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SÚŰFPŰQYUZFK 

KUPNÍ SMLOUVA o KouPı MovıTÉ vĚcı 

„Nákup jednoho nového vozidla mild-hybrid S odečtením ceny jednoho 
ojetého vozidla“ 

Kterou uzavřeli: 

Název: Auto Vinkler s.r.o. 
Sídlo: Hradišt'ská 2454, 397 O1 Písek 
Tel./Fax: 382 214 295 
E-mail: obchod@autovinkIer.cZ 
IČ: 28083831 
Dıčz CZ28083831 
Osoba oprávněná zastupovat Společnost: 
Tel.: 

E-mail: 

jako prodávající na straně jedné

a 

Název: Město Tábor 1 

Sídlo: Žižkovo nám. Č. 2/2, 390 O1 Tábor 
Zástupce města: lng. Štěpán Pavlík - starosta 
Tel.: 

E-mail: 
IČ: . 00253014 

jako kupující na Straně druhé 

následovně:

v 
CI. I 

Předmět Inění 

Předmětem plněníje dodávka osobního automobilu 
(dále jen ,,DA"). Prodávající se zavazuje (v souladu S § 2079 občanského Zákoníku) kupujícímu dodat 
následující zboží: FORD Transit Kombi Van M1 L2 350 Trend 2,0 EcoB|ue mHEV 96 kW, modrá Blazer 
dle technických požadavků - v příloze č. 1 
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ČI. II 

Povinnosti kupuiícího 

Kupujícíje povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou. 
Kupující se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům prodávajícího do prostor svého objektu 
za účelem splnění této smlouvy a provedení kompletace zboží. 
Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího. 
Kupující se zavazuje dodávku odebrat, pokud je dodána včas bez vad a se všemi požadovanými 
doklady a výbavou a v souladu S požadovanou specifikací a následně zaplatit 
dohodnutou/vysoutěženou kupní cenu. 

ČI. III 

Doba plnění a místo předání 

Prodávajícíje povinen dodat kupujícímu zboží ve specifikaci uvedené v čl. I této smlouvy nejpozději 
do 30. 12. 2023. Nedodá-li prodávající předmět smlouvy v tomto termínu, může kupující v souladu 
S § 2001 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit a smlouva tímto odstoupením zaniká. 
Prodávající zabezpečí kompletaci dodaného zboží a zaškolení obsluhy. 
Místem plnění veřejné Zakázky (předání vozidla) bude na adrese kupujícího. Město Tábor 

ČI. Iv 
Cena plnění 

Kupní cena zboží uvedeného v čl. I této smlouvyje stanovena jako nejvýše přípustná následovně: 

Zboží 
| 

Cena v Kč bez DPH Výše DPH 
| 

Sazba DPH 
| 

Celkem v Kč S DPH 
FORD Transit Van 

| 

658 523,30 Kč 138 289,88 
| 

21% 
| 

796 813,18 KČ.

1

2 

4.

3 

ČI. v 
Způsob úhrady 

Není-li dohodnutojinak,je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 14 
(slovy: čtrnáct) kalendářních dní ode dne řádného doručení daňového dokladu -faktury 
100 % kupní ceny zboží bude Kupujícím uhrazeno po převzetí předmětu plnění Kupujícím, a to na 
základě faktury vystavené Prodávajícím. 
Kupující nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena může být měněna pouze v 
souvislosti se změnou sazeb DPH čijiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. 
Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. 
Kupující neposkytuje zálohu na dodávku vozidla. 
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ČI. vı 
Záruka 

Záruka za jakost Zbožíje sjednána V délce 4 roky, nebo do nájezdu 200.000 km. 
Záruční listje nedílnou Součástí dokladů vztahujících se ke Zboží, upřesňuje podmínky záruky. 
Záruka se nevztahuje na mechanické poškození stroje a na opotřebitelné díly. 

čı. vıı 

Závěrečná ustanovení 

Kupní smlouva je platná ode dne podpisu obou stran. 
Ostatní vztahy touto smlouvou neupravované se řídí občanským zákoníkem a předpisy s ní 
souvisejícími, případně dodatky k této smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že toto ujednání 
nesměřuje k omezení ani k vyloučení Zákona Č. 219/2000 Sb., O majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, ani ke zhoršení postavení 
kteréhokoliv Z nich a že je jím sledována možnost využití smluvní volnostì, jíž občanský zákoník 
skýtá. 

Kupující poskytne při plnění smlouvy potřebnou součinnost, kupní smlouva se vyhotovuje ve 3 
stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních 
stran. 2 vyhotovení smlouvy obdrží kupující a 1 vyhotovení smlouvy obdrží prodávající. Nedílnou 
součástí této smlouvyje příloha: Technické požadavky. 

Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy musí být provedeny písemnou formou podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto smlouvu 
přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo v nápadně nevyhovujících podmínek pro některou Z nich. 

Prodávající podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil S povahou a 
předmětem zakázky a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky k realizaci 
zakázky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, kteréjsou k dodání předmětu díla 
nezbytné. 

Prodávající prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se Zadávací dokumentací 
a se všemi dokumenty tvořícíjejí přílohy. 

Příloha č.1 Technické požadavky 
č.2 Nabídkový list 

V Písku dne 20. 1. 2023 

v jméno O prıjmení 
razítko a podpis osoby oprávněné zastupovat 
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Technická specifikace nového vozidla - splnění těçhto podmlneigpřlložte v nabídce na samosgtném listě: 

Základní údaje Splňuje - ANOINE 
Karosérlg -_§Qmbi___yan_ 

ˇ O 

_ O__OA_l\iQO___”_____ 

~”””M 
Obiem mo§›_[ıı_lirıim.-2,(łçm§__ OO_O__________ O_ O _ _ O A_NQ__ 

'š Palivo motorová nafta Ť ANO 
I. ~___ 4...__<...._____.___......._......___._ 2 ..._ _._.. _ _ -_. ._v_._. „__ . O z zz,....„,. ,,.___. 

_. 

_._l__ 

.ı_ 

P'"°h0đ“°Í“ë 5§QO2Q9Jl°_Íì2â<2PO ___,O O _„_O__ ___OO_ O O_ _ _ AN Q, O 

l OPřfl9_đ9\LiLêO:§-_SI_-1flD!›ÉlıiO._O _ O O _O_.__--„_O„O O_._O._-_O„Al>iO_<O).O„.„__O 
ÍČŽıIouněni sedadel v čemé banıě O ANO 

_.J_-_L_ 

vú_x‹_xzOøøfløOnl „vnflv“flˇn~álvvè Qfl ›‹vlO_O 
“ “ O O A7-‹_Ň“oOj;í“ˇ_l 

* Výška nákladového prostoru - minim. 180 cm * ANO 

š`"ASiS±‹›n±vf‹› f0zięš4OO‹ı0Svêh_fl›OOOOO 

O _ .-.__, 
4 

OO 

1L_A§l§!ę1IlOOo9\.IZ9vëh0 b12ŤSl_ënOiOO _., ___ O____g__.O-OO___ANQ_OO___„O-.O__..„ 
J E'“i=`»“i“0““fl;E\1[‹ıfl___ __ 2 -OOO 

T* 

_ O _,OO,.O.OOO._.__O._; 

O O ANQ .O-..ı ANO _* 

Aiľbfl řidiče 2O§&QM§1Ođ_§O€à O„._O_O_____-_O2___ 

Přeđ“iP0h0“ 
O O2-- OO „_ 

O 
Auçøráaiø, vsmg USB, Bıueıøøıh, øvıááánı_fáqia nš vøıflnın _í_`ˇ" ˇ'ˇ"ˇANO_OŤ 

O. ._/O-lO!O\Í<_ĎfOŤOOO_O ,O__OO Ä ANO 
_Ě§P.z5__5$z.. O _ ._.__O„__OO_ O.__O..___O____O_O_-_„__-.__O __ .O_O-_„&\LQ__OO____O 
Bočníposuvné dveřeypravo _ ANO l 

` Bluetooth handsfree S ovládáním na volantu“ 
” W W ANO O _"

Ť 
Ohónlzáveflnè óvefesøıøvıvánımìö 200° __ OOOO 

_ 
_ 

ANO" 
O_ 

` 

Elektricky ovládanąflla vQĹeOd_u___O_____h ANO 
Pevná okna v dmhé řadě 

AT.. 

"”Ä_N9 
1' Stěrače na zadnlchAdlęĚlch_ 

M _* ' "M 

O 

Okno v zadnlch dveřích, gyllřlvané' 
O 

_ 
A ___A_NO

1 

ıfl-+ 

Sada Zàˇnnlch kol na ocelových ráfcích minim. 16“ 
OORèze~fli‹›‹=ei0vëk0I‹› Í LOÍ OtOOO;;ˇ_;±\ıvO<>_*_LOĹ;j' 'ĹĹ 

_____+,. 

Podelněa 'škově na__ąt_z_1ı_vijeIgıýO_vQlą[l_t____ __ O 
MANO _“ 

.__._.L._ ANO _ 

l 
Pflluhnı pøćnflč 

O 
ANO _ 

„L 

O___ ANO___ ___1 

Vyjlmateiná přepážka s oknem za dıuhou řadou sedadel 
O 

ANO MN 4 O
` 

_ Obloženl stěn nákiadového prostoru do polovinyvýšky _ ANO O 

._~. 

