
KUPNÍ SMLOUVA Č. 2018056
podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,cbčanský zákcník"), kterou na základě Rámcové smlouvy na dodávky osobních
vozidel kategorie Ml - mikrobusy pro období let 2016-2018 ze dne 05. 09. 2016, č.j. MV-28873-29NZ-
2016, uzavřely tyto smluvní strany:

Česká republika - Hasičský záchrannY sbor Ústeckého kraje, ič 708 86 300,
se sídlem Horova 134-C/10, 400 C'1 Ústi nad Labem,
zastoupená plk. ředitel HZS Ústeckého knaje,
Bankovní spojeni: čnb Ústí nad Labem, č. ú.
Tel. l Fax.:

(dále jen ,,kupující")

a
AUTO IN' s.r.o., lČ 252 98 828, DIČ CZ25298828,
se sídlem Poděbradská 292, Trnová, 530 09 Pardubice,
cdštěpný závod AUTO IN Hradec Králové, Kutnohorská 217, Plačice, 5CO 04 Hradec Králové,
zastoupená vedoucím odštěpného závodu a osobou zdnomocněnou k podpisu
nabídkové dokumentace a smlouvy,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 13920,
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.
'Tel./Fax.

(dále jen ,,prodávajÍcÍ")

Čl.l
ÚVODNÍUSTANOVENÍ

1. Tatc smlouva je uzavřena na základě Rámcové smlouvy na dodávky osobních vozidel Kategorie
Ml - mikrobusy pro cbdobi let 2016-2018, č. j. MV-28873-29/VZ-2016 (dále jen ,,rámcová
smlouva"), ktercu spolu dne 05. 09. 2016 uzavřela Česká republika - Ministerstvo vnitra jako
centrální zadavatel a prodávajici jako dodavatel. Účelem rámcové smlouvy je zabezpečit plynulé
záscbování oDjednatelů specifikovaných v rámcové smlouvě osobními silničními automobily dle
podmínek v ni stanovených.

2. Smluvní strany prohlašuji, že identifikační údaje specifikující smluvcí strany jsou v souladu
s právní skutečností v době uzavřeni té'to smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny
dotčených údaji písemně oznámi bez prodlenl druhé smluvní straně. V případě změny účtu
prodávajícího je prodávající pcvinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopii příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran
včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. prodávající prohlašuje, že jim poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajicím
z rámcové smlouvy, právních předpisů 2 závazných technických norem, které se na plnění
vztahují.

čí. ji
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje na vlastni náklady a nebezpečí odevzdat kupujícímu za
podmínek stanovených touto a rámcovou smlouvou 1 kus vozidla značky F'ord, typ Transit Custom
Ml, model: L2 Kombi 340 Trend, Kombi Ml - 9 mist, motor: 2,0 EcoBlue (TDCi)/125kVV/170k/405
Nm - naftový, 6 stupňová manuální převodovka, barva nemetalická červená (dále jen ,,zboží"), dle
technické specifikace vymezené v přílcze č. 1 této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické
právo k tomuto zboží. Zboží bude nové, nepoškozené a vvrobené v roce 2018.

2. ProdávajIci se zavazuje odevzdat kupujícImu zboží uvedené v odst. 1 tohotc článku, jakc'ž
i doklady, které se k rŇmu vztahují a jsou potřebné k jeho řádnému uživánÍ a provozu na
pozemních komunikacích. KupujÍcÍ se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajÍcÍmu kupní cenu
sjednanou v ČI. Ill odst. 1 této smlouvy.
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3. prodávající prohlašuje, že dodáni zboží podle této smlouvy není plněním nemožným, a že tuto
smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. prodávajicí dále prodašuje, že se
seznámil s předmětem této smlouvy, a že zboží může být kupujícímu dodáno ve sjednaném
termínu a sjedr)ané technické specifikaci.

4. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující okamžikem jeho převzetí a potvrzením předávacího
protokolu.

