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Číslo smlouvy Kupujícího:

Smlouva kupní
Nákup motorových vozidel

část 1 - Motorová vozidla - osobní (typ A)

uzavřená dle ustanovení §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. smluvní strana

Název:

Sídlo:
IČO:
DIČ:

Zastoupen(a/o):
Bankovní spojení:

(dále jen "Kupující")

a

2. smluvní strana

Obchodní firma/jméno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zástoupen(a/o):
Spisová značka:
Bankovní spojení:

(dále jen "Prodávající")

Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková
organizace
U sanatoria 2631/25, 78701 Šumperk
75004011

Ing. Jiří Gonda, ředitel příspěvkové organizace
Komerční banka, a.s., č.ú.: 86-7472590207/0100

Mechanika Prostějov, výrobní družstvo
Letecká 375.3/2, 796 01 Prostějov
00030392
CZ00030392
Ing. Jindřich Zdráhal, předseda družstva
DrXXXVlI1 445 vedená u Krajského soudu v Brně
Komerční banka, a.s., č.ú.: 0000217701/0100

oba společně dále jen "smluvní strany"



1. VYMEZENí ZÁKLADNíCH POJMŮ

Pro účely této smlouvy kupní budou dále uvedeným výrazům či slovním spojením
přikládány uvedené významy:

"Smlouva" - tato smlouva kupní, včetně jejích příloh,

.zadávací řízení" - zadávací řízení s názvem "Centrální nákup automobilů 2018",
jehož oznámení bylo zveřejněno dne 11. 7. 2018 na profilu Centrálního zadavatele
pod evidenčním číslem zakázky Z2018-022653,

"nabídka Prodávajícího" - nabídka Prodávajícího ze dne 10. 8. 2018 podaná
Prodávajícím v zadávacím řízení,

"Předmět koupě" - motorové vozidlo, resp. motorová vozidla, jakož i veškeré jeho,
resp. jejich, součásti a příslušenství,

"Specifikace Předmětu koupě" - plnění Prodávajícího uvedené v Příloze č. 1
Smlouvy,

"Záruční doba" - Záruční doby a bližší podmínky záruky za jakost uvedené
v Příloze č. 1,

"Centrální zadavatel" - Olomoucký kraj, IČ: 60609460, se sídlem Olomouc -
Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 11,

"ceník" - Příloha č. 2 Smlouvy, jež stanoví kupní cenu Předmětu koupě,

"faktura" - daňový nebo účetní doklad vystavený Prodávajícím,

"občanský zákoník" - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,

"zákon o zadávání veřejných zakázek" - zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

"zákon o registru smluv" - zákon 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.

"zákon o DPH" - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

2. ÚVODNí USTANOVENí

2.1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení prováděného
Centrálním zadavatelem ve smyslu § 9 zákona o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění. Jednotlivá ustanovení Smlouvy tak budou vykládána v souladu
se zadávacími podmínkami zadávacího řízení a nabídkou Prodávajícího.

3. PŘEDMĚT KOUPĚ

3.1. Přesná Specifikace Předmětu koupě je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.
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3.2. Předmět koupě bude sloužit k následujícímu účelu: přeprava osob a věcí.

3.3. Předmět koupě musí být k okamžiku odevzdání Kupujícímu nový, v množství,
jakosti a provedení vyplývajícím ze Specifikace Předmětu koupě. Novým
se rozumí Předmět koupě, resp. jednotlivé motorové vozidlo, jehož stav počtu
najetých kilometrů nevykazuje vokamžiku odevzdání Kupujícímu více
než 500 km. Předmět koupě, resp. jednotlivé motorové vozidlo, musí být dále
v takové jakosti a proveden í:

a) jež odpovídá vlastnostem, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo
které Kupující očekával s ohledem na povahu Předmětu koupě
a na základě reklamy jimi prováděné. Předmět koupě musí zejména
odpovídat plnění nabídnutému Prodávajícím v nabídce podané
do zadávacího řízení, na jehož základě je Smlouva uzavřena,

b) jež se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy,

c) jež vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů platných
a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu,
a to zejména zákona Č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemn ích komun ikacích a o změně zákona Č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona Č. 307/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podmínkách provozu
vozidel"), a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu, zejména
vyhlášky Ministerstva dopravy Č. ,341/2014 Sb., o schvalování
technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích,

d) jež vyhovuje požadavkům příslušných technických norem platných
a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu.

3.4. Předmět koupě, resp. jednotlivé motorové vozidlo, musí být homologováno
pro provoz na pozemních komunikacích "členského státu Evropské unie nebo
jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor". (tj. musí mít platné
osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla) a musí být technicