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KUPNÍ SMLOUVA - NOVÝ OSOBNÍ AUTOMOBIL

PRO JSDH Cheb
dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

PRIMO CAR Cheb s.r.o.
Zapsaná v OR vedeném Městský soud v Praze C 126982
Se sídlem: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5
Středisko: Truhlářská 2300/1, 350 02 Cheb
IČO: 263 79 490
DIČ: CZ 263 79 490
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 78-2224110267/0100
jednající: Ing. Martin Nohejl
Kontaktní osoba: Miroslav Piskáček
e-mail: iniroslav.piskacek@,primocar.cz
(dále jen ,,prodávající")

a

MĚSTO CHEB
Se sídlem:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupené:
Kontaktní osoba:
Tel.:
e-mail:
(dále jen ,,kupující")

náměstí Krále jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979
CZ 00253979
KB
528-331/0100
Mgr. Antonín Jalovec, starosta města
Ing. jiří Kubec
354 440 664
kubec@,cheb.cz

Oba společně, dále jen ,,smluvní strany",

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu o prodeji l nového osobního
automobilu.

V

Clánek I.
Vymezení pojmů

V této smlouvě je pojmem:
l. ,,automobil l vůz" - rozumí se nový osobní automobil, jehož specifikace je uvedena v příloze

č. 1 této smlouvy.

2. ,,nabídka prodávajícího" - rozumí se nabídka prodávajícího podaná v souladu s poptávkou
kupujícího v rámci výběrového řízení kupujícího kupujícího k veřejné zakázce malého
rozsahu ,,Dodání osobního automobilu pro potřebu Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Cheb".
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Článek JI.

Předmět smlouvy
l. Předmětem této smlouvy je převod vlastnického práva k movitým věcem - 1 ks automobilu

a jeho příslušenství, specifikované v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Prodávající prohlašuje, že automobil splňuje podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a ustanovení vyhlášky
Ministerstva dopravy ČR č. 341/2014 Sb., o schválení technické způsobilosti
a o technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

r
Článek III.

Základní povinnosti kupujícího
l. Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za automobil uvedenou v ČI. VI smlouvy, a to

v souladu s ustanovením ČI. VIII. této smlouvy.

2. Kupující převezme automobil v souladu s ustanovením ČI. VIl. této smlouvy.

Článek IV.
Základní povinnosti prodávajícího

l. Prodávající prodá kupujícímu bezvadný automobil, který je podle právních předpisů ČR plně
způsobilý k provozu na pozemních komunikacích.

2. Prodávající se zavazuje dodat a převést vlastnické právo k automobilu, a to za podmínek této
smlouvy. Součástí předmětu smlouvy je dále poskytování servisních a asistenčních služeb,
a to po dobu uvedenou v ČI. IV. odst. 3 této smlouvy.

3. Na nový automobil poskytuje prodávající kupujícímu záruku:
3 rokyl 100.000 km na věcné vady;
2 roky na vady laku;
6 let na neprorezavění karoserie (prorezavění ,,zevnitř ven") a právní vady.

4. Prodávající předá kupujícímu automobil v souladu s ČI. VII. této smlouvy.

Článek V.
Průvodní doklady

Spolu s automobilem předá prodávající kupujícímu:
a) návod k obsluze a údržbě automobilu;
b) technický průkaz s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů;
c) záruční list;
d) event. další průvodní doklady.

Článek VI.
Kupní cena automobilu

1. Kupní cena 1 ks automobilu 408 682,64 KČ bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 85 823,36 KČ.

2. Kupní cena automobilu uvedená v předchozím odstavci je stanovena jako cena nejvýše
přípustná. Kupní cena zahrnuje veškeré daně, cla, poplatky, a ostatní další výdaje spojené
s realizací této smlouvy, včetně veškerých nákladů na dopravu automobilu do místa plnění.
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3. Kupní cenu lze měnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu veřejné
zakázky ke změnám daňových předpisů upravujících výši sazby DPH.

Článek VII.
Dodací podmínky

l. prodávající předá automobil kupujícímu a kupující automobil převezme od prodávajícího
v den předání a převzetí, na kterém se smluvní strany dohodnou.

2. Lhůta plnění:

3. Místo plnění:

do 90 dnů od podpisu smlouvy.

PRIMO CAR Cheb s.r.o. Truhlářská 2300/1, Cheb

4. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu nejpozději 3 dny předem, kdy bude automobil
připraven k převzetí. Kupující je pak povinen dostavit se k přejímce automobilu v termínu
stanoveném prodávajícím.

5. Nebezpečí škody na automobilu prodávaného a kupovaného na základě kupní smlouvy
přejde z prodávajícího na kupujícího převzetím automobilu kupujícím.

Článek
Platební podmínky

l. Kupující neposkytuje zálohy a prodávající je
vzniká prodávajícímu po úspěšném předání
následujících podmínek:

VIII.
a smluvní pokuty
nebude požadovat. Nárok na úhradu faktury

a převzetí automobilu, při současném plnění

a) budou vypořádány veškeré případné nároky kupujícího vůči prodávajícímu vyplývající
z jiných ustanovení této smlouvy (smluvní pokuty, nárok na náhradu škody);

b) o předání a převzetí automobilu bude sepsán a oběma stranami podepsán ,,Protokol
o předání automobilu".

