
Kupní smlouva
Č. j. KRPL- 50693 -2018-1800vz

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,občanský zákoník")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla na základě Rámcové smlouvy na Dodávky osobních
vozidel kategorie Ml - mikrobusy pro období let 2016-2018 Část ,,A", č. j. MV-28873-29NZ-2016
(dále jen ,,rámcová smlouva") uzavřena mezi níže uvedenými stranami kupní smlouva tohoto znění:

Název:

Sídlo:

lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:

Tel.:
E-mail:

(dále jen ,,kupujícI")

a

Název :
Sídlo:

lČ:
DIČ:
Zastoupená:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Mobil:
Zapsán v obchodním

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje
Náměstí Dr. E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec 1

72050501
CZ72050501

AUTO IN S r.o.
Poděbradská 292, 530 09 Pardubice, odštěpný závod auto in
s. r. o., Kutnohorská 217/3, 500 04 Hradec Králové 4
25298828
CZ25298828

rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13920

(dále jen ,,prodávajícŕ')
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l.
Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávajÍcÍ zavazuje dodat kupujÍcÍmu za podmínek v ní sjednaných předmět
koupě, uvedený v článku ||. odst. 1 této smlouvy a převést na kupujÍcÍho vlastnické právo k předmětu
koupě.

/2/ KupujÍcÍ předmět koupě převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu
stanoveném touto smlouvou.

Předmět koupě

/1/ Předmětem koupě se rozumí:

· jeden kus osobního automobilu tovární značky Ford Transit Custom Kombi 340 Trend 2,0
TOČI, dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen ,,předmět koupě"
nebo ,,automobil").

/2/ ProdávajÍcÍ se zavazuje dodat předmět koupě nový (nesmí být sestaven z repasovaných dílů)
z aktuální produkce roku a v provedení aktuálních výrobních produktů, kupující bude jeho prvním
uživatelem.

III.
Kupní cena

/1/ /Kupn1 cena (vC. DPH v sazbě 21 %) za předmět koupě dle této smlouvy, je stanovena v příloze č. 1
této smlouvy.

/2/ Kupní cena předmětu koupě je nejvýše přÍQustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady
nezbytné k realizaci dodávky předmětu koupě. Uprava kupní ceny je možná pouze v případě změny
zákonné sazby DPH.

IV.
Termin a místo plnění, dodací podmínky

/1/ ProdávajÍcÍ se zavazuje dodat předmět koupě kupujícímu nejpozději do 3 měsíců ode dne jeho
vyrozumění ze strany kupujÍcÍho formou e-mailu (na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v
záhlaví této smlouvy), že došlo k uveřejnění smlouvy v registru smluv a tím k nabyti její účinnosti (viz ČI.
XI. odst. 2 této smlouvy).

/2/ Místem plnění je:

/3/ prodávající se zavazuje písemně sdělit kupujícímu skutečné datum dodání automobilů a jeho vin
kód nejméně pět (5) pracovních dnů předem, a to formou e-mailu na adresu nebo
telefonicky na tel.:

/4/ Předmět koupě bude považován za dodaný jeho převzetím kupujichn v místě plněni a podpisem
dvou vyhotovení dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plněni. Jedno vyhotovení
dodacího listu obdrží kupujÍcÍ a druhé prodávajÍcÍ. K převzetí předmětu koupě a k podpisu dodacího listu
za kupujÍcÍho je oprávněn
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/5/ prodávající je současně s dodáním automobilů povinen dodat:
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a)

b)
')

technický průkaz dok|ádajĹcÍ homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v čr jako
policejnI speciál;
návod k obsluze a údržbě v českém jazyce;
2 ks klíčů k automobilu;

/6/ prodávajÍcÍ se zavazuje provést na automobilu kompletní předprodejní servis. Automobil musí být
zcela připraven k okamžitému provozu na pozemních komunikacích, včetně naplnění všech provozních
kapalin a 15 litrů paliva. Automobil musí být dále opatřen pneumatikami odpovídajÍcÍmi roční době při
předání.

/7/ Vlastnické právo k předmětu koupě a nebezpečí škody na předmětu koupě přechází z prodávajícího
na kupujÍcÍho okamžikem převzetí předmětu koupě kupujíckn na základě potvrzeného dodacího listu.

