
Kupní smlouva č. KS_OA_2018_ 
uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a 

roku mezi těmito smluvními stranami: 

AGROTEC a.s. 
se sídlem: 
zastoupená: 
bankovní spojení: 

IČ: 
DIČ: 

Brněnská 74, 693 01 Hustopeče 
Nikolou Ryzou - na základě plné moci 
číslo účtu CZK: 8010-0403301553/0300 
číslo účtu EUR: 10604588/6200 IBAN: CZ3362000000000010604588 
00544957 
CZ00544957 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 138 

dále jen „prodávající" 

Město Břeclav 
se sídlem: 
zastoupené: 
IČ: 
DIČ: 
číslo účtu: 
kontaktní telefon: 
kontaktní email: 

dále jen „kupující" 

nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav 
Ing. Pavlem Dominikem, starostou 
00283061 
CZ00283061 
til • /?- itiUMi ůisvhm 
519 324 560,607 515 510 
stanislav.hrdlicka@breclav.eu 

Článek 1 
Předmět smlouvy 

1.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 23.4.2018 podaná pro plnění 
veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, s názvem 
„Dodávka hlídkového automobilu pro Městskou policii Břeclav". 

1.2. Prodávající touto smlouvou prodává níže specifikované silniční vozidla a kupující jej kupuje a 
zavazuje seje odebrat a zaplatit dohodnutou kupní cenu. 

1.3. Předmětem smlouvy je dodávka celkem 1 kusu vozidla: 

Škoda Karoq Ambition 2,0TDI 110 kW 4x4 

Podrobný popis předmětu prodeje je přílohou č. 1 této smlouvy. 
(dále jen předmět prodeje) 

Spolu s předmětem prodeje bude předána příslušná dokumentace: 

- Servisní knížka, technický průkaz, návod k obsluze 

mailto:stanislav.hrdlicka@breclav.eu
kosutova
Zvýraznění

kosutova
Zvýraznění



Článek 2 
Cena předmětu prodeje 

2.1. Prodávající dodá předmět prodeje uvedený v Článku 1 této smlouvy kupujícímu za dohodnutou 
kupní cenu v celkové výši: 
a) celková cena bez DPH 549.800,- Kč. 
b) daň z přidané hodnoty 115.458,- Kč. 
c) celková cena včetně DPH 665.258,- Kč. 

V případě změny zákonné výše DPH budou položky b) a c) upraveny dle platné zákonné výše ke dni 
zdanitelného plnění. Cena předmětu prodeje je konečná a nepřekročitelná. 

2.2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího 
uvedený v hlavičce této smlouvy ve lhůtě splatnosti 30 dnů od předání předmětu prodeje. Prodávající 
vystaví na kupní cenu daňový doklad - fakturu s vyznačením sjednané splatnosti a dnem zdanitelného 
plnění dnem předání předmětu prodeje. Platba je považována za uhrazenou v den, kdy byla částka 
odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

2.3. Strany smlouvy se dále dohodly, že předmět prodeje zůstává až do úplného uhrazení kupní ceny 
vlastnictvím prodávajícího a kupující není oprávněn převést vlastnické právo předmětu prodeje na třetí 
osobu ani jej jakkoliv zatížit právem třetí osoby. V případě nedodržení tohoto ustanovení kupujícím, 
nebo některým z jeho zaměstnanců, uhradí kupující prodávajícímu veškerou z tohoto vzniklou škodu 
včetně případných nákladů na její vyčíslení. V případě, že se smluvní strany na výši škody nedohodnou, 
určí prodávající soudního znalce a vybraný soudní znalec určí výši způsobené škody znaleckým 
posudkem. 

Článek 3 
Práva a povinnosti stran smlouvy 

3.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět prodeje kupujícímu do 7 měsíců od nabytí účinnosti 
smlouvy. 

3.2. Předmět prodeje bude předán v sídle kupujícího. 

3.3. Kupující je povinen na písemnou výzvu prodávajícího předmět prodeje převzít. Jestliže kupující 
předmět prodeje neodebere ani na opětovnou výzvu prodávajícího, dostává se do prodlení a přechází na 
něj nebezpečí vzniku škody na věci. Bude-li kupující v prodlení s převzetím předmětu prodeje po dobu 
delší než 5 dní, je prodávající oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit. 

3.4. V případě porušení povinností kupujícím, pro které je prodávající oprávněn od této smlouvy 
odstoupit, uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % kupní ceny v Kč. Prodávající 
vystaví kupujícímu na smluvní pokutu daňový doklad. 

Smluvní pokutu uhradí kupující na výzvu prodávajícího. Prodávající je oprávněn provést zápočet kauce 
se smluvní pokutou. Smluvní pokuta nekryje náhradu škody a lze ji vymáhat samostatně i současně. 

