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KUPNÍ S M L O U V A
Smluvní strany:

Česká republika -  Správa uprchlických zařízen í M in isterstva  vnitra
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12, IČ: 604 98 021, 

doručovací adresa: P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4, 
bankovní spojení ČNB, a.s., Praha 1, pobočka 701, č.ú.

zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem 
(dále jen „kupující")

a

AUTO IN s. r. o.
společnost zapsána v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13920, 
se sídlem Poděbradská 292, 530 09 Pardubice, odštěpný závod AUTO IN s. r. o.. 

Kutnohorská 217/3, 500 04 Hradec Králové 4, IČ: 25298828. DIČ: CZ25298828,
č. účtu

zastoupená jednateli Ing. Milošem Pavlíčkem a Ing. Markem Šimíkem
(dále jen „prodávající")

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, v platném znění, tuto:

k u p n í  s m l o u v u

ČI. I.
Předm ět sm louvy a sp ecifik ace

1. Na základě Rámcové smlouvy na „Dodávky osobních vozidel kategorie Ml -  
mikrobusy pro období let 2016 a 2018“ č.j. MV-28873-29/VZ-2016 a v souladu 
s veřejnou zakázkou č.j. UT-18786/2017 je předmětem plnění dle této smlouvy 
povinnost prodávajícího dodat kupujícímu nové vozidlo „1 kus 9m ístného  
mikrobusu Ford Transit Custom, označeného v RS: L2 Kombi 340 Trend 
kombi M l • 9 m íst s objemem motoru 2,0 TDC i/125kW /170k/405 Nm -  
naftový, barva modrá".

2. Součástí dodávky předmětu smlouvy/automobilu (dále také „zboží") je provozní 
dokumentace v českém jazyce, technický průkaz, návod k obsluze, záruční a 
servisní knížka.

3. Technické parametry, výbava a specifikace zboží - v rozsahu dle zadávací 
dokumentace kupujícího viz příloha č. 1.

ČI. II.
Doba a m ísto  p lněn i

1. Místo plnění je na adrese: PA ČR - Lhotecká 7, Praha 12.
2. Prodávající je povinen dodat kompletní dodávku zboží do 3 měsíců od podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami.
3. Po této době může prodávající dodat zboží jen po předchozím písemném souhlasu 

kupujícího. To nevylučuje užití postupu kupujícího dle čl. VI. odst. 1.



Č1. III.
Kupní cen a  a p latební podm ínky

1. V souladu s přílohou č. 2 a 3 k RS č.j. MV-28873-29/VZ-2016 byla stanovena 
celková kupní cena, která činí 587.111,58,-Kč bez DPH, jako cena nejvýše 
přípustná, tj. 710.405,-Kč s DPH, (slovy:sedmsetdesetticícčtyřistapět_korun_ 
českých), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny 
stanovena v souladu s platnými předpisy.___________________________________

Cena ks bez DPH Cena ks vč. DPH

Ford Transit Custom L2 Kombi 587.111,58,-Kč 710.405,-Kč
(pozn. plátce DPH)

2. Takto sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí 
zboží, včetně dopravy/přistavení do místa plnění.

3. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží 
kupujícím v místě plnění.

4. Faktura m usí splňovat náležitosti daňového dokladu dle stávajících platných 
předpisů včetně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Přílohou faktuiy bude předávající protokol podepsaný oběma 
smluvními stranam i v místě plnění/předání.

5. Kupující je  povinen zaplatit fakturu do 30 dnů ode dne doručení na fakturační 
adresu : Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. P.O. BOX 110, 143 00 
Praha 4.

6. Za den uskutečnění platby se považuje den, kdy byla kupní cena odepsána z účtu 
kupujícího.

7. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné 
cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí dle odst. 4. 
tohoto článku. Do doby doručení opravené faktury se kupující nenachází v prodlení 
s placením dlužné částky. Po doručení opravené faktuiy kupujícímu počíná běžet 
nová lhůta její splatnosti 30 dnů.

8. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na  úhradu ceny zboží 
nebo jeho části.

9. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží dle čl. IV. odst. 1. ve lhůtě 
splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu 
zboží.

Čl. IV. 
Předání a p řevzetí zboží

1. Prodávající se zavazuje předat předmět smlouvy řádně, tzn. v jakosti a  v rozsahu 
odpovídajícím požadavku kupujícího, technických param etrů, ve sjednaném 
term ínu a ve sjednaném místě plnění a při dodržení podmínek v RS a této smlouvě.

2. Dodání zboží bude provedeno v pracovní dny v době od 08:00hod. do 15:00hod., 
konkrétní termín oznámí prodávající 3 pracovní dny předem.

3. K term ínu předání a převzetí připraví prodávající ve spolupráci s kupujícím veškeré 
doklady potřebné k řádnému užívání předmětu smlouvy (viz čl. I. odst. 2.). 
Odpovědnými pracovníkem za předání a  převzetí z b o ^ L t ó q u , . T j a , í c í  ho: 
Mgr. Petr Zygula, tel:
prodávajícího: p. Ja n  Puchr, tel.: ^

Čl. V. 
Záruka za  jak ost a odp ověd nost za  vady

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží bude dodáno dle této smlouvy a dále podle 
obecně platných právních předpisů, v souladu s technickými normami v době 
předání.



2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání kupujícímu a za 
vady, které se vyskytnou v níže uvedené záruční době.

3. Vadou zboží se rozumí porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, jakož i 
odchylka v jakosti, rozsahu a parametrech s technickými normami a  právními 
předpisy.

4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží, záruční doba činí minimálně 
51et/200.000km, 51et/150.000km na lak, 12 let na  neprorezavění karoserie a 
záruku mobility po dobu životnosti vozidla s tím, že je  prodlužována vždy o rok po 
každé předepsané pravidelné servisní prohlídce. Záruční lhůta běží ode dne 
převzetí zboží kupujícím.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu vady v záruční době má kupující 
právo požadovat a prodávající povinnost bezplatně vady odstranit.

6. Kupující se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu po 
jejím zjištění písemně doporučeným dopisem s dodejkou do rukou oprávněného 
zástupce prodávajícího, přičemž v této reklamaci uvede, o jakou vadu se jedná a 
jakým způsobem se vada projevuje.

7. Prodávající se zavazuje zahájit odstraňování písemně reklamované vady v co 
nejkratší technicky možné lhůtě od uplatnění oprávněné reklamace kupujícího, 
nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení reklamace prodávajícímu. Prodávající se 
zavazuje odstranit vadu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení jejího písemného 
uplatnění.

8. V případě uplatnění reklamace se kupující zavazuje zpřístupnit bezúplatně a  bez 
zbytečného odkladu prodávajícímu místo reklamace v rozsahu nutném  pro 
odstranění reklamované vady.

9. Není-li výše stanoveno jinak, použijí se při stanovení práv a  povinností z 
odpovědnosti za vady příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Čl. VI. 
Sm luvní pokuta, úrok z  prodlení a od stou p en í od sm lou vy

1. Nedodá-li prodávající zboží ve lhůtě plnění, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu 
0,05 % z ceny nedodaného zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení od 
marného uplynutí lhůty uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy do dodání zboží nebo 
odstoupení kupujícího od smlouvy dle čl. VI. odst. 5. písm. a).

2. Kupující je  dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den 
prodlení s odstraňováním vady (viz čl. V. odst. 7.) a  to za každou zvlášť uplatněnou 
vadu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na  náhradu 
škody.

3. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je  povinen zaplatit prodávajícímu úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky bez DPH za každý i 
započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuta a  úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich písemného uplatnění.

5. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
a) prodávající je  v prodlení s dodáním zboží delším než 14 kalendářních dnů,
b) prodávající neodstraní vady ve stanovené lhůtě,
c) zboží neplní kvantitativní a  kvalitativní požadavky.

6. Smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá 
smluvní strana podstatným způsobem poruší některou ze svých povinností dle této 
smlouvy (§ 2002 OZ).

