
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle § 2079 a násl. zák č.89l20I2 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,ObčZ")

1. Smluvní strany
Objednatel : Psychiatrická nemocnice Kosmonosy
adresa : Lípy 15, 293 06 Kosmonosy
oprávněná osoba: Ing. Dana Kolářová, MBA - ředitelka
IČ: 00068691
DIČ: CZ00O6869I
(dále jen objednatel)

Dodavatel: AUTO IN s. r. o.
adresa: Poděbradská292,530 09 Pardubice
oprávněná osoba: lng. Marek Šinrit - jednatel
zástupce pro věci smluvní: Irrg. Marek Šin.ik, tel.469 775 075, e-mail: simikm@autoin.cz
zástupce pro věci technické: Jan Puchr, tel,725 I53 544, e-mail: puchrj@autoin,cz
IČ: 25298828
DIČ: CZ25298828
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 17699886310600
Zapsánau Krajského soudu v Flradci Králové, oddíl C, vložka 13920
(dále jen dodavatel)

2. Předmět plnění
2.I Dodavatel se zavazlje provést pro objednatele dodávku nového automobilu s celkovou hmotností do

3500 kg nazákladě výběrového řízení
. typové omačení: Ford Trasnit Custom Kombi L2 3I0 Trend 2,0 TDCi 77kW
podle specifikace uvedené v příIoze č. .!_ této smlouvy .

2,2 Kdodávanému automobilu budou doloženy doklady o požadovaných vlastnostech výrobků, splnění
příslušných technických (myšleno ČSX) relevantních norem, návody k obsluze v českém jazyce a
prohlášení o shodě.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu plnění je dána příslušnými normami a předpisy platnými v době realizace
této smlouvy vč. příloh.

2.4. Objednatel se zavanlje včas a řádně dodaný předmět plnění v souladu s touto smlouvou pŤevzit a
zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.

2,5 Dodavatel provede předmět plnění svým jménem a na svou odpovědnost.

3. Termín plněnío místo předání
3.1. Místem předání dodávek je BOSPOR auto s.r.o., Prumyslová 829, Kosmonosy.

3.2. Závanté objednání dodávky proběhne na základě podpisu této kupní smlouvy. Termín dodání
kompletní dodávky techniky (tj. všech součástí dodávky) je do 18.12.2017, Předání dodávky bude
potwzeno podepsáním předávacího protokolu dodávek a podepsáno zástupcem objednatele.

3.3, Za nesplnění předání předmětu plnění v termínu stanoveném v bodě 3.2. smlouvy, je dodavatel povinen
poskytnout adekvátní náhradní vůz po dobu, než bude dodán předmět plnění.

3.4, Termíny pro zahájeru a dokončení plnění mohou být prodlouženy, jestliže přerušení dodávek bylo
zaviněno vyšší mocí nebo jinýni okolnostmi nezaviněnými dodavatelem. Dodavatel musí objednatele
na překážky upozornit, pokud reálně brozi, že by dodávka nemohla být podle podmínek stanovených
v této smlouvě řádně a včas,



4. Kupní cena

4,1. Kupní cena je sjednaná, jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této
smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré dodávky a s tím související výkony ve smyslu této smlouvy,

Cena 1 ks bez DPH 499 998,34Kč
DPH2I%: I04 999,65 Kě
Cena celkem vč, DPH : 604 998,--- Kč

4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná kupní cena může b}t změněna za následujících podmínek:

při změně právních předpisů určujících sazby DPH,

Všechny tyto změny budou sepsány dodavatelem a po projednáni a odsouhlasení ceny objednatelem
bude uzavřen ,,Dodatek ke kupní smlouvě".

5. Financování
5. 1 . Kupní cena uvedená v odst. 4. 1 . bude objednatelem proplacena na záYJadě faktury (daňového dokladu)

doložené soupisem dodávek, vystavené dodavatelem na základě oboustranně podepsaného
předávacího protokolu (dodacího listu), Fakturaceje možná po předání ucelené dodávky. Celková výše
faktury bude odpovídat celkové kupní ceně.

5.2. Dodavatel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávaci dokumentace.

5.3. Dodavatel si do stanovené kupní ceny zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této kupní
smlouvy.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení objednateli,
přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

5.6. Při prodleni objednatele se zaplacením činí urok zprodlení 0,05Yo zfakturované částky zakaždý den
prodlení.

5.7.V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta vyrrčtována
vždy po 30 dnech prodlení. BudeJi prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována podle skutečné
délky prodlení. Splatnost výše uvedených sankcí (uroku z prodlení a smluvních pokut) se stanoví v
délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně
plnění, kterouje objednatel povinen uhradit.
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6. Ostatní podmínky smlouvy
6.1, Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké \.ýši

vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou Ize lrymáhat samostatně.

6.2. Vlastnické právo přecházi z dodavatele na objednatele dnem úplného zaplacení dohodnuté kupní ceny.

7. Záruky
7. 1. Dodavatel odpovídá za vady předmětu plnění.

7,2. Záruěru doba začíná běžet dnem prvního předání a zaškolení obsluhy Kupujícího a podepsání
předávacího protokolu oběma stranami. Záručni doba činí 5 let nebo do ujetí 200 000km (podle toho,
která ze skutečností nastane dříve) a řídí se všeobecnými podmínkami, které byly součástí nabídkové
dokumentace.