3.5. Prodávající je povinen při předání zboží kupujícího kvalifikovaně poučit o způsobu užívání 
předmětu prodeje tak, jak uvádí výrobce. 



3.6. Kupující je povinen zboží s vynaložením odborné péče prohlédnout v den předání zboží. Případné 
nároky z vad zboží co do množství, druhu, provedení či jakosti je kupující povinen uplatnit nejpozději 
následující pracovní den poté, kdy měl vady zjistit při odborně provedené prohlídce. 

3.7. Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním předmětu prodeje kupujícímu si smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

3.8. V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu prodeje o více než 60 kalendářních dní je 
kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

Článek 4 
Záruční podmínky 

4.1. Prodávající poskytuje předmět prodeje záruku v délce dvou let od předání předmětu prodeje nebo 
do 100.000 ujetých km podle toho, co nastane dříve. Prodávající dále poskytuje záruku na karoserii 
v délce 12 let od předání předmětu prodeje 

4.2. Z titulu odpovědnosti za vady zboží může kupující nárokovat v případě vad odstranitelných jejich 
odstranění opravou, v případě vad neodstranitelných též přiměřenou slevu z ceny zboží. Konkrétní 
nárok, způsob a přiměřenou lhůtu k odstranění vad volí a určuje prodávající. Kupující je oprávněn 
provést volbu nároku a způsobu odstranění teprve poté, pokud prodávající neprovede volbu způsobu 
vyřízení nároku ve lhůtě 30 dní od uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace), nebo pokud prodávající 
v určené lhůtě vadu neodstraní. Výše slevy zboží bude určena znaleckým posudkem jako rozdíl mezi 
hodnotou zboží bez vad a zboží s vadami. 

4.3. Nárok na odstoupení od smlouvy z důvodu vad na zboží má kupující pouze v případě, že vada zboží 
je neodstraň itelná a prodávající neposkytl výše uvedeným způsobem slevu, nebo nebude prodávajícím 
v souladu s výše uvedeným postupem odstraněna a tato vada způsobuje nepoužitelnost zboží v souladu 
s jeho obvyklým způsobem použití. 

Článek 5 
Společná a závěrečná ustanovení 

5.1. Smlouva nabývá platnosti a dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího 
zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv provede kupující jako osoba povinná. 

5.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody, formou vzestupně číslovaných oboustranně 
podepsaných dodatků, pod sankcí neplatnosti. Tuto smlouvu není možné vypovědět s výjimkou 
možnosti odstoupení od smlouvy z důvodů v této smlouvě výslovně uvedených. 

5.3. Tato smlouvaje sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Každý 
stejnopis má platnost originálu. 

5.4. Smluvní strany se dohodly, že právní úprava smlouvy obsažená v zák. č. 89/2012 Sb., občanském 
zákoníku, se na právní vztahy vyplývající z této smlouvy vztahuje pouze v případě, pokud tyto nejsou 
výslovně upraveny. Jestliže se ukáže určité ustanovení smlouvy neplatným nebo neúčinným, nečiní to 
neplatnou nebo neúčinnou celou smlouvu, ale pouze takové ustanovení. V takovém případě se smluvní 
strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a 
hospodářským významem co nejbližší ustanovení této smlouvy, jež má být nahrazeno. 



5.5. Smluvní strany prohlašují, že jim není známo, že by byli úpadci ani dlužníky, vůči nimž je vedeno 
insolvenční či exekuční řízení. V případě, že nastane taková skutečnost, je taková smluvní strana 
povinna neprodleně o tom vyrozumět druhou smluvní stranu, která je oprávněna v takovém případě od 
této smlouvy odstoupit. 

5.6. Strany se dohodly, že spory vzniklé z této smlouvy budou řešit v prvé řadě smírným jednáním. 
V případě, že tato cesta nepovede k vyřešení sporu, bude spor řešit obecný soud v České republice dle 
českého právního řádu. 

5.7. V souladu se zněním § 2898 občanského zákoníku strany omezují právo na náhradu škody 
způsobené neúmyslně kupujícímu na maximálně deset procent z kupní ceny. 

5.8. Účastníci kupní smlouvy prohlašují po jejím přečtení, že tuto smlouvu sepsali podle svojí vážné a 
svobodné vůle, souhlasí s ní nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
opatřují smlouvu vlastnoručními podpisy osob oprávněných k podpisu této smlouvy. 

