
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

F Kupní smlouva
SML- 21/1070/INV/44/2017

na
„ Lehký nákladní automobil Ford Transit 470 L3 Trend 

s dvoukabinou a vyklápěcí korbou“

Tuto KUPNÍ SMLOUVU (dále jen „Smlouva“) uzavřely níže uvedeného dne dle ust. § 2079 a násl. 
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění následující strany:

(A) AUTO IN, s.r.o.
Se sídlem: Poděbradská 292, 530 09 Pardubice 
IČO: 25298828 DIČ: CZ25298828

Ing. Milošem Pavlíčkem - jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 13920 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email:

Zastoupený:

Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických smlouvy:

(dále jen „Prodávající“),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
v oddílu Pr, vložce číslo 162
Email: info@suspk.cz

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem

Zástupci oprávnění jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec - ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IC: 00085031 DIC: CZ00085031
(dále jen „Kupující)
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1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem Smlouvy je převod vlastnického práva kníže specifikovaných movitých 
věcí.
Specifikace a provedení je:
Lehký nákladní automobil Ford Transit 470 L3 Trend s dvoukabinou a vyklápěcí korbou 

Požadované místo určení: cestmistrovské středisko Třemošnice.

Předmět smlouvy je v souladu se Zadávací dokumentací na Lehký nákladní automobil ze dne 
22.6.2017 a s cenovou nabídkou ze dne 10.7.2017

1.2 Prodávající Smlouvou prodává a Kupující Smlouvou kupuje výše uvedenou movitou 
věc a tuto přijímá do svého vlastnictví za níže sjednanou kupní cenu.

1.3 Kupující prohlašuje, že si předmět koupě řádně prohlédl a podpisem Smlouvy 
potvrzuje, že jeho stav odpovídá věci nové. Žádné viditelné poškození při vynaložení obvyklé 
pozornosti při uzavírání Smlouvy účastníci, zejména pak Kupující, neshledali, a proto jej ani 
touto smlouvou nekonstatují.

2. Kupní cena

2.1 Cena, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za předmět smlouvy, činí dle 
dohody smluvních stran:

Cena bez DPH za Lehký NA pro cestmistrovství Třemošnice 898 086,- Kč
Cena vč. 21 % DPH za Lehkv NA pro cest mistrovství Třemošnice________ 1 086 684,- Kč
slovy: jedenmilionosmdesátšesttisícšestsetosmdesátčtyřikoriin českých.

Tato cena je pevná a zahrnuje jak kompletní předmět Smlouvy, tak veškeré náklady (včetně 
plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a ochrannými 
nátěry apod.) Prodávajícího.

Veškeré uvedené ceny v tomto článku jsou bez DPH.

DPH bude účtována podle platných právních norem a předpisů, kde rozhodnou dobou pro 
výši DPH je doba zdanitelného plnění.

2.2 Smluvní strany si sjednávají zaplacení Ceny bezhotovostním převodem, a to na 
základě Prodávajícím vyhotoveného a Kupujícímu doručeného daňového dokladu/faktury. 
Právo Prodávajícího na fakturaci, vzniká dnem předání předmětu smlouvy společně s doklady 
nezbytnými pro jeho užívání a uplatnění případných vad z titulu záruky za jakost. Výše 
faktury bude odpovídat Smlouvě, faktura bude doručena na adresu pro doručování nejdéle do 
7 pracovních dnů po převzetí předmětu Smlouvy Kupujícím. Faktura vystavená Prodávajícím 
musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném 
znění (včetně obchodní firmy, sídla, názvu peněžního ústavu, čísla bankovního účtu 
Prodávajícího, odkaz na Smlouvu nebo číslo smlouvy a datum vystavení faktury). Kupující je 
oprávněn vrátit Prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která nemá formálně a fakticky správné 
náležitosti uvedené v tomto ustanovení, vykazuje rozpor mezi fakturovanou částkou a částkou 
ze Smlouvy. Současně s vrácením faktury sdělí Kupující Prodávajícímu důvody vráceni. V
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závislosti na povaze závady je Prodávající povinen fakturu včetně jejich příloh opravit nebo 
nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 
lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení Kupujícímu doplněné, opravené nebo nově 
vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky Smlouvy.

2.3 Prodávající se zavazuje předat předmět koupě Kupujícímu do 31. 1. 2018 a to v sídle 
Kupujícího na adrese:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Cestmistrovství Třemošnice, Budovatelů 445,
538 43 Třemošnice.

Adresa pro doručení faktury: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 
533 53 Pardubice

2.4 Cena je splatná do 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury 
Kupujícímu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího vedený u banky 
GE Money Bank, a.s., číslo účtu: 176998863/0600

3. Vlastnické právo

3.1 Účastníci Smlouvy berou na vědomí, že Kupující se stane vlastníkem předmětu koupě 
okamžikem jeho faktického předání a převzetí.