7.3. Reklamace vad vzniklých v záruční době nahlásí objednatel u dodavatele vhodným způsobem
odpovídajícim závažnosti vady (telefonicky, mailem, faxem). Volba informování dodavatele o vzniku
vady je na uváženi objednatele, pfičemž objednatel v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se
projevuje.

Kontaktní údaje dodavatele: AUTO IN, s.r.o., Kutnohorská 2l713,500 04 Hradec Králové 4

Mobilní telefon: + 420 724 292 207

E - mail: hromadkaj@autoin.cz

Dodavatel je povinen přijetí nahlášení vady bezodkladně písemně potvrdit přijetí hlášení o vadě ze
strany objednatele s uvedením přesného času. Následně je dodavatel povinen nastoupit neprodleně k
odstranění reklamované vady, a to nejpozději do 72 hodin od nahlášení vady, pokud strany písemně
nedohodnou jiný termín. Dodavatel je povinen vadu odstranit v co nejkratším technicky možném
termínu, Termín odstranění reklamovaných vad se dohodne vždy písemnou formou.

V případě nesplnění termínu nástupu k odstraněni reklamované vady dle tohoto bodu, je dodavatel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 100 Kč zakaždou hodinu zpožděni.

Dodavatel je povinen započit s odstraněním reklamované vady v souladu s termíny uvedenými v tomto
bodě smlouvy i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v
tomto případě dodavate|aždo dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

7.4. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda
reklamaci unlává či neuzrává.

8. závér ečné ustanovení
8.1. Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při r,]konu finanční kontroly dle § 2e) zákona ě.3201200I

Sb. o finanční kontrole,

8.2. Smlouvu |ze změnit jen písemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obě smluvní strany sými
zástupci oprávněnými k zastupování stran,

8.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

8.4, Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně

neýhodných podmínek,

8.5. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy podle platné legislativy.

8.6. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení
občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro
dodavatele.

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy
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9. Přílohy

Příloha č. 1 Specifikace vozidla dle nabídkové dokumentace

V Kosmonosech dne 2 0 -09- 2017 V Hradci Králové dne 20.9.2017

@t FordStore

za dodavatele
Ing. Marek Šimit

jednatel společnosti

, Psyclilttrická nemocnice
l Xosmonosy
I e\ 2P3 06
| -.:-_*-- / /

AUTOlN 3.r.o.
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Příloha č. 1 Specifikace vozidla dle nabídkové dokumentace
Ford Transit Custom M1, Model L2Trend 310, karoserie kombi M1.
Motor: 2,0 TDCI l 77kW / 105 k Převodovka: 6st. manuální
Pohon: přední Barva: Modrá BLAZER
Čalounění: LanelMax

Dodavatel: AUTO lN s. r, o.

lčo: 25298828

Síd!o:

Poděbradská 292,530 09
Pardubice, odštěpný
závod AUTO lN s. r, o.,

Kutnohorská 217 13,50O
04 Hradec Králové 4

Výrobce: Ford

cELKoVÁ CENA BEz DpH včetně veškerých nákladů na dodání k zákazníkovi 499 998,34 Kč bez DPH

požadované parametrv

Maximální šířka (vč. nesklopených zrcátek) 2272mm

Minimálnídélka 5 339mm

Maximálnídélka 5 339mm

Rozvor maximálně 3 300mm

ceková výška nenaloženého vozidla 2 020mm

Minimálníobiem nákladového prostoru při osazených 3 řadách sedadel 2m3

Karoserie - typ Kombi9 míst

Střecha pevná

Palivo nafta

zdvihový obiem 1 995ccm

Výkon motoru 77kw

převodovka manuální

Počet rychlostních stupňů 6 st.

počet dveří 4

Minimální čistá nostnost 640kg

počet airbaeů 2-řidič+spoluiezdec

záruka minimálně 5 let / 200 000 km

Samostatná přední klimatizace Ano

sa mostatná zadní klimatizace Ano

Okna ve druhé řadě otevíratelná, čivýklopná ANO - výklopná

počet sedadel vč. řidiče 9

Sedadla ve druhé řadě ve skladbě 2+]. Ano
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Sedadla ve třetí řadě ve skaldbě 2+1

autorizovaných servisů v ČR

Dálkového ovládání centrálního

autorádio s USB a integrovanou handsfree sadou Bluetooth, parkovací senzory vpředu a vzadu, kožený
volant, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, statická odbočovacísvětla, přední mlhové

světlomety, celoplošné kryty kol 2L5/65 R15, elektricky ovládaná přední okna, monitorování tlaku v
pneumatikách, automatické denní svícení, osvětlení nákladového prostoru, vypínatelný airbag spolujezdce,

systém uchycení dětských sedaček lSOFlX, částečně lakovaný přední nárazník, vnitřní kryty podběhů,
lapače nečistot vpředu a vzadu, tónovaná skla, rezervní kolo, kompletní čalounění stropu, Ford EASY FUEL -

bezzátkový systém na plnění paliva, nádrý 70l, madlo na B-sloupku, osvětlení kabiny řidiče, upínací oka pro
náklad 4x, podlahová krytina - gumový koberec, stropní přihrádka vpředu, odkládací přihrádka u

spolujezdce s uzamykatelným víkem, obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky, zásuvka ].2V v
dva sklopné klíče dálkového
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Minimální požadovaná v,ýbava

ESP Ano

ABS Ano

palubní počítač Ano

Ano

Tempomat Ano

Další vúbava automobilu {prosím wpsatl