V Břeclavi dne 
2 l -05- 2018 

Ing. Pavel Dominik^^T>\ 
starosta ^ _4_ *(y 
Město Břeclav 

V Hustopečích dne / ř -C.«f t í^ 
T ? O T E C PROTEC a s. 

as.
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544957 

Nikola Ryzá 
na základě plné moci 
AGROTEC a.s. 

kosutova
Zvýraznění



Příloha č.l 

Technická specifikace 

KAROQ Ambition 2,0 TDI110 kW 6-stup. mech. 4x4 2018 

Model Karoq -NU735Y 

Výbavová verze Ambi t ion 

Motor 2,0TDI H O k W 6-stup.mech. 4x4 

Interiér AD - černo-šedý 

Barva 9P9P - bílá Candy 

Výbava vozidla: 

ESC vč. ABS + EBV + MSR + ASR + EDS + HBA + DSR + ESBS + MKB + XDS 

Front Assist s prediktivní ochranou chodců 

Paket pro špatné cesty 

Front Assist - sledováni odstupu od vpředu jedoucího vozidla vč. automat. Zpomalování a bržděni 

„MAXI DOT" - palubní počítač 

Potah sedadel - látka 

Asistent rozjezdu do kopce 

Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí „coming home" 

Elektrické ovládáni oken vpředu a vzadu s pojistkou proti sevření 

Elektrické rozhraní pro externí použití, USB (možnost připojení iPod) 

Halogenové dvojité světlomety a denní potkávací světlo 

Elektronický imobilizér 

Kolenníairbagřiidče 

Příprava pro závěsné zařízení 

Stěrač zadního okna s ostřikovačem 

Sada nářadí 

Střešní nosič-černý 

Vnější zpětná zrcátka, el. Stavitelná, odděleně vyhřívaná 

Vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla 

Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné 

Boční a zadní okna tónovaná 

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním 



DAB - digitální radiopříjem 

Další 4 reproduktory vzadu 

Dětská pojistka manuální 

3. hlavová opěrka vzadu 

Hlavové airbagy a boční airbagy vpředu 

Hlavové opěrky vpředu 

Klíč s dálkovým ovládáním zamykání vozu 

Koncové mlhové světlo 

Kontrola tlaku v pneumatikách 

Potah podlahy zavazadlového prostoru 

Přední mlhové světlomety 

Přídavná odrazka (dveře) 

Set na opravu pneumatik 

Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu pro všechny pasažéry 

Přídavné upevnění dětské sedačky ISOFIX 

Star/Stop systém s rekuperací 

Telefonní příprava pro mobilní telefon 

Vrstvené čelní sklo tónované 

Elektrické přídavné topení 

Tempomat se Speedlimiterem 

12V zásuvka v zavazadlovém prostoru 

CLIMATRONIC s regulací vzduchu, bez freonů 

Funkce Smartlink 

Ovladač pro rádio a telefon 

Signalizace při parkováni vzadu 

Síťový program 

Hlasové ovládání 

Infotainment rádio BOLERO nebo Amundsen 

Intervalový spínač stěračů se světelným/dešťovým senzorem 

Loketní opěrka vpředu „JUMBO BOX" 

Výškově nastavitelná sedadla vpředu 

Vyhřívání předních sedadel 

Chromový paket 

Dekorační obložení 

Kožený multifunkční volant 

Hlavice řadící páky z kůže 

Kola z lehké slitiny „CASTOR" 6J x 16" 

Pneumatiky 225/60 R16 98V 

Dovybavení vozidla dle požadavků zákazníka: 



Výstražné světelné a zvukové zařízeni modré barvy (maják) ovládané z kabiny vozidla + doplňkové zábleskové zařízeni modré 
barvy v přední i zadní části vozidla 

Dodatečné 2 zásuvky 12 V na středním panelu a 1 zásuvka v zavazadlovém prostoru 

Děliči mřiž zavazadlového prostoru 

Vyhledávači světlomet 

Polepy MP Břeclav 

Omyvatelné potahy 

Gumový koberec zavazadlového prostoru a interiéru vozidla 

Kryt motoru a převodovky 

Akumulátor 70 Ah + Alternátor 140A 

Technická data: Spotřeba - mimo město 4,5 I / 100 km 

Spotřeba - kombinovaná 5,0 I /100 km 

Záruční podmínky: 

• 2 roky na věcné a právní vady 

• 3 roky na vady laku 

• 12 let na prorezivění karoserie 

• Doživotní záruka mobility 

• 2 roky na originální díly a příslušenství 

Servisní náklady: při 30.000 km 5 300,- Kč vč. práce a DPH 

při 60.000 km 6 000,- Kč vč. práce a DPH 

při 90.000 km 8 000,- Kč vč. práce a DPH 

při 120.000 km 6 000,- Kč vč. práce a DPH 


