Kupní smlouva
na prodej opotřebeného - ojetého DHM
č. OSM/Ko/106/2017

Smluvní strany

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
IČO: 00007536
DIČ: CZ 00007536
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl A XVIII, vložka 433
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most, č. ú.:
Zastoupen:
Ve věcech technických:
(prodávající)

Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

a
VAIGL A SYN spol. s r.o.
Droužkovická 291, 431 41 Údlice
IČO: 62245163
DIČ: CZ 62245163
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 8383
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov, č. ú:
Zastoupena:

Romanem Vaiglem, jednatelem

(kupující)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník tuto kupní smlouvu:
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je prodej běžným dlouhodobým používáním opotřebeného - ojetého DHM,
který se nachází odstaven v prostoru skladu OZ v areálu Hrbovice, státní podnik Palivový kombinát
Ústí, specifikovaného v odst. 2. tohoto článku.
2. Předmět prodeje je majetkem České republiky, s nímž právo hospodařit vykonává Palivový kombinát,
Ústí, s. p.:
Druh vozidla:
Kategorie vozidla:
Tovární značka:
Typ:
Varianta:
Verze:
Obchodní označení:

Nákladní automobil - skříňový
N1
Citroën
Z
ZBRMNB
ZBRMNB/AX
JUMPER 2,2 HDI 33MH

Registrační značka:
VIN:

3U3 3835
VF7ZBRMNB17659553

(Vehicle identifikacion nummer)

Typ motoru:
4HY .. (vznětový)
Výrobní číslo motoru: Palivo:
Nafta motorová
Zdvihový objem:
2 179 cm3
Maximální výkon:
74 kW / 4 000 ot. x min.-1
Výrobce:
AUTOMOBILES PEUGEOT, Paris, Francie
Náplň chladícího
systému – okruhu:
Obsahuje nemrznoucí směs s bodem tuhnutí -48 oC
Olejová náplň:

Olejovou náplň vznětového motoru tvoří motorový olej GM Dexos2, specifikace 5W-30, který byl vyměněn spolu s průtokovým čističem v rámci výrobcem stanovené servisní prohlídky v říjnu 2016, při stavu tachometru 100 000
km. Příští servisní prohlídku je nutno provést při stavu tachometru 115 000 km
nebo nejdéle v říjnu 2017 dle toho, co nastane dříve. Servisní interval výměny
sady rozvodů vznětového motoru 4HY je 10 let od prvního uvedení nákladního automobilu - skříňového do provozu nebo po ujetí 150 000 km dle toho, co
nastane dříve. Vůz byl dne 6. 1. 2016 osazen továrně novým startovacím akumulátorem tovární značky Elecric Power 12V 100 Ah, jehož technický stav je
velmi dobrý!

Převodová skříň:
Olejová náplň:

5-ti stupňová – manuální
Převodový olej TOTAL TransMision BV, specifikace 75W-80

(včetně rozvodovky)

Náplň nádržky omývače čelního skla:
1 litr směsi s bodem tuhnutí -12 oC
Číslo technického
průkazu:
Číslo ORV:

BG 046326
UAM 022442

(osvědčení o registraci vozidla)

Inventární číslo:
Rok výroby:
Rok pořízení:
První uvedení do
provozu:
Barva:
Stav tachometru:
Ode dne uvedení
do provozu ujeto:
Stav PHM v nádrži:
Maximální rychlost:
TK + ME platí do:
Pneumatiky:

H501304
2005
2005
15. 8. 2005
00 BI bílá BANAQUISE
104 625 km
104 625 km
cca 17 litrů NM
130 km . hod.-1
21. 7. 2017
Nákladní automobil - skříňový je osazen sadou kol, jež se sestávají ze zimních
pneumatik tovární značky Nokian WR C, 205/70 R15 C se zbývající výší dezénu je 8 mm. Jsou namontovány na plechových prohloubených discích s
ozdobnými PVC kryty. Nejsou mechanicky nebo jiným způsobem poškozené
– narušené a jejich technický stav je velmi dobrý.
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Záložní kolo:

Sestává se z pneumatiky tovární značky MICHELIN Agilis 81, 205/70 R15 C
se zbývající výší dezénu 8 mm na plechovém prohloubeném disku. Není mechanicky nebo jiným způsobem poškozená a její technický stav je velmi dobrý.

Počet SO, GO:

Po celou dobu provozování byly prováděny pouze výrobcem předepsané servisní prohlídky a opravy typu BO.

Poznámka:

Nákladní automobil - skříňový nebyl po celou dobu jeho provozování havarován nebo jiným způsobem poškozen a byla mu věnována příkladná technická
péče.