V.
Platební podmínky

/1/ Platba za uskutečněnou dodávku předmětu koupě bude provedena bezhotovostním platebním
převodem na základě faktury, kterou prodávajÍcÍ bud' předá zástupci kupujícího spolu s předmětem
koupě, nebo doručí kupujíchnu do 14 kalendářních dnů po řádném předání a převzetí předmětu koupě
na adresu uvedenou v odst. 3 tohoto článku.
/2/ Faktura musí obsahovat č. j. této kupní smlouvy, č. j. rámcové smlouvy a všechny údaje uvedené v §
29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje uvedené v
§ 435 odst. 1 občanského zákoníku. Na faktuře bude rovněž uveden VIN kód automobilu.

/3/ Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího fyzického předání zástupci kupujÍcÍho spolu
s předmětem koupě, nebo ode dne jejího prokazatelného doručení kupujÍcÍmu na adresu:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, OSM-AO,
Náměstí Dr. E. Beneše 584/24, Liberec I, PSČ 460 32

/4/ Faktura bude považována za proplacenou okamžikem odepsáni příslušné finanční částky
z bankovního účtu kupujÍcÍho ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

/5/ Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit prodávajicknu bez zaplacení
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními
předpisy, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li
tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. ProdávajÍcÍ je povinen v případě vrácení
faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené
nebo nově vystavené faktury kupujícknu.

/6/ Platba bude realizována v KČ na základě předložené faktury.

/7/ Zálohovou platbu kupující neposkytuje.

VI.
Vady

/1/ Prodávající je povinen dodat předmět koupě v množství, druhu a jakosti dle ČI. |j. odst. 1 této smlouvy
a přílohy č. 1 této smlouvy při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě. Kupující je
povinen dodaný předmět koupě převzít a zaplatit kupní cenu.

/2/ Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v ČI. VI. odst. 1 této smlouvy, jedná se o vady plnění.
KupujIcí je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.
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/3/ zjistI-li kupujÍcÍ vady týkající se druhu a jakosti dodaného automobilu již při dodáni, je oprávněn
odmítnout jeho převzetí a od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od této smlouvy kupující bezodkladně
písemně oznámí prodávajícknu.

/4/ Vady, které kupujÍcÍ zjistí až po převzetí dodávky, je prodávající povinen odstranit nejpozději do 3
pracovních dnů od nahlášení vady (e-mailem). Obdobně postupuje prodávajÍcÍ i v případě, nevyužije-li
kupujĹcÍ svého práva na odstoupení od smlouvy podle bodu 3 tohoto článku.

VII.
Záruka za jakost

/1/ Na dodávku předmětu koupě je prodávajíckn poskytnuta záruka za jakost.
/2/ Záruční doba pro veškeré věcné vady automobilu je stanovena v délce 48 měsíců nebo 120 000
km.
/3/ Záruční doba na lak automobilu je stanovena v délce 60 měsíců nebo 150 000 km.
/4/ Záruční doba na neprorezavění karosérie automobilu je stanovena v délce minimálně 144 měsíců.

/5/ Poskytne-li prodávající záruční doby delší než uvedené v odst. 2 až 4 tohoto článku, uvede je
v dodacím listu k předmětu koupě. Nebudou-li v dodacím listu uvedeny delší záruční doby, platí záruční
doby uvedené v odst. 2 až 4 tohoto článku.
/6/ Záruční doba začíná běžet dnem převzetí předmětu koupě kupujÍcÍm. Záruční doba neběží po
dobu, po kterou kupujÍcÍ nemůže užívat předmět koupě pro jeho vady, za které odpovídá prodávajÍcÍ.

/7/ Reklamace budou ze strany kupujÍcÍho řešeny

/8/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení písemné reklamace prodávajícímu.
V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu kupujÍcÍm.