3.2 K přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě dojde okamžikem jeho převzetí ze 
strany Kupujícího.

4. Odpovědnost za vady, záruky

4.1 V případě, že budou Kupujícím po převzetí předmětu koupě na tomto zjištěny vady, 
má Kupující právo uplatnit vůči Prodávajícímu nároky v souladu s ust. § 2099 až 2117 zákona 
č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění.

4.2 Prodávající lehkého nákladního automobilu FORD Transit 470 L3 Trend poskytuje 
záruku v délce trvání dvou let na celkový stav vozu bez omezení počtu ujetých kilometrů a 
dvanáct let na prorezavění karoserie, ode dne podpisů "Protokolů o předání a převzetí" oběma 
smluvními stranami.

4.3 Prodávající neručí za škody na zařízení, vzniklé v důsledku neodborného zacházení ze 
strany kupujícího nebo třetích osob v průběhu záruční doby.

4.4 Závada na, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude kupujícím oznámena bez 
odkladu písemně nebo e-mailem prodávajícímu a tento odstraní závadu ve lhůtě nejpozději do 
8 pracovních dnů po oznámení.

4.5 Prodávající je povinen vadu odstranit na vlastní náklady včetně potřebné demontáže a 
montáže a ostatních nákladů souvisejících s odstraněním vady.

4.6 Záruční podmínky: Záruční podmínky jsou platné při dodržení všech ustanovení pro 
provoz jednotlivých částí kompletu vyplývajících z návodů na obsluhu a záručních listů. 
Prodávající se zavazuje odstranit záruční vady do osmi pracovních dnů od jejich nahlášení na 
adrese: AUTO 1N s.r.o., Poděbradská 292, 530 09 Pardubice,
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nebo AUTO IN s.r.o., Tovární 2159/3, 568 02 Svitavy,

4.7 Servis: Prodávající se zavazuje provádět záruční a pozáruční servis na dodaný předmět 
smlouvy dle předepsaných rozpisů prohlídek jednotlivých součástí kompletu. Prodávající se 
zavazuje k zajištění záručních prohlídek i pozáručních oprav na základě objednávky 
kupujícího, kterou zašle na adresu servisních středisek dodavatele AUTO IN s.r.o.,

Lhůty prohlídek:
Servisní prohlídka po ujetí 60 000 km (nebo po 2 roky) cena: 8 990,- Kč
Cena zahrnuje materiál a úkony předepsané výrobcem vozidla.
Servisní prohlídky se pravidelně opakují po dobu záruky.
Placený servis po dobu poskytnuté záruky: hodinová sazba 650,- Kč.
Veškeré uvedené ceny v tomto článku jsou bez DPH.

4.8 Pokud porušením povinností prodávajícího, vyplývajících z obecně závazných 
právních předpisů či z této smlouvy vznikne kupujícímu či třetím osobám v důsledku použití 
či užívání zboží jakákoliv škoda, odpovídá za ni prodávající, a to bez ohledu na zavinění. 
Ustanovení předchozí věty platí i poté, co dojde k odstoupení od této smlouvy některou ze 
stran či oběma stranami.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1 Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy z důvodu podstatného porušení 
Smlouvy. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího se považuje zejména 
nedodržení termínu předání předmětu Smlouvy podle čl. 2. odst. 2.3 Smlouvy, nedodržení 
jakosti, nedodržení garantovaných parametrů daných Smlouvou a parametrů obvyklých. 
Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případě, že Prodávající je v konkursním nebo 
vyrovnávacím řízení nebo v likvidaci.

5.2 V případě odstoupení Kupujícího od smlouvy, z důvodu na straně Prodávajícího, 
uhradí Prodávající Kupujícímu prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které Kupujícímu 
vzniknou v souvislosti se zajištěním náhradního plnění. Odstoupením od Smlouvy není 
dotčen nárok na náhradu případné škody (pokud není v jiných ustanoveních smlouvy 
dohodnuto jinak).

6. Ujednání o úrocích z prodlení a smluvní pokutě

6.1 Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v čl. 2, odst. 2.4 této 
smlouvy je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení úroků z prodlení ve výši 
0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.2 Bude-li Prodávající v prodlení s plněním závazku dle čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy, sjednává 
se smluvní pokuta ve výši 0,03 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

6.3 Při porušení povinnosti Prodávajícího dle čl. 2, odst. 2.3 Smlouvy, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta dle bodu 6.2 má Kupující v případě vzniku škody vůči Zhotoviteli 
nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu dle bodu 6.2.
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7. Závěrečná ustanovení

7.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7.2 Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných, číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

7.3 Smlouva se řídí právem České republiky.

7.4 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou originálech.

