
Smluvní strany:

obchodní firma:
sídlo:
zápis v oR:

rco:
DlČ:
osoba oprávněná jednat:
Bankovní spojení:
(dáĺe jen ,,kupující")

na straně jedné

obchodní firmalnázev:
sídlo:
zápis v oR:
lČ:
DlČ:
Bankovní spojení:
Číslo tičtu:
osoba oprávněná jednat:
(dále jen,,prodávajícÍ')

a

Kupní smlouva

(dále jen ''smlouva'')

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Pardubice -Ze|ené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02
oR vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vloŽka
999
60108631
c260108631
lng. Aleš Vavřička' ořecl]T. ^'"o.tavenstva

AUTO lN s.r.o.
Poděbradská 292
vedená u Kĺajského soudu v ľ{radci Kľálové, oddíl C, vložka13920
25298828
c225298828
Raifffeisenbank

lng' Marek Šĺmík, jednatel

na straně druhé

(KupujÍcí a Prodávající společně dále jen ,,Smtuvní stľany,,)

Úvodní ustanovení

Smluvnístrany uzavírají tuto smlouvu za účelem realizace zakázky s názvem ,,Dodávka
eleWromobiltt" .



1' Předmět smlouvy

1.1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu 2 ks elektromobilů
specifikované v čl. 2' 1 smlouvy a V pŕíloze č' 1 smlouvy, (dále jen jako ,,vozidĺo" nebo
"zboŽí") v technickém provedení a s qýbavou dle přílohy č. 1 smlouvy, včetně všech
součástí a přĺslušenství a veškeré dokumentace k vozĺdlu náleŽející, a převést na
kupujícího vlastnické právo k vozĺdlu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou.
Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za řádně dodané vozidlo kupní cenu uvedenou
v čl' 4'1smlouvy.

2. Specifikace zboŽí

2.1' Předmětem koupě je vozidlo.
Výrobce, typ: N|SSAN e-NV200
Rok uýroby 2017

2'2. Výbava, uŽitné vlastnostĺ a detailnĺ specĺfikace vozidla je obsaŽena v příloze č. 1 smlouvy.

2.3. Prodávajĺcí prohlašuje, že dodané vozĺdlo je nové, nepouŽívané, bez faktických a právních
Vad, a odpovídají této smlouvě včetně její přílohy ć'. 1 a platným právním předpisům a
technickým normám platným ke dnidodání.

3. Doba a místo pInění

3.1. Prodávající je povinen dodat Kupujĺcímu zboŽí se všemi součástmi a příslušenstvím a
dokumený dle této smlouvy do 30.12.2o17.

3.2. Místem dodánívozĺdla je sídlo zadavatele'

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1' Celková cena vozidla včetně veškerého příslušenství a součástí dle čl' 2 této smĺouvy a
specĺfikace dle přílohy č. 1 smlouvy čĺní 1 334 943,80'-Kč bez DPH (dále jen ''kupní cena'').
Ke kupní ceně bude připočtena DPH v souladu s platnými právními předpisy'

4'2'v kupnÍ ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího souvĺsející s dodávkou vozidla'
Prodávající neníoprávněn Účtovat kupujícímu žádné dalšínáklady související s plněním dle
této smlouvy.

4.3. Kupní cenu uhradí kupujícím na základě daňového dokladu - faktury. Prodávající je
oprávněn vystavit fakturu po řádném dodání vozídla a převzetí vozidla kupujícím na
základě předávacĺho protokolu, ve kterém nebudou uvedeny žádné vady či nedostatky
dodaného vozĺdla.

4'4. Faktura rnusí obsahovat náleŽitosti podle zákona č;' 23512004 sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále ,,zákon o DPH")' V případě, Že faktura nebude
mít odpovídající náleŽitosti, je kupující oprávněn zaslat ji zpět prodávajícímu k doplnění,
aniŽ se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běŽet znovu od
opětovného zasláni náleŽĺtě doplněné či opravené faktury zpět kupujícímu. Součástífaktury
musí být i smluvními stranami oboustranně odsouhlasený předávací protokol potvzujícĺ
řádné předánía převzetí zboží.



4"5' Splatnost faktury je 30 dnů ode dne prokazatelného doručenĺ faktury kupujícímu' Faktura je
považována za zaplacenou dnem, kdy je kupní cena odepsána z Účtu kupujícího ve
prospěch účtu prodávajícího.

4.6. V případě, Že správce daně označí k datu uskutečnění zdanitelného plněnĺ prodávajícího
za nespolehlivého plátce nebo prodávajícĺ poŽaduje úhradu na bankovní účet, kteý není
registrován jako spolehlivý, je kupující oprávněn provést úhradu částky odpovídající kupní
ceně dle článku 4'1. smlouvy v úrovni bez DPH prodávajícímu a DPH odvést přímo na účet
příslušného správce daně' Úhradu DPH provede kupující s řádnou identifikacĺ
prodávajícího'

5. Předánĺ a převzetí vozidla/příslušenství

5.1. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu nejméně pět pracovnĺch dnů předem
předpokládané datum dodání zboŽí na jeho e-mailovou adresu kontaktní osoby kupujícího.