Záruční opravy prodávajÍcÍ zajistí v autorizovaném servisu

/9/ ProdávajÍcÍ souhlasí, že prováděni běžných předepsaných servisních úkonů (výměna olejových
náplní, olejového filtru apod.) v rámci záruční doby ve vlastním, policejním, opravárenském zařízení
kupujÍcÍho nemá vliv na záruku.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

/1/ KupujÍcÍ je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušeni této smlouvy
prodávajÍcÍm. Za podstatné porušeni se považuje zejména:

- prodlení prodávajÍcÍho s dodáním předmětu koupě v termínu dle ČI. IV. odst. 1 této smlouvy,
- nedodáni předmětu koupě ve sjednaném druhu a jakosti (viz či. vi. odst. 3 této smlouvy),
- nedodání dokumentů a věcí uvedených v ČI. lV. odst. 5 této smlouvy v termínu dle ČI. lV. odst.

1 této smlouvy,
- opakované nezdůvodněné nereagování prodávajicího na výzvy kupujÍcÍho.

/2/ KupujÍcÍ je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční
způsobu řešení úpadku, pokud to právní předpisy

- insolvenčnI návrh na prodávajícího byl zamítnut
k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

- prodávající vstoupí do likvidace.

řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnuti o
umožňují,

proto, že majetek prodávajÍcÍho nepostačuje
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/3/ Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je kupujÍcÍ v prodlení s úhradou faktury o vÍce
než 14 kalendářních dnů od data splatnosti faktury.

/4/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

IX.
Sankce

/1/ prodávajÍcÍ je oprávněn požadovat na kupujickn úrok z prodlení za nedodrženi termínu splatnosti
faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
výše sankce není omezena.

/2/ KupujIcí je oprávněn požadovat na prodávajícIm smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání
předmětu koupě a dokumentů a věci uvedených v ČI. lV. odst. 5 této smlouvy, a to ve výši 0,05% z ceny
nedodaného zboží včetně DPH za každý i započatý den prodlení. výše sankce není omezena.

/3/ KupujÍcÍ je oprávněn požadovat na prodávajÍcÍm smluvní pokutu za nedodržení doby pro vyřIzenI
reklamace dle ČI. Vil. odst. 9 této smlouvy, a to ve výši 1 000,- kč za každý i započatý den prodlení.

/4/ Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné
straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany
uvedený v písemné výzvě. Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo
oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

XI.
Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Tato smlouva je uzavřena v souladu s rámcovou smlouvou, a to i v těch ustanoveních, která v ní
nejsou konkrétně uvedena. Práva a povinnosti smluvních stran, touto smlouvou neupravené, se řídí
rámcovou smlouvou.

/2/ Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

/3/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tuto smlouvu zašle správci registru
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv kupujIcí.

/4/ prodávající prohlašuje, že předmět koupě nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920
občanského zákoníku.

/5/ ProdávajÍcÍ je povinen 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), spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly.

/6/ ProdávajÍcÍ bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny předmětu koupě.

/7/ Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy budou řešeny
smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy ČR.

/8/ prodávajícI není bez předchozího písemného souhlasu kupujÍcÍho oprávněn postoupit práva a
povinnosti dle této kupní smlouvy na třetí osobu.
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/9/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních strat,
písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/10/ Obě smluvní strany prohlašujI, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojuji své vlastnoruční podpisy.

/11/ Smlouva je vyhotovena v třech (3) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dvě obdrží
kupujÍcÍ a jeden prodávajÍcÍ.

/12/ Nedílnou součásti této smlouvy je příloha č. 1 - technická specifikace automobilu.

Ó

V Liberci, dne: 22 -06- 2018 V

Za kupujícího:

,,
Z

ř dě Plné moci
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Skladba nabídkové ceny pro vozidlo - 9 míst

Specifikace vozu:
značka: Ford převodovka:

typ: Transit Custom Ml pohon:

model: L2 Kombi 340 TREND barva:

karoserie: Kombi Ml - 9 míst čalounění

motor: 2,0 TDCi/125 kW/170 k/405 Nm - naftový

6st. manuálni

přední - 4x2

Modrá metalická Emisní norma: EU6

tmavá látka záruční doba: 5 let/200 000 km

Standardní výbava:

· Audio sada 16 - autorádio AM/FM s ovládáním rádia na volantu, 6 reproduktorů, 4" displej, Bluetooth,
USB

· Airbag řidiče,
· Airbag spolujezdce, vypínatelný,
· Elektronický stabilizační systém ESP vC. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta,