7.5 Pokud oddělitelné ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, 
nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. V takovém případě se strany 
Smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran Smlouvy dodatek ke 
Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, 
platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto 
nahrazovaného ustanovení.

7.6 Odpověď strany Smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, 
která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.

7.7 Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
na důkaz čehož připojují své podpisy.

7.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva obsahuje ujednání o všech 
náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednal a strany dospěly ke shodě 
ohledně všech náležitostí, které si strany stanovili jako předpoklady uzavřeni léto Smlouvy.

7.9 Smluvní strany shodne prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o 
nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve 
vztahu k uzavření této Smlouvy.

7.10 Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu v souladu s tímto zákonem zveřejní Kupující.

Přílohy: Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy 
Příloha č.2 - Prohlášení a záruka integrity

V Pardubicích dne: 1 8. 07, 7017 V Pardubicích dne: jp qj

Ing. Miloš Pavlíček
jednatel společnosti

FordStore

Za Prodávajícího:

AUTO IN S.r.o.
Poděbradská 292, 530 09 Pardubice 
DIČ:CZ2529BB2B Tel.: 469 775 075 

www.autoln.cz
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PŘÍLOHA č. 1

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY 
na

LEHKÝ NÁKLADNÍ AUTOMOBIL FORD TRANSIT S DVOUKABINOU 470 L3 
TREND S VYKLÁPĚCÍ KORBOU.

Specifikace pro cestmistrovství Třemošnice:
• Lehký nákladní automobil se zadním náhonem, se sedmimístnou kabinou a třístrannou 
sklápěcí nástavbou, celková hmotnost 4700 kg.
• Užitečné zatížení 1700 kg.
• Rozvor náprav 3 954 mm.
• Motor 2,0 TDCi - 125 kW , EURO VI, omezovač 90 km/h
• Manuální převodovka 6-stupňová.
• Sada ICE PACK 8 - autorádio AM/FM, přehrávač CD, ovládání na volantu, USB, 

Bluetooth, systém Ford SYNC 1.1 s nouzovým asistentem a funkcí Applink, 4" displej, 4 
reproduktory vpředu,

• Airbag řidiče,
• Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového 

asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly,
• Varování před opuštěním jízdního pruhu, sledovaní bdělosti řidiče, vyhřívání čelní sklo, 

automatické světlomety a stěrače s dešťovým senzorem, automatické přepínání dálkových 
světel,

• Digitální tachograf včetně zdvojené baterie, v ceně zahrnuta kalibrace a návod k obsluze.
• Nízká střecha,
• Sedá maska chladiče,
• Lapače nečistot vpředu,
• Vnitřní kryty podběhů vpředu,
• Dvojmontáž na zadní nápravě včetně zesílené přední nápravy Heavy duty, ocelové ráfky 
6Jxl6, zimní pneumatiky 195/75R16.
• Rezervní ocelové kolo,
• Přední náprava HEAVY DUTY.
• Palubní počítač,
• Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením,
• Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva,
• Podélně a výškově nastavitelný volant,
• Kožená hlavice řadící páky,
• Interiér Trend,
• Stropní konzole vpředu,
• Tempomat včetně nastavitelného omezovače a koženého volantu.
• Samostatná baterie,
• Alternátor 150 A,
• Tónovaná skla,
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka,
• Dlouhá ramena zrcátek,
• Palivová nádrž 80 1,
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• Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné 
doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly,
• Omezovač rychlosti na 90 km/h.
• Sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla 
řidiče, dvoj sedadlo spolujezdce se sklopným stolkem,
• Denní svícení,
• Odbočovací světla statická,
• Mlhové světlomety vpředu,
• Manuální klimatizace vpředu,
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním,
• Automatické zamykání po rozjezdu,
• Dva sklopné klíče,
• Konfigurovatelné zamykání 1,
• Programovatelné nezávislé topení s dálkovým ovládáním, zařízení pro start do -29°C 
včetně zdvojené baterie, obvodový alarm; nutno kombinovat s ICE PACK 2 nebo vyšší