7. Prodávající je  oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude 
s úhradou kupní ceny v prodlení vyplývající z této smlouvy po dobu delší než 60 
kalendářních dnů.



8. Odstoupení od této smlouvy se děje písemným projevem vůle odstupující strany 
formou doporučeného dopisu a nabývá účinností dnem doručení druhé smluvní 
straně. V případě, že doporučený dopis o odstoupení nebude adresátem  převzat, 
má se za to, že doporučený dopis o odstoupení byl doručen pátým dnem od podání 
tohoto doporučeného dopisu k přepravě poskytovateli poštovních služeb.

9. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně.

Čl. VII.
Závěrečná ustan oven í

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

2. Ve vztazích touto smlouvou založených avšak výslovně neupravených se smluvní 
strany řídí zák. č. 89/2012 Sb.

3. Doručovacími adresami pro poštovní zásilky se rozumí adresy uvedené v záhlaví 
této smlouvy. V případě změny adresy je účastník, u něhož ke změně adresy došlo, 
povinen tuto změnu písemně sdělit druhé straně doporučeným dopisem na 
aktuální adresy. V případě nesplnění této povinnosti se doručovací adresou rozumí 
posledně uvedená adresa a na této adrese platí při nepřevzetí doporučeného dopisu 
fikce doručení uplynutím pátého dne od předání zásilky k přepravě poskytovateli 
poštovních služeb.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu a 
s tímto obsahem souhlasí, což níže stvrzují vlastnoručními podpisy a otisky razítek.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran  a  účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále 
„registr smluv").

6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv, dle zákona o 
registru smluv. Zveřejnění provede Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 
(kupující).

7. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny 
pořadovými čísly a podepsány statutárním i orgány smluvních stran.

Ladislav Kočí"
na základě plné moci 

(prodávající)

e t  Mgr. Pavel Bacík
ředitel SUZ MV 

(kupující)



Příloha č. 1 -  Technické param etry  
dle Rámcové smlouvy

AUTO IN
Specifikace vozu:
značka: Ford převodovka: 6st. manuální objednávka:
typ: Transit Custom Ml pohon: 

barva:
předni VIN:

model: L2 TREND 340 MODRA BLAZER serv. interval: 30 000 km/12 mes
záručni doba: 2 roky/bez limitu kmkaroserie: Kombi Ml čalouněni: Lane/Max

motor: 2,0 EcoBlue/125 kW/170 k/405 Nm

Standardní výbava:
• Sada ICE PACK 2 - autorádio AM/FM, ovládáni na volantu, USB, Bluetooth, 2 reproduktory vpředu a 2 
vzadu; nelze kombinovat s tempomatem u Base, varováním před opuštěním jízdního pruhu, parkovací 
kamerou,

• Airbag řidiče,
• Airbag spolujezdce, vypínatelný,
• Elektronický stabilizační systém ESP - vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, 

asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzděni a 
systému ochrany proti bočnimu větru,

• Nizká střecha,
• Bočni posuvné dveře na pravé straně,
• Zadni závěsné dveře prosklené s vyhřivánim - a s  otevíráním do 90°,
• Částečně lakovaný přední nárazník,
• Zadní nárazník a madla dveří nelakovaná,
■ Široké boční ochranné lišty nelakované,
• Vnitřní kryty podběhů,
• Lapače nečistot vpředu a vzadu,
• Elektricky ovládaná přední okna,
• Tónovaná skla,
• Pevná okna v druhé řadě,
• Monitoring tlaku v pneumatikách,
• Ocelové ráfky 6 1/2x16 s pneumatikami 215/65R16 - s automatickou převodovkou a pro 340,
• Plné kryty kol,
• Ocelové rezervní kolo,
• Obložení interiéru Trend,
• Kompletní čalouněni stropu,
• Tempomat - vč. nastavitelného omezovače rychlosti a koženého volantu; u Base nutno kombinovat s ICE 