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

· Nízká střecha,
· Boční posuvné dveře na pravé straně,
· Model je dodáván pouze s výklopnými prosklenými zadními dveřmi, jak je uvedeno v Zadávací dokumentaci,
· Částečně lakovaný přední nárazn ik,
· 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 pro 340,
· Plné kryty kol,
· Ocelové rezervní kolo, včetně zvedáku a klíče
· Tažné oko pevné vzadu a vpředu šroubovatelné
· Obloženi interiéru Trend
· Kompletní čalounění stropu v celé délce vozidla včetně nákladového prostoru s rozvodem klimatizace
· Tempomat vC. nastavitelného omezovače rychlosti a koženého volantu
· Parkovací senzory - přední a zadní, nelakované
· Samostatná baterie,
· Alternátor 150 A,
· Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňováni paliva,
· 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,
· Odkládací přihrádka před spolujezdcem s uzamykatelným vIkem,
· Bez přepážky,
· UpInacI oka pro náklad, 2 pro LI a 4 pro L2,
· Obložení stěn vzadu
· Osvětleni nákladového prostoru,
· Zásuvka 12 V v nákladovém prostoru,
' vnější zpětná zrcátka - elektricky nastavitelná a vyhřívaná,
· Systém Stop-Start,
· 701 palivová nádrž,
· Emisní norma Euro 6 využívajícÍ vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat

provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly,
· 2-9mistný vůz (podle uspořádání 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,
' Trojsedadlo v druhé řadě včetně bezpečnostních pásů
· Trojsedadlo v třetí řadě včetně bezpečnostních pásů
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· Odbočovací světla, statická,
· Přední mlhová světla,
· Přídavné elektrické topení,
· Přední klimatizace vC. pylového filtru,
· Zámky - s dálkovým ovládáním, dva klíče se sklopnými dříky,
· Zámky - konfigurovatelné zamykání 2,
· Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 let /200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dřive),

P

..

Základní cena vozu: 1 010 229.00 Kč

Nadstandardní výbava:
· výklopná okna v druhé řadě
· Zadní stěrač
· Metalická barva modrá - Blue Metallic
· Zadní tónovaná skla od druhé řady - tónováni v maximální přípustné míře

dodávané výrobcem vozidla
· Prosklené zadní závěsné dveře s vyhříváním a otevľránhn do 90°
· Zadní klimatizace, včetně topení v zadní části vozu; zmenšená šířka

nákladového otvoru na 121 cm, výdechy klimatizace ve stropu

Cena:

5 445.00 Kč
3 025.00 Kč

19 360.00 Kč

9 680.00 Kč
0.00 Kč

. 18 150.00 Kč

Cena vozu s výbavou na přání:

Cenové zvýhodnění:
Cena vozidla se zvýhodněním:

1 065 889.00 Kč

366 427.00 Kč
699 462.00 Kč

Doplňky:
· Přepínač denního svícení - možnost deaktivace z místa řidiče s kontrolkou deaktivace
· Sada 3 příčných střešních nosičů 025.00 KČ
· Sada zimních kompletních kol 215/65 R16 vC. ventilků s monitoringem tlaku
· Povinná výbava (trojúhelník, lékárna, reflexní vesta, sada náhradních žárovek s pojistkami)
· Předprodejní servis, doplněni provozních kapalin včetně PHM a doprava

Cena:
3 025.00 Kč

13 631.00 Kč
0.00 Kč

2 420.00 Kč

19 076.00 Kč

Konečná cena vozidla (bez DPH):
DPH 21%
Konečná cena vozidla (s DPH):

593 833.06 Kč
124 704.94 Kč

718 538.00 Kč

S koupí každého nového vozu Ford získáváte asistenční službu Ford Assistance na 1 rok zdarma. Program Ford Assistance je
k dispozici v Evropě 24h denně, každý den v roce.

POŽADAVKY ZADAVATELE NA VÝBAVU JSOU V SEZNAMU STANDARDNÍ A NADSTANDARDNÍ
VÝBAVY ZVÝRAZNĚNA TUČNĚ.

Informace k výměně kompletních kol dle druhu roční sezony:
Vozidlo je dodáváno standardně vždy s koly s letními pneumatikami. Na vozidlo budou namontována kola
dle letní nebo zimní sezony. Vozidlo tedy obsahuje dle Zadávací dokumentace dvě sady kompletních kol.
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