• Dvojité zamykání, zapouzdřené zámky
• Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS o celkové hmotnosti brzděného 
přívěsu 3490 kg.
• Denní svícení LED
• Maják přední zábleskový
• Potahy sedadel snímatelné, tmavé barvy.
• Gumové koberce
• Reflexní značení
• Povinná výbava vozidla dle předpisů a vyhlášky
• Na střeše kabiny výstražný zábleskový maják oranžové barvy, ovládání v kabině řidiče 
s kontrolním světlem (vypínač chráněn reléovým spínačem). V přední masce dvě oranžová 
záblesková světla, vypínač s kontrolním světlem v kabině řidiče.
• Na zadní části kabiny připevněna výstražná oranžová LED alej ovládaná v kabině řidiče.
• Barva vozidla bílá RAL 9003.
• Do kabiny namontován modul GPS „Car Position RealTime Expanded“se zapojením

vstupů.
a) Pro poměrové měření hladiny pohonných látek v nádrži na PHL s přenosem do modulu 

GPS a indikací měřených hodnot ve stávajícím SW GPS monitoringu vozidel 
zadavatele Fleetware verze 6.0.

b) Pro GPS lokalizaci a přenos GPRS dat bude použita jedna duální (pro GSM i GPS) 
anténa, která je v interiérovém provedení nalepena na vnitřní straně čelního skla mimo 
zorné pole řidiče. Datové SIM karty pro přenos dat z vozidlového GPS modulu dodá 
zadavatel.

GPS jednotka integrována do stávajícího systému monitoringu vozidel zadavatele Fleetware 
verze 6.0.

Třístranná sklápěcí nástavba:

• Rozměry: délka 2825 mm, šířka 2200 mm, výška př. čela 1985 mm včetně ochranné sítě a 
horního nosiče dlouhých tyčí, výška zadního čela 400 mm, užitečné zatížení 1700 kg s 
ocelovým pomocným rámem z ocelových pevnostních profilů s vyztužením sklápěcího 
mechanismu.
• Centrálně umístěný teleskopický válec
• Elektro pohon 12 V, ochranné pojistky pro el. systém.
• Hliníkové bočnice o výšce 400 mm s jednostranným otevíráním (shora dolů).
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• Dvoustranné otevírání zadní bočnice vybavené automat, otevíráním při sklápění.
• Podlaha z válcované oceli, šířka 3 mm.
• lks originál FeZn schránka na nářadí a lks schránka plastová TT 400 x 370 x 350 mm (42 
litrů).
• lks barel na vodu se zásobníkem na tekuté mýdlo.
• Integrovaná kotvící oka v podlaze.
• 2 boční navijáky (jako kotevní úchyty)
• Odnímatelná ochrana kabiny na předním čele.
• Ochrana koncových světel.
• Šedá katoforézní barva (RAL 7021 a RAL 9007)
• Závěsný kabelový ovladač v kabině vozidla.
• Předepsané plastové blatníky se zástěrkami.
• Předepsané vnější poziční osvětlení dle vyhlášky, doplněné o reflexní nápadné značení.

Požadovaná dokumentace při předání zboží:
Technický průkaz vozidla.
Návod k obsluze ve dvojím vyhotovení (jednou v elektronické podobě), servisní 
kniha v českém jazyce.
Protokol o kalibraci tachografu.
Doklady o jakosti výrobku.
Předávací protokol, záruční list a záruční podmínky.

Ceny požadované prodávajícím za předmět smlouvy, dodávky, služby a práce nezbytné ke 
splnění předmětu smlouvy jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

V Pardubicích dne: 1 8. 07, 2017 V Pardubicích dne: 07. 2017

Za Kupujícího: Za Prodávajícího:
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V'1
LíllíJl

rava a
Pardubického kraje

Prohlášení a záruka integrity:

Prodávající: AUTO IN, s.r.o., Poděbradská 292, 530 09 Pardubice

Číslo smlouvy kupujícího: SML-21/1070/INV/44/2017

AUTO IN s.r.o., Poděbradská 292, 530 09 Pardubice prohlašuje, že se před uzavřením kupní 
smlouvy na „Dodávka lehkého nákladního vozidla“ nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu 
nebo dobrým mravům anebo že by zákon obcházelo, zejména jsem nenabízel výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním uchazečům jsem se 
nedopustil žádného jednání narušující hospodářskou soutěž.

Současně dávám záruku, že se ani po uzavření smlouvy se zadavatelem žádného obdobného 
jednání nedopustím.

Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže zhotovitel poruší záruku 
integrity po uzavření smlouvy se zadavatelem, má zadavatel právo odstoupit od této smlouvy.

V Pardubicích dne:

Za Kupujícího:

V Pardubicích dne: ^7, 2017

Jng. Miroslav Němec 
ředitel

ParíaWcItého hraje
Doubravice 98 

’ L ť.xřt S3 Pardubice

Za Prodávajícího:

ÍČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

pavliček

FordStore
|n s.r.o.

292.530 09 Pardubice
DIČ. CZ25296828 Tel,; 469 775 075 

www,autoin.c2_________________________utz_______________
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Správa a údržba akác
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