PACK 8-40,
• Parkovací senzory - předni a zadní, nelakované, vč. předních mlhových světel,
• Samostatná baterie, 75 Ah,
• Alternátor 165 A,
• Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňováni paliva,
• Palivová nádrž 70 1,
• Madlo na B sloupku,
• Osvětleni kabiny řidiče - ve stropním panelu s postupným stmíváním a lampičkami pro čteni map,
• Podlahová krytina - snadno udržovatelný gumový koberec,
• Stropní přihrádka vpředu,
• Palubní počítač,
• Odkládači přihrádka před spolujezdcem s uzamykatelným víkem,
• Bez přepážky,
• Upínací oka pro náklad - 2 pro LI a 4 pro L2,
• Obloženi stěn vzadu do poloviny výšky,
• Osvětlení nákladového prostoru,
• Zásuvka 12 V v nákladovém prostoru,
• Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná a vyhřívaná,
• Systém Stop-Start,
• Emisní norma Euro 6 využívající vstřikováni AdBlue® - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat 
provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly,

• 2-9místný vůz - podle uspořádáni sedadel,
• Sada předních sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, dvojsedadlo spolujezdce s výklopným 
sedákem, nastavitelné hlavové opěrky, loketní opěrka a nastavitelná bederní opěrka u sedadla řidiče,

• Troj sedadlo v druhé řadě (2+1),
• Trojsedadlo v třetí řadě (2+1) - jen Kombi,
• Světla pro denní svícení,
• Odbočovaci světla, statická,
• Předni mlhové světla,
• Přídavné elektrické topení,
• Přední klimatizace vč. pylového filtru,
• Zámky s dálkovým ovládáním, dva klíče se sklopnými dřiky,
• Zámky: konfigurovatelné zamykáni 2,
• Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 let /200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve),

Základní cena vozu: 983 246.00 Kč



Výbava na přáni: Cena:
• Tažné zařízeni - včetně systému stabilizace přívěsu TCS, 13pólová zásuvka 7 502.00 Kč
• Výklopná okna v druhé řadě 5 445.00 Kč
• Zadní stěrač 3 025.00 Kč
• Zadní tónovaná skla Privacy, od druhé řady - tónování v max. přípustné míře výrobce vozidla 9 680.00 Kč
• Zadní klimatizace - včetně přední klimatizace pro Base, včetně topení v zadní části 21 780.00 Kč

vozu a alternátoru 240 A; zmenšená šířka nákladového otvoru na 121 cm, výdechy
klimatizace ve stropu u Kombi

Cena vozu s výbavou na přáni:

Cenové zvýhodněni:
Cena vozidla se zvýhodněním:

1 030

339
691

678.00 Kč

349.00 Kč
329.00 Kč

Doplňky: Cena:
• Povinná výbava 0.00 Kč
• Přepínač denního svícení - manuální V/Z 3 025.00 Kč
• Zimní kompletní kola 215/65 R16 s TPM 13 631.00 Kč
• PDI + PHM + doplněni provozních kapalin 2 420.00 Kč

0.00 Kč

Konečná cena vozidla (bez DPH): 587 111.58 Kč
Konečná cena vozidla (s DPH): 710 405.00 Kč

Cena vozidla max. přípustná pro 9místné vozidlo - v rámcové smlouvě je 719 525,- Kč vč. 
DPH.

Cena vozidla je ponížena o metalickou barvu a výklopné dveře. K ceně vozidla je 
připočteno tažné zařízení.



AUTO IN www.ford-autoin.cz
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Věc: Plná moc

Uděluji plnou moc panu Ladislavu Kočímu, narozeného d n e ^ ^ ^ ;̂ ^ ^ ^ ^ ^ > y t e m  

Husova 1879, Hořice

k podání nabídek a k zastupování společností v případě výběrového řízení -  „Rámcová 

smlouva na dodávky osobních vozidel kategorie M1 -  mikrobusy pro období let 2016 -  

2018“, včetně podpisů všech dokladů.

Ing. Marek Šimík 
jednatel společnosti

Ladislav Kočí

AUTO IN a.r.o., Ostrava Nové vozy 596 620 111
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