ČI. Ill
KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupní cena za zboží je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
l Cena bez DPH 572 769,42 Kč

DPH 21% 120 281,58 Kč

Cena celkem 693 051,00 Kč
Cena celkem slovy: =šestsetdevadesáttřitisÍcepadesátjedna korun českých

2. Ceny uvedené v tomto článku smlouvy jsou uvedeny jako maximální, nejvýše přípustné,
nepřekročitelné a zahrnující veškeré náklady prodávajÍcÍho nutné k řádnému splnění předmětu této
smlouvy {např. vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do místa plnění, včetně nákladů
souvisejících apod.). prodávající nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění
závazků z této smlouvy včetně veškerých poplatků. V ceně jsou zahrnuty veškeré činnosti
sjednané v této smlouvě, jakož i další činnosti, které v této smlouvě uvedeny nejsou, ale o kterých
prodáva,jící vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo mohl. Cenu zboží je možné
měnit pouze za níže specifikovaných podmínek.

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění podle této smlouvv ke změně
příslušné zákonné sazby DPH, bude tato sazba promítnuta do cenv zboží stanovené touto
smlouvou, o této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. ?rodávajÍcÍ odpovídá za to.
že sazba DPH bude stanovería \/ souladu s platnými právními předpisy.

4.. Sjednaná kupní cena bude kupujÍcÍm uhrazena bezhotovostně v českých korunách na účet
prodávajÍcÍho a to na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím (dále jen ,,faktura").
Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z bankovního účtu
kupujiciho ve prospěch účtu prodávajÍcÍho. Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat
náležitosti stanovené právními předpisy, čÍslo kupní smlouvy, číslo rámcové smlouvy a dále
vyčís|eni zvlášť' ceny za zboží v Kč bez DPH, zvlášť' DPH a celkovou cenu za zboží v Kč včetně
DPH. prodávající je povinen vystavit fakturu do 14 kalendářních dnů po řádném předání
a převzetí zboží kupujícím. pI"odávajÍcÍ je povinen přiložit k faktuře kopii potvrzeného
předávacího protokolu a položkový rozpis faklurované částky.

5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do 30 kalendářních dnů ode dne
prokazatelného doručeni faktůřY kupujícímu na kontaktní adresu. Při doručeni faktury v terminu od
07. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku se splatnost faktury prodlužuje na 60 dnů.

6. Nebude-li faktura obsahovat některoL! povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je kUpujicí cprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti bez
zaplaceni vrátit prodávajícímu k provedení opravy s vyznačením důvodu vráceni. prodávající
provede opravu vystavenÍm nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů běží ode dne doručení
nové faktury.

7. Kupující neposkytuje prodávajícímu jakékoliv zálchy na plněni dle této smlouvy.
ČI. iv

MÍSTO PLNĚNÍ A PODMÍNKY DODÁNÍ

1. prodávající se zavazuje odevzdat zboží v místě plnění nejpozději do 3 měsíců cd uzavření této
smlouvy, nejdř;ve však po uplynuti 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
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2. Prodávající je povinen písemně nebo telefonicky vyrozumět kupujÍcÍho nejméně 5 pracovních dnů
před plánovaným datem odevzdání zboží za účelem zajištění připravenosti kupujÍcÍho k poskytnutí
dostatečné součinnosti. Převzetí zboží potvrzuje kupujÍcÍ podpisem oprávněného zástupce.

3. Místem plnění je výdejní mist(j prodávajícího: AUTO IN s.r.o., FordStore Ústi nad Labem, Podhoří
361/2, 400 10 Usti nad Labem - Všebořice.

4. Prodávající je pov!nen kupujÍcÍmu odevzdat zboží v množství, druhu a jakosti (technické
parametry) podle této kupní smlouvy a při dodrženi obchodních podmínek sjednaných v rámcové
smlouvě. Porjší-|i prodávajÍcÍ tyto povinnosti, jedná se o vady plnění. Za vady plnění se považuje
i odevzdání ,jiného druhu zboží, než určuje kupní smlouva.

