
KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,ObčZ“)

Objednatel: 
adresa:
oprávněná osoba:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
(dále jen objednatel)

Dodavatel:
adresa:

oprávněná osoba: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické:

1. Smluvní strany
Pohřební ústav hl. m. Prahy
Praha 1, Staroměstské nám. 10

45245819
CZ45245819

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

IČ: 25298828
DIČ: CZ25298828
Bankovní spojem:
Číslo účtu:
Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13920 
(dále jen dodavatel)

2. Předmět plnění
2.1. Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele dodávku 1 ks nového dopravního automobilu dle 

specifikace objednatele v Zadávací dokumentaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
2.2. K dodávanému automobilu budou doloženy návody k obsluze v českém jazyce a prohlášení o shodě.
2.3. Rozsah a kvalita předmětu plnění je dána příslušnými normami a předpisy platnými v době realizace 

této smlouvy vč. příloh.
2.4. Objednatel se zavazuje včas a řádně dodaný předmět plnění v souladu s touto smlouvou převzít a 

zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.
2.5. Dodavatel provede předmět plnění svým jménem a na svou odpovědnost.

3. Termín plnění, místo předání
3.1. Místem plnění je sídlo objednatele, místem realizace je Ředitelství -  Pobřežní 339/72, 180 00 Praha 8 

Karlín.
3.2. Závazné objednání dodávky proběhne na základě podpisu této kupní smlouvy. Termín dodání 

kompletní dodávky (tj. všech součástí dodávky) je do 1.12.2018. Předání dodávky bude potvrzeno 
podepsáním předávacího protokolu dodávek a podepsáno zástupcem objednatele.

3.3. Za nesplnění předání předmětu plnění v termínu stanoveném v bodě 3.2. smlouvy, je dodavatel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení.

4. Kupní cena
4.1. Kupní cena je sjednaná, jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této 

smlouvě v odst. 4.2. a jsou v ní zahrnuty veškeré dodávky a s tím související výkony ve smyslu této 
smlouvy.
Automobil pro Část 1) -  Nákladní skříňový automobil včetně provedení vestavby na pohřební speciál:
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Typ: Ford Transit Custom Van L1H2 280 Trend 2,0 TDCi 77kW s pohřeb, přestavbou na 4 rakve
Cena bez DPH 
DPH 21%:
Cena celkem vč. DPH :

687 287,61 Kč 
144 330,39 Kč 
831 618,- Kč

4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná kupní cena může být změněna za následujících podmínek: 
při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
Všechny tyto změny budou sepsány dodavatelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem 
bude uzavřen „Dodatek ke kupní smlouvě“.

5. Financování
5.1. Kupní cena uvedená v odst. 4.1. bude objednatelem proplacena na základě faktury (daňového dokladu) 

doložené soupisem dodávek, vystavené dodavatelem na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu (dodacího listu). Úhrada faktury bude provedena v české měně.

5.2. Dodavatel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré 
předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase realizace smlouvy, předpokládaný vývoj cen vstupních 
nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci smlouvy očekávat.

5.3. Dodavatel si do stanovené kupní ceny zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této kupní 
smlouvy.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení objednateli, 
přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

5.6. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den 
prodlení.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta vyúčtována 
vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována podle skutečné 
délky prodlení. Splatnost výše uvedených sankcí (úroků z prodlení a smluvních pokut) se stanoví v 
délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně 
plnění, kterou je objednatel povinen uhradit.

5.9. Daňový doklad -  faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve 
smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel 
oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či 
opraveného dokladu.

5.10. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy na plnění.

6. Ostatní podmínky smlouvy
6.1. Vlastnické právo přechází z dodavatele na objednatele dnem úplného zaplacení dohodnuté kupní ceny.
6.2. Tato smlouva se řídí českým právem a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je 

vyloučeno.
6.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu má přednost před podmínkami smlouvy případně před 

obchodními podmínkami, Zadávací dokumentace a její přílohy, která je nedílnou součástí této smlouvy.

7. Záruky
7.1. Dodavatel odpovídá za vady předmětu plnění.

7.2. Záruční doba začíná běžet dnem prvního předání a zaškolení obsluhy Kupujícího a podepsání 
předávacího protokolu oběma stranami. Zákonná záruční doba činí 24 měsíců. Předmět plnění má
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prodlouženou záruku na 5 let nebo do ujetí 200 OOOkm (podle toho, co nastane dříve), která se řídí 
všeobecnými podmínkami FordProtect, které jsou přílohou číslo 2 této smlouvy.

Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a 
končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže 
jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude dodavatelem opravena nebo 
vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

7.3. Reklamace vad vzniklých v záruční době nahlásí objednatel u dodavatele vhodným způsobem 
odpovídajícím závažnosti vady (telefonicky, mailem, faxem). Volba informování dodavatele o vzniku 
vady je na uvážení objednatele, přičemž objednatel v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se 
projevuje.
Kontaktní údaje dodavatele: AUTO IN, s.r.o., Kutnohorská 217/3, 500 04 Hradec Králové 
Mobilní telefon: E - mail:
Dodavatel je povinen přijetí nahlášení vady bezodkladně písemně potvrdit přijetí hlášení o vadě ze 
strany objednatele s uvedením přesného času. Následně je dodavatel povinen nastoupit neprodleně k 
odstranění reklamované vady, a to nejpozději do 48 hodin od nahlášení vady, pokud strany písemně 
nedohodnou jiný termín. Dodavatel je povinen vadu odstranit v co nejkratším technicky možném 
termínu. Termín odstranění reklamovaných vad se dohodne vždy písemnou formou.
Dodavatel je povinen započít s odstraněním reklamované vady v souladu s termíny uvedenými v tomto 
bodě smlouvy i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v 
tomto případě dodavatel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

7.4. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda 
reklamaci uznává či neuznává.

8. Závěrečné ustanovení
8.1. Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 

Sb. o finanční kontrole.
8.2. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými 

zástupci oprávněnými k zastupování stran.
8.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
8.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek.
8.5. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 

Občanského zákoníku.
Smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro 
dodavatele.
Tato smlouvaje platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy

9. Přílohy

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace včetně specifikace vozidel 
Příloha č. 2 FordProtect podmínky

V Praze dne V Hradci Králové dne 28.2.2018

+ za objednatele 7 0 T / a l  cx