Výstroj automobilu:

- zamykání zpětného chodu Defend Lock,
- autorádio TIME TrON s přehrávačem magnetofonových kazet,
- ovládání oken a dveří je mechanické,
- 3 ks lapače nečistot (chybí 1 ks za LP kolem),
- 3 ks klíče od spínací skříňky a všech dveří (včetně identifikační karty),
- 3 ks klíče od zamykání zpětného chodu Defend Lock (včetně identifikačního štítku,
kód KDB231615),

- autolékárnička s dobou použitelnosti do 02/2019,
- výstražný trojúhelník,
- klíč na matice kol,
- zvedák šroubový mechanický + nástavec s ráčnou,
- trubkový klíč 24 x 27,
- bezpečnostní vesta,
- lokálně dlouhodobým používáním narušené autopotahy předních sedadel,
- 4 ks letních kol sestávajících se z pneumatik tovární značky Bridgestone Duralis R 630, 205/70 R15 C se zbývající výší dezénu 8 mm na plechových prohloubených discích - mechanicky nebo jiným způsobem nepoškozené.
Doklady automobilu:

- technický průkaz č.: BG 046326,
- osvědčení o registraci vozidla č.: UAM 022442,
- návod na obsluhu automobilu,
- záruční doklad ke startovacímu akumulátoru Eletric Power 12 V 100 Ah,
(dodán do nákladního automobilu – skříňového jako továrně nový dne 6. 1. 2016)

- servisní a záruční kniha k zámku zamykání zpětného chodu Defend Lock,
- protokol č.: CZ – 3207 – 15 – 07 – 1664 o absolvování zákonné technické
prohlídky v STK z 21. 7. 2015.
Účetně vedeno na:
Likvidační protokol
číslo:

10.45.00 .. referát autodopravy
-

3. Prodávající na základě této smlouvy prohlašuje, že předmět prodeje vymezený v odst. 2. tohoto
článku kupujícímu prodává, a kupující se zavazuje předmět prodeje od prodávajícího převzít v souladu s touto smlouvou a zaplatit za něj kupní cenu určenou způsobem stanoveným v čl. II. této
smlouvy.
4. Kupující prohlašuje, že se při osobní prohlídce dne 13. 4. 2017 seznámil s technickým stavem, úplností a opotřebením shora uvedeného ojetého nákladního automobilu - skříňového, který je plně v
souladu se znaleckým posudkem č. 559 – 9/17 ze dne 25. 3. 2017 a nemá k němu žádných výhrad.
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II. Kupní cena
1. Při stanovení kupní ceny se vycházelo z ceny stanovené znaleckým posudkem č. 559 – 9/17 ze dne
25. 3. 2017 a smluvní strany sjednávají kupní cenu ve výši 76 700,-- Kč + DPH (slovy:
sedmdesátšesttisícsedmset korun českých + DPH).
2. Kupující se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy složit na účet
prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy celkovou kupní cenu v dohodnuté výši, tj. 76 700,-Kč + DPH (slovy: sedmdesátšesttisícsedmset korun českých + DPH).
3. Za den zaplacení kupní ceny se považuje den, ve kterém bude sjednaná kupní cena prokazatelně
připsána na bankovní účet prodávajícího. Prodávající vydá kupujícímu předmět prodeje až po
uhrazení sjednané kupní ceny a bude jej deklarovat přes vrátnici propustkou materiálu vzor ÚT
003 501.

III. Součinnost prodávajícího a kupujícího
1. Prodávající je povinen:
a) zajistit vystavení daňového dokladu – faktury,
b) zajistit vystavení propustky na materiál vzor ÚT 003 501 (jiný než tento je nepřípustný),
c) po uhrazení kupní ceny zajistit protokolární předání předmětu prodeje kupujícímu.
2. Kupující je povinen:
a) uhradit kupní cenu sjednaným způsobem a v daném termínu,
b) zajistit převzetí předmětu prodeje,
c) zajistit odvoz předmětu prodeje nejdéle do 28. 4. 2017 na vlastní náklady a odpovědnost.

IV. Ostatní ujednání
1. Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Pokud touto smlouvou není stanoveno jinak, platí pro tuto kupní smlouvu příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné právní síly, z nichž jedno vyhotovení obdrží po
podpisu prodávající a jedno kupující.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že prodávající je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv).
5. Účastníci smlouvy výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednání a podle jejich vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoli v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
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V Chlumci dne 24. 4. 2017

V Údlicích dne 26. 4. 2017

_________________________
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, s. p.

_____________________
Roman Vaigl
jednatel
VAIGL A SYN spol, s r.o.
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