5. Kupující je oprávněn odmítnout převzít zboží, pokud vykazuje zřejmé vady v době dodání a od
kupní smlouvy odstoupit. To pkti i při dodáni jiného druhu zboží, než určuje kupní smlouva.

6. prodávajÍcÍ odevzdá se zbožím kupujichnu nás|edujÍcÍ doklady:

Jl

!

É
E

záruční a servisní knížka;

návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce;

'technický průkaz;

protokol o odevzdáni a převzetí zboží (předávací protokol);

další doklady nutné k provozu na pozemních komunikacích.

'7. O odevzdání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujiám sepsán písemný předávací
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, přičemž v tomto předávacím prctokolu bude
deklarována funkčnost a kompletnost zboží.

8. Osobou pověřenou k převzetí zboží za kupujÍcÍho je kpt. tel. e.-
mail: . Vyšle-li kupujÍcÍ k převzetí jinou osobu, vystaví této osobě
písemné pověření.

9. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujicIho okamžikem převze'tí zboží od prodáva,jÍcÍho.

1 Prcdávající prohlašuje, že na zboží neváznou žádné právní či jiné vady.

q

í .

Cl v
ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

1. prcdávajícI přebírá závazek a odpovědnost za vady zboží, jež bude mít zboží (či jeho části) v době
jeho protokolárního předání a převzetí kupujícím a dále za vady, které se na zboží (či jeho dIlčích
částech) vyskytnou v průběhu záruční doby (záruka za jakost).

2. Technické parametry zboží musí odpovídat veškerým požadavkům stanoveným v této smlouvě
a v ČI. 6 rámcové smlouvy. Poskytnutím záruky za jakost se dodavatel zavazuje, že věci a další
plnění tvořící zboží dle této smlouvy budou odpovídat technické specifikaci stanovené touto
smlouvou, rámcovou smlouvou, obecně závazným právním předpisům či technickým normám,
případně, že zboží bude v záruční době způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel nebo že si
zachová obvyklé vlastnosti.

3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost v délce, kterou poskytuje ve svých záručních
podmínkách pro uvedený typ zboží, nejméně však v tomto rozsahu:

r

a) 5 let nebo 200 000 km na všechny věcné vady na dodaný automobil,

b) 5 let nebo 150 000 km na lak,

c) 12 let na neprorezavění karoserie.

4. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního převzetí zboží kupujÍcÍm. Záruční doba neběží po
dobu, pc kterou kupujÍcÍ nemůže užívat zboží pro vady, za které odpovídá prodávajíci.

5. Veškeré vady zboží nebo jeho části je kupujÍcÍ povinen oznámit prodávajíchnu bez zbytečného
odkladu poté, kdy vadu zjisti, a to e-mailem na adresu , včetně přesného
popisu a vymezení takcvých vad.
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6. Vady zboží je prodávající povinen odstranit nejpozději do tří pracovních dnů ode dne jejich
oznámeni kupujícim. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhrad ního plnění
v množství, druhu a jakosti dle kupní smlouvy v místě kupujícího, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. Obdobně postupuje prodávající i v případě, nevyužije-li kupující svého práva na
odstoupení od smlouvy podle ČI. lV odst. 5 této smlouvy.

7. Veškeré záruční vady zboží budou prodávajíckn odstraňovány zcela bezplatně a tedy výlučně na
náklady prodávajÍcÍho.

8. Prodávající je dále povinen zajišt'ovat možnost servisních prací a originálnI náhradní díly za
podmínek sjednaných v rámcové smlouvě. Servisní práce poskytuje prodávající prostřednictvím
smluvního servisu na základě aktuálních potřeb kupujÍcÍho.

či. VI
SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení za nedodrženi termínu splatnosti
faktury ve výši 0,05 % z prokazatelně neuhrazené částky včetně DPH za každý i započatý den
prodlenI. výše sankce není omezena.

2. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodrženi termínu odevzdání
zboží dle této kupní smlouvy, a to ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý
i započatý den prodlení. výše sankce není omezena.

3. Kupujíci je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodrženi doby pro
odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného zboží
vče'tně D?H, a to za každý i započatý den prodlení. Minimáinl výše sankce je 1000,- KČ za den.
Kupující není oprávněn požadovat na prodávajÍcÍm smluvní pokutu za nedodrženi doby pro
odstranění zjištěných vad na základě reklamace, ookud prodávající poskytne kupuj'címu místo
vadného vozidla jiné vozidlo stejné nebo vyšší kvality po celou dobu, po k'terou bude prob'hat
odstraňování zjištěných vad.

4. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné dc 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné
straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněncu stranou, a to na účet oprávněné
stran\/ uvedený v písemné výzvě.

5. Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok na náhradu škody.
či. VIi

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě
a dále z důvodů stanovených občanským zákoníkem, a to zejména pokud dojde k podstatnému
porušení smlouvy kteroukoliv ze sm luvnich stran. Smluvní strany se dále dohodly, že odstoupeni
od smlouvy musí být písemné. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

2. Za podstatné porušení kupní smlouvy ze strany prodávajÍcÍho se považuje zejména:
a) prodlení prodávajÍcÍho s odevzdáním zboží po dobu delší než 14 dnů;

b) dodáni jiného zboží, než urču.je kupní smlouva;

c) opakované porušováni dalších povinností prodávajícím \/yplývajÍcÍch z této smlouvy, zejména
při zajišt'ování servisních služeb;

d) pokud vůči prodávajícímu bylc zahájeno insolvenční řízení;

e) insolvenční návrh na p'odávajícího by! zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řizenI,

f) prodlení s odstraněním vad zboží po dobu delší než 10 dnů.

3. Za podstaíné porušení kupní smlouvy ze strany kupljjÍcÍho se považuje zejména:
a) prcdlení kupujÍcÍho s úhradou faktury po dobu delší než 14 dnů.

b) pokud kup(jjíci nezajistí podmínky pro řádné předání zboží a tuto skutečnost nenaprav; ani po
písemném upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě.
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4. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanoveni c odpovědnosti za škodu (škoda může
spočívat i v nákladech vynaložených kupujÍcÍm na realizaci nového zadávacího řízení), nároky na
uplatnění smluvních pokut a ostatních práv a povinnosti založených touto smlouvou, která mají
podle zákona nebo této smlouvy trvat i po platném odstoupení.

Cl Vilt
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Komunikace mezi smluvními stranami ve věcech smlouvy bude pmbihat výlučně v elektronické
podobě prostřednictvím elektronického tržiště (NEN), nebo dztové schránky. Komunikace
smluvních stran ve věcech provczních může probíhat i prostřednictvím e-mailu kontaktních osob
smluvních stran. Ke komunikaci jiným způsobem se nepřihhží. Zpráva odeslaná prostřednictvím e-
mailu se pcvažuje za doručenou druhým dnem po jejím odeslání příslušné smiuvní straně.

2, Kontaktní osobou prodávajÍcÍho je:

® -. prodej nových vozů, tel. e-mail:

3. Kontaktní osobou kupujícího je:

kpt. Ing. , e-mail:

4. ProdávajIcí není bez předchozího písemného souhlasu kupujÍcÍho oprávněn postoupit práva
a povinnos'ti z této smlouvy na třetí osobu.

5. Prodávající je povinen upozornit kupujicího písemně na existující či hrozIcI střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne či vyjde najevo, pokud prodávajÍcÍ i při vynaložení
veškeré oaborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

6. Prodávajíci je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v scuvislosti
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výda,jů.

7. prodávajÍcÍ je povinen archivovat originálrň vyhotovení smlouvy včetně dodatků, originály účetních
dokladů a dalších dokladů vztahujÍcÍch se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od
jejího splnění. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly
projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

8. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží. 'Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním
v plném rczsahu. Uveře,jnění této smlouvy v registru smluv zajistí kupující a o okamžiku zveřejnění
neprodleně informuje prodávajicího.