2. Kupující uhradí kupní cenu za automobil až na základě faktury, kterou prodávající vystaví
bez zbytečného odkladu po úspěšném předání automobilu v místě plnění a jeho převzetí
kupujícím, nejpozději však do 14 kalendářních dnů poté. Kupní cenu uhradí kupující formou
bezhotovostního převodu na účet prodávajícího uvedeného v záhlaví této kupní smlouvy.
Faktura musí v příloze obsahovat protokol o předání automobilu, podepsaný pověřenými
zástupci kupujícího a prodávajícího. Dále musí faktura obsahovat veškeré náležitosti
daňového dokladu popsané příslušnými právními předpisy, zejména zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve mění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura
splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, jak je uvedeno výše, nebo bude-li mít jiné
závady v obsahu, je kupující oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti prodávajícímu vrátit
a prodávající je povinen vystavit kupujícímu fakturu opravenou či doplněnou. V případě
vrácení faktury prodávajícímu se lhůta splatnosti přerušuje a nová lhůta splatnosti počíná
běžet od počátku až dnem následujícím po dni, kdy byla opravená či doplněná faktura
splňující všechny náležitosti doručená kupujícímu.

3. Splatnost faktury činí 14 dnů a počítá se ode dne doručení faktury kupujícímu. Smluvní
strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu
kupujícího. Kupující není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 14 dnů po jeho obdržení,
ale je po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
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4. Pokud prodávající nepředá automobil ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit kupujícímu

smluvní pokutu ve výši 5.000 kč za každý, a to i započatý, den v prodlení. Nárokováním,
resp. úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody -
kupující je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Smluvní strany
ujednaly, že kupující je oprávněn započíst smluvní pokutu vůči úhradě prodávajícímu za
dodaný automobil.

5. V případě, že kupující bude v prodlení se splatností daňového dokladu, je povinen uhradit
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, a to i započatý den
v prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu vzniklých škod.

r6. Kupující je oprávněn uložit prodávajícímu smluvní pokutu, pokud vypověděl smlouvu
z důvodu vadného plnění na straně prodávajícího, výše smluvní pokuty činí v takovém
případě 5 % z celkové předpokládané kupní ceny automobilu.

Článek IX.
Změna smlouvy

l. Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a číslovaným ujednáním
výslovně nazvaným ,,Dodatek ke smlouvě". K ústním ujednáním se nepřihlíží.

2. Nastanou-li některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna toto
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných
k podpisu této smlouvy.

Článek X.
V r VDorucovani

1. Veškerá omámení týkající se této smlouvy, dokumentů se smlouvou souvisejících apod.
budou zasílána druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

2. Smluvní strany jsou povinny zajistit příjem poštovních zásilek doručovaných na uvedené
adresy. Za doručení zásilky se podle smlouvy budou považovat také případy, kdy bude
zásilka odeslána s využitím provozovatele poštovních služeb, v takovém případě se má za
to, s odkazem na ust. § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, že dojde třetí pracovní den po odeslání.

3. V případě změny doručovací adresy v průběhu realizace předmětu smlouvy je dotčená
smluvní strana povinna toto písemně oznámit bez odkladu druhé smluvní straně.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

l. Ustanovení této smlouvy se použiji na vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím,
které souvisejí s prodejem automobilu prodávajícím kupujícímu a koupí automobilu
kupujícím od prodávajícího.

2. Práva a povinnosti z prodávajícím poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv
ze smluvních stran od smlouvy.

3. Tato smlouva jakož i otázky touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
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4. Tato smlouva se sepisuje v českém jazyce ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží kupující
a jedno obdrží prodávající.

5. Účastníci smlouvy ujednali v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve mění pozdějších předpisů, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní
cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud kupujícího.

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných
výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápa'dně jednostranně
nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni
těchto smluv a o registru smluv. Kupující se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy
v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

9. Tato smlouva jde uzavřena v souladu s ustanovením článku IV, odst. l písm. b) směrnice
města Chebu č. 33/2019 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými
osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb a její uzavření bylo schváleno vedením
města dne 16.02.2021 číslo zápisu 7/21, č,j. MUCH 9995/2021, bod 3.

V Chebu dne 1 1 -OL- 2022 1 2. 2022
V Chebu dne:....... ...........

Za PRIMO CAR Cheb r.o.
O RENAU
PfUMO GAR Cheb &
Tmhlář8kA 1, 350 02 C
TEL.: +420 354 432 8
ié: 28Sl Y9 4% - EMČ:

Ing. Martin No ji

Přílohy:

l. Specifikace nového vozidla.

za město Cheb

Mgr. Antonín Jalovec, starosta

V

b
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Příloha č. l

DACIA DUSTER - Specifikace

výbava: Comfort
Motorizace: Blue dCi 115
Palivo: nafta
Pohon: 4 x 4
Převodovka: manuální
Barva vozu: Červená fusion

Výbava:

- Paket Multiview
o Systém hlídání mrtvého úhlu
o Kamerový systém Multiview (přední, zadní, 2 boční kame'y)

- Rezervní kolo
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