VZ/037/2017

KUPNÍ SMLOUVA
na základě veřejné zakázky malého rozsahu

„Osobní užitkové vozidlo pro OSVaZ“

Město Litoměřice
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika
IČO: 00263958,
DIČ: CZ 00263958
zastoupené: Ing. Pavlem Grundem, místostarostou
(dále jen „Kupující“)

na straně jedné a

Gerhard Horejsek a spol., s r. o.
sídlem: Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1
IČO: 00526282
DIČ: CZ00526282
jednající: René Horejskem, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150447
bankovní spojení: XXXXX
(dále jen „Prodávající“)

na straně druhé
(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každá jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají
v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku
(dále jen „ObčZ“)
tuto
kupní smlouvu na základě veřejné zakázky s výše uvedeným názvem
(dále jen „Smlouva“):
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.

Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky spočívající
v dodání osobního užitkového vozidla a provedení všech dalších souvisejících činností
nutných k úplnému řádnému dokončení dodávky ze strany Prodávajícího pro Kupujícího.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1.

Prodávající se zavazuje na základě této Smlouvy dodat Kupujícímu 1 ks osobního užitkového
vozidla (dále jen „Automobil“), které je blíže specifikované v příloze č. 1 (Specifikace
Automobilu) tvořící součást této Smlouvy, a převést na Kupujícího vlastnické právo a právo
užívání k tomuto Automobilu. Zároveň se Prodávající zavazuje odkoupit stávající ojetý vůz
Kupujícího a použít jako protihodnotu na nový Automobil.

2.2.

Automobil je specifikováno následovně:
Výrobce:

VOLKSWAGEN

Model:

Caravelle CL 2,0 TDI DSG DR EU6

Rok výroby:

2017

2.3.

Kupující se zavazuje od Prodávajícího Automobil uvedený v přechozím odstavci odebrat
a zaplatit za něj kupní cenu

2.4.

Spolu s Automobilem předá Prodávající Kupujícímu:

2.5.

•

návody k obsluze a údržbě Automobilu;

•

servisní knížku Automobilu;

•

technický průkaz Automobilu s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů.

Prodávající prohlašuje, že Automobil splňuje podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel a pozemních komunikacích, a ustanovení vyhlášky
Ministerstva dopravy ČR č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

3. KUPNÍ CENA
3.1.

Smluvní strany se dohodly, že kupní cena dle této Smlouvy činí:
Stávající ojetý vůz jako
protihodnota

Automobil

Cena bez DPH

955.107,- Kč

- 132.231,- Kč

DPH ve výši 21 %:

200.573,- Kč

- 27.769,- Kč

Cena včetně DPH

1.155.680,- Kč

- 160.000,- Kč

Kupní cena včetně DPH:

995.680,- Kč
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3.2.

V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího související s dodáním Automobilu,
včetně případných daní, poplatků a nákladů na zajištění veškerých dokladů, které je
Prodávající povinen zajistit pro řádné dodání Automobilu v souladu s příslušnými právními
předpisy. Zároveň je v ceně započteno odkoupení stávajícího ojetého vozu a požito jako
protihodnota na nový Automobil

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ
4.1.

Prodávající se zavazuje dodat Automobil nejpozději do 15. 12. 2017.

4.2.

Prodávající předá Automobil Kupujícímu a Kupující převezme Automobil od Prodávajícího
v den předání a převzetí Automobilu, na kterém se Smluvní strany dohodnou

4.3.

Místem plnění (převzetí) Automobilu je Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., U Terezínské
křižovatky 161, 412 01 Litoměřice (výše a dále jen „Místo dodání“).

5. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA
5.1.

Vlastnické právo a nebezpečí škody k Automobilu přechází na Kupujícího okamžikem převzetí
Automobilu Kupujícím.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1.

Zaplacení kupní ceny bude provedeno bezhotovostně po převzetí Automobilu na základě
vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dní. Fakturu je oprávněn vystavit na
základě Zápisu o předání Automobilu, jehož kopie bude nedílnou součástí faktury. Fakturu
doručí Prodávající Kupujícímu ve dvou výtiscích. Za termín úhrady se považuje termín
odepsání platby z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího

6.2.

Prodávající není oprávněn požadovat zálohové platby.

6.3.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu
příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších
předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn
zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do
prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě
doplněného či opraveného dokladu.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
7.1.

Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy
Prodávajícím. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména zpoždění předání
Automobilu delší než 14 kalendářních dnů.

7.2.

Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že prodlení Kupujícího s placením
kupní ceny trvá déle než dva měsíce, s tím, že Kupujícímu zašle písemné vyrozumění
o odstoupení od Smlouvy. Po odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu
Automobil, jehož kupní cenu nezaplatil. Současně Kupující Prodávajícímu zaplatí rozdíl
mezi kupní cenou Automobilu a cenou Automobilu po jeho opotřebení ke dni jeho vráceni
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Prodávajícímu (dále jen „cenový rozdíl“). Cenový rozdíl musí být doložen znaleckým
ohodnocením vypracovaným na náklady Kupujícího
7.3.

Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé
Smluvní straně.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1.

Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se
Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména ObčZ.

8.2.

Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

11.1.

Kupující, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní
povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním systému
registru smluv (dále jen „ISRS“).

8.3.

Smluvní strany jsou si vědomy, že Kupující je povinným subjektem podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se
zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje,
které se neuveřejňují.

8.4.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před
uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem
podpisu poslední ze Smluvních stran.

8.5.

Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v ISRS.

8.6.

Nedílnou součástí této Smlouvy je:
•

8.7.

příloha č. 1 – Specifikace Automobilu

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží
Kupující a jeden Prodávající.

Kupující

Prodávající

V Litoměřicích dne

V Praze dne

.............................................
Ing. Pavel Grund
místostarosta

..............................................
René Horejsek
jednatel
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