'_9_bloženl Stmgu ve všech řadách Sedadealw _É___ ______ ANO Ň_ _____ _O__ 
_ 
Gumová podlaha ve všech řadágh_ __ _ _ ANO ı.„„l.O„__ 

E Osvëflenl n%=ıkIad0vOžhoOpI9êOi0m„___OOO_Q_,OTĹO lOO_ _ÍO'OO_Al§i_Š2_ÍĹÍOÍ[OÍ_Í_ÍO;OŤÍOOO_=ì à 
Mlhové světlomety vpředu a_vzadu ___O__ __O___ _ O 

ANO _
Í Vyhřívané čelní SKIO _ _ F“ O___O_H______A_NQ_ O__O_ ˇ________`Í 

_!5_|âl<ÍfÍ_.E'_<l91/W_fš'fl4ł l/XÝOIĚÍVGEĚ YUŠĚĹĚQŠPÉ .ë“ìàL*<ê.O __O_OO_O„_ 2.2- .-OO_AI\lQ-O -O„O_.__ 
T0'“P0'“HI 

O „O -OO O O_OO-.„,„_O OO OO_A[\JQ„ O O 

Parkovací senzoıy minim. vzadu ANO _ 
Minim. manuální klimatizace ANO 

\ 

Dva sklopné kllće S dálkovým ovládáním çentrálnlho zamykání 
ˇ ANO ' 

lBarv2 mvđfà nsmetalickà __ OOO_____A_l\Q„__O 
Přednlzástěrky 

; 

ANO 
Pvnuıønžøná zá‹nı‹zna4røl‹y/zoooooknı ANO O 'ˇ 

Ň Celková hmotnost vozidla do 3,5 t 
O ANO 

V Písku dne 13. 12. 2022 

;E‹żyI;‹±‹\żxi/Oiı=flıêxflz2ı‹1Ial‹_I_l‹ż1xffli.Očt ;‹4;O1O/Zm M0 ČR Of. O O O 



AuTo VINKLER, s.r.ø. DIČ = 0228083831 
ıč z 28083831 

Hradišťská 2454 
39701 Písek 

Zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 170311, OR - Městský soud v PRAZE

W NABÍDKA Odbëratel : Město Tábor 
NQVEHQ VOZU 

|: O rd Žižkovo nám. 2/2 
Tábor 

Datum vystavení: 13.12.2022 390 01
1 

r N 

Møaeız Transit Kombi M1, Kombi Van a 1 021 050.00 1 235 470.50 
Verze: Kombi Van L2 350 Trend 2.0 EcoBlue (mHEV) 96 kW/130 k 6st. manuální přední pohon 
Barva: MODRA BLAZER - MODRA BLAZER 
Potah: ebo 3KPZH - Ebony Látka Capitol/City 
Základní výbava: 

Bezpečnost 
Airbag řidiče 
Airbag spolujezdce, vypínatelný 
Elektronický stabilizační Systém ESP - vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro 
rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu 
větru ` 

Karoserie a okna 
Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm 
Schùdek v zadním nárazníku 
Středně vysoká střecha; nelze pro L4 
Lapače nečistot vzadu 
Boční posuvné dveře vpravo 
Zadní závěsné dveře s otevíráním do 200°; standardně pro L2 a L3, nelze pro L4 
Elektricky ovládaná okna vpředu, Okno řidiče s jednodotykovým otevřením/Zavřením 
Tónovaná skla 
Pevná okna v druhé řadě 
Bez oken v třetí/čtvrté řadě 
Okno v zadních dveřích, vyhřívané 
Maska chladiče S 3 żebry v černém designu 
Zadní stěrač; pouze S dveřmi s otevíráním do 200°, nutno kombinovat S oknem v zadních dveřích 

Kola a pneumatiky 
Monitoring tlaku v pneumatikách 
Ocelové ráfky 6.5X16, pneumatiky O rozměru 235/65R16 pro 350 
Celoplošně kryty kol ' 

Komfort 
Palivová nádrž min. 70 I 

Podělně a výškově nastavitelný volant - vinyl Sensico 
Stropní konzole vpředu 
Obložení stropu v první řadě (pro Kombi na přání pouze V první řadě) 
Ford Easy Fuel- bezzátkový systém doplňování paliva 
Palubní počítač 
Samostatná baterie H7 80 Ah 

Nákladový prostor 
Obložení stěn nákladoveho prostoru do poloviny výšky 
Gumová podlaha ve všech řadách 
Upínací oka pro náklad, DCiV - 4 ks u L2, 6 ks u L3, 8 ks u L4; Kombi Van - 4 ks 
Osvětlení nákladověho prostoru 