ČI. IX
ZMĚNY SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, vzájemně
odsouhlasenÝch dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, které se stancu nedílnou
součástí této kupní smlouvy.

2. Neplatnost nebo nevynutitelnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
nebo nevynutitelnost ostatních ustanoveni. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí, aby dotčená
ustanovení nahradily ustanovením platným a vvnuti'telným, které svým smyslem a účelem
v nejvyšší možné míře odpovídá dotčenému ustanovení.

Cl x
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu, přičemž po jednom
vyhotovení náleží každé ze smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že v náležitostech touto smlouvou přímo neupravených se jejich
vzájemné vztahy budou řídit právním řádem České i"epubhky, zejména příslušným ustanoveními
občanského zákoníku.

l
l
l
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Kupní smlouva č.: 2018056
Ford Transit Custom Kombi Ml - g mist

3. Případné spory a nesrovnalosti budou obě smluvní strany řešit dohodou. v opačném případě bude
spor projednán před příslušným českým soudem podle českého právního řádu.

4. Nediinou součásti této smlouvy je:

a) příloha č. 1 - Technická specifikace
b) příloha č. 2 - Pověřeni osoby oprávněné jednat ve věcech této smlouvy za prodávajícího

5. Smluvní strany proh|ašují, že před podpisem tuto smlouvu řádně, jakož i obsah a rozsah
vzájem ných plnění z ní vyplývajících, projednaly, smlouvu si přečetly, a že ,je sepsána podle jejich
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz 'tcho připojuji svoje vlastnoruční podpisy.

6. Tato smlouva nabývá dle ustanoveni § ó odst. 1 zákona o registru smluv účinnosti dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

-ÔS- 2018 ' A , ',
V Ústi nad Labem dne V Hradci Králové dne " '"" " "

Kupující:

vrchní rada
ředitel HZS Ústeckého kraje

Prodá
: "·

" ' ' '

Ve dě
plné moci

AUTO IN s.r.o.

-_,ý :;j e h Š" n i

j
L 4(]{) n '; ! ,m,,n !:
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is

Základní cmía vozu: 1 DIN 229.U(J KČ

pkn To? :
" z=u ±t&ra.2

-,t- mťa — :j í Č; :'==;|= mecL" i" ďťľ=, Z^"Z:ir :5 l tř=±=
" ECL Á. 0= e m U ==. zm

Csmm :
2 ĽŽ
í Ú'} í:ž

:íž :.Ž: i::."

'Cena vozu s yýbauou íía přárá:

zYýŤlcdněTĹĹ :
Cena voz1Aj-a se zmlcďnérÁm:

1 032 856.ů(j KČ

355 856.00 KČ
677 UD(LÔ0 KG

m 1í=Z :2Z5;'E-Ž ILE
" 3=Z=á

z:'í - PE.! +

Ckmta:
í:z :ni.':m x"-

·: P:Ž
Z -Či!3 Z:?

přeci O Z' [[7

Kon&há ueráa vozíďLa (bez DPEI) :

Kcmečná cena vozidla (s DPH) :

572 769. 42 KČ

693 051.'00 Kř

.
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Příloha č. 2 - Pověření osoby oprávněné jednat ve věcech této smlouvy za prodávaj/ciho.

vvvvvv.ford-autoin.cz

l

j

V Pardubicích dn? 23.3.2018

Věc: Plná moc í

Uděluji plnou moc panu

k AUTO IN s. ľ o., Poděbradská 292, 530 03 Pardubice, IČ: 25298828 & k podpisu
jednotľNých Kupních smluv $padalící¢h do RÁMCOVÉ SMLOUVY na ,,Dodávky osobních vozidd
kategorie Ml - mihobusy pro obdcjbí let 2016 - 2018 část a", ktem byla uzavřena na zákkdě Veřejné
zakázky zadané MMistwsNem vnitra
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