., 6. now:

sisplatnosti 14 dnCI na zékladé vystaveného dafiového dokladu po pfek
vyée uvedeného‘ ozidla.
Faktura musi milt véechny néleiitosti dafiového dokladu. DPH bude na faktufe vyznaéena
zvléétni ééstkou. ‘
Zévazek kupujic‘ho zaplatit kupni cenu je splnén pfipsénim fakturované ééstky ve lhl‘llté
splatnosti na L'Iéet prodévajiciho.

IV. Zéruéni a daléi podminky

Prodévajici prohlaéuje, 2":e stav pfedmétu koupé odpovidé jeho stéFi a psobu uiivénl’. Jedné
se 0 ojety osobni ahtomobil.
Nebezpeéi ékody n‘a véci pfechézi na kupujiciho pfevzetim pfedmétu koupé.
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V. Zévéreéné ustanoveni

Prévnl’ vztahy touto smlouvou neupravené, jakoi i prévni poméry 2 n1 vznikajici a vyplyvajici,se fidi pfisluénymi ustanovenimi zékona c. 89/2012 8b., obéanského za’koniku a daléimiprévm’mi pfedpisy Ceské republiky.
Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho uzavfem’ a Uéinnosti dnem jejiho uvefejnéniv registru smluv. Smluvni strany se dohodly, 2e objednatel zaéle sprévci registru smluv tutosmlouvu k uvefejnéni. Tato povinnost se tyké i véech dalél’ch dodatkt‘] smlouvy uzavfenych
v budoucnosti.

Smluvni strany shodné prohlaéuji, ie si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly, 2e bylauzavfena po vzéjemném projednéni podle jejich pravé a svobodné vale, ie jejI’mu obsahu
porozumély a svflj projev uéinily véiné, uréité, srozumitelné, dobrovolné a nikoli v tisni neboza népadné nevyhodnych podminek a fee se dohodly na celém jejim obsahu, coi stvrzuji
svymi podpisy.

Pfidéleni veFejné zakézky a tato smlouva byla schvélena na 100 schflzi Rady mésta TFincedne 29.11.2021 usnesenim 6. 2021/3188 nadpoloviéni vétéinou hlastl véech élenfl rady mésta.
Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originélu, pfiéemi kupujici obdrii dvastejnopisy a kupujici jeden.

VTFinci dne 07' 12' 2021

Ivlul . Val I UUIIIUII II Iy

primétorka jednatel
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