5.2' Smluvní strany potvrdí předání a převzetí zboží podpisem předávacího protokolu. Kupující
je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které není v souladu s touto smlouvou. V takovém
případě smluvní strany do protokolu o předání uvedou, které skutečnosti či vady bránily
převzetĺ a další důleŽité okolnosti. V přĺpadě, Že kupující převezme zboŽi, které neodpovídá
této smlouvě, smluvní strany sepíší protokol o předání zboŽÍ s vadami, do kterého uvedou,
v jakém rozsahu zboŽí neodpovĺdá této smlouvě (specifikují vady, které zboŽí vykazuje).
Prodávající splnil řádně svĄ závazek z této smlouvy aŽ okamŽikem řádného a úplného
dodání zbożí dle této smlouvy.

5.3. Nebezpečí škody na zboŽí a vlastnické právo na zboži přechází na kupujícího okamŽikem
jeho převzet í ku puj ící m na základě předávacího protokol u.

6. Zäruć,ní lhůta, reklamace' seľVis

6"1. Prodávající se zavazuje po dobu záruky bezplatně a Ve lhůtách níŽe uvedených
odstraňovat vady dodaného vozidla/přĺslušenství a případně poskytovat bezplatně další
slużby se záručním servisem bezprostředně spojené.

6'2.Záruční doba na dodané zboží, včetně jeho příslušenství, činí 60 měsíců ode dne řádného
a úplného převzetí zboŽí kupujĺcím na základě předávacího protokolu(pro vozidla a
příslušenství) a dále po dobu min. 120 měsícŮ na neprorezavéni karoserie(pro vozidla) ode
dne řádného a úplného převzetí zboŽí kupujícím nazákladě předávacĺho protokolu.

6'3. Prodávající se zavazuje poskýovat Kupujícímu zárućní servis v dosahu do 30 km od sídĺa
kupujícího.

7. odpovědné osoby a kontaktní údaje

Kontaktnĺ osoby smluvních stran oprávněné k jednání ve věcech této smlouvy jsou tyto

odpověd n á o sob a ku puj í cĺ h o :

Jméno a příjmení
Pozice:
Adresa:
TeI' pevná linka
Mobilní tel.:
E-mail:

vedoucí útvaru sluŽeb, vedoucĺ střediska dopravy
Teplého 2014' Pardubice. 530 02



odpovědná osoóa prodávajícĺho - ve věcech smlouvy:

Jméno a příjmení:

Pozice: Prodejce
Adresa: Poděbradská292,53009 Pardubice
Pevná linka
Mobilní tel':
E-mail:

odpovědná osoba prodávajícĺho - ve věcech technických, záruky a servÍsu:

Jméno a příjmení:
Pozice: Prodejce
Adresa: Poděbradská292,53009 Pardubĺce
Pevná linka:
Mobilní tel':
E-maĺl: l_ '

8. Smluvní pokuta

8'1. Pro případ prodlení prodávajícího sdodáním zboŽí ve lhůtě dle čl. 3.1. smlouvy je
prodávající povinen zaplatĺt kupujícímu smluvnĺ pokutu ve výši 0,1 o/o z ceny zboŽí bez DPH
za kažđý d'en prodlení' Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na

úhradu Škody způsobené prodlením v plné výši a právo na odstoupeníod smlouvy'

8.2' Pro případ prodlenĺ kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši o,03 % z dluŽné částky za kaŽdý den prodlenĺ.

9. Ukončení smlouvy

9.1. Kupující má právo od smlouvy odstoupit vpřípadě, Že se prodávajícĺ ocitl vprodlení s
dodávkou zboží o více než. 4 týdny. odstoupení je účinné dnem doručení oznámenĺ o
odstoupení prodávajícímu.

10. Závěrečná ustanovenĺ

1o'1' Tuto smlouvulze měnit pouze pĺsemně, a to formou číslovaných dodatků ke smlouvě,
podepsaných oběma smluvními stranami.

1o.2. Tato smlouva je vyhotovena vetřech stejnopĺsech, znichž prodávající obdrżí jedno

vyhotovení a kupující dvě vyhotovení

Nedílnou součástí této smlouvy je přĺloha č. '! - Technická specifikace.

1o'3. Tato smlouva nabývá platnosti a úěinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami'

10.4. Smluvní strany této Smlouvy výslovně prohlašují, že je projevem jejĺch vůle, s obsahem
této Smlouvy se seznámily, Že vŠechna ujednání v ní obsaŽená odpovídají jejich



svobodné a pravé vůli a Že tato Smlouva nebyla sjednána- v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek.

10.5' Pokud je alespoň jedna ze smluvních stran povinným subjektem ve smyslu ust. $ 2 odst.
1 z. č,' 34012015 sb., o registru smluv (dále jen ,,zákon o registru smluv") a pokud se na tuto
smlouvu vztahuje povinnost uveřejnit ji prostřednictvím regĺstru smluv ve smyslu cit'
zákona, zavazĄe se kupující bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy zaslat tuto
Smlouvu správci regĺstru smluv k uveřejnění v registru smluv.

'l0'6. Smluvnĺstrany prohlašují,, Žež'ádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního
tajemství (s 504 zákona č,. 8912012 Sb., občanský zákoník).

V Pardubicích dne 7fi^ ł"AeĺT V Pardubicích dne 29.6'2017

Kupující: Prodávající:

lng' Aleš Vavřičk!
předseda představeństva

Vodovody a kanalizaý ardu
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