Provozní náklady 
Emisní norma Euro 6.2 využívající vstřikování AdBlue®; v Závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu 
AdB|ue® i mimo servisní intervaly 
Stop-Start, nelze pro AWD ` 

\ ) 
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AuTovıNKLER,s.r.ø. DIČ: CZ28083831 
IČ: 28083831 

Hradišťská 2454 
39701 Písek 

Zápis V obchodním rejstříku: Sp. zn. C 170311. OR - Městský soud v PRAZE 

I N NABÍDKA Odbërateı 1 Město Tábor 
NOVÉHO vozu V 

|: O rd Zižkovo nám. 2/2 
Tábor 

Datum vystavení: 13.12.2022 390 01
1 

f Ň 
Sedadla, stropní a boční airba 
Sada sedadel 13 -tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedádlo 
spolujezdce se Sklopným stolkem 
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce v 1. řadě 
Dvě dvojsedadla v druhé řadě, vyjímatelná; standardně pro Kombi Van, za příplatek jen pro DCiV 350 L3 se zadním 
pohonem ' 

Světlomety 
Halogenové světlomety 
Denní svícení 
Mlhové světlomety vpředu a vzadu 

Technologie, audio a navigace 
Sada Technology 9 
- autorádio AM/FM/DAB/DAB+, vstup USB, Bluetooth. 4 reproduktory vpředu, pro 
volantu 
- držák pro uchycení mobilních Zařízení; pouze bez displeje rádia 
- vyhřívané čelní sklo, kontrola hladiny kapaliny ostřikovače 
~ elektricky ovládaná vyhřívaná vnější zpětná zrcátka 
- stěrače S dešt'ovým senzorem 
- systém Pre-Collision Assist- snižuje riziko nehody S chodcem, cyklistou (10 km/h 
130 km/h), výstraha v případě hrozícího nebezpečí a autonomní nouzové brzdění 
- tempomat 
- asistent pro jízdu v pruzích - varování před opuštěním jízdního pruhu včetně systému pro automatické navrácení do jízdníř 
pruhu (pro AWD pouze varování před opuštěním jízdního pruhu) 
- parkovací senzory vpředu a vzadu 
- mlhové světlomety vpředu a vzadu 
- automatické světlomety a přepínání dálkových světlometů 
FordPass Connect 
Vestavěný modem 4G, vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního telefon 

Topení a klimatizace 
Manuální klimatizace vpředu 
Elektrické přídavné topení vpředu 

Zabezpečení a zamykání 
Funkce My Key - možnost nastavení vybraných omezení pro jeden Z klíčů dálkového ovládání 
Konfigurovatelné Zamykání 2 
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním ' 

Záruky a servisní smlouvy 
Prodloužená Záruka FORD PROTECT, 4 roky /200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) 

Výbava na přání: ~ 

Kombi navíc 2 vzadu, ovládání rádia na 

- 80 km/h) nebo jiným vozem (10 km/h - 

u (předplatné na 10 let od registrace vozL 

Karoserie a okna 
Lapače nečistot vpředu 500.00 605.00 

Kola a pneumatiky 
Rezervní ocelové kolo 4 400.00 5 324.00 

Komfort 
Obložení stropu ve všech řadách, nelze S pevnou přepážkou 3 000.00 3 630.00 

Zabezpečení a zamykání 
Dva sklopné klíče S dálkovým ovládáním centrálního zamykání 500.00 605.00 

Příslušenství:

o

) 

\ 1 
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AUTO VINKLER, s.r.ø. DIČ I CZ28083831 
IČ Z 28083831 

Hradišťská 2454 
39701 Písek 

Zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 170311, OR - Městský soud v PRAZE 

I Ň NABÍDKA Odbëratei: Město Tábor 
NOVEHQ VQZU 

F0 rd Žižkovo nám. 2/2 
Tábor 

Datum vystavení: 13.12.2022 390 01 
f 

__\_ı_\_\_\ 

Přeprava + povinná výbava 2 479.34 3 000.00 
4× Pneu zimní komplet 20 661.16 25 000.00 
Vyjímatelná přepážka s oknem 24 380.17 29 500.00 
Odkup vozidia Ford 170 000,- s DPH ` 

Cena před slevou: 1 076 970.67 1 303 134.50K č 
Akční sleva: 27.00% - 277 951.50- 336 321.32 
Akční sleva: Odkup vozidla FORD Transit Van 13.65% - 140 495.87- 170 000.00 

Cena po slevě: bez DPH: 858 523.30 5 DPH; 796 813.18 K č 

Ceny, disponibilita a specifikace vozidla se mohou měnit bez predchozího upozornění. 
Tato nabídka trvá a je platná do: konce měsíce 
Disponibilita bude potvrzena v den objednávky. 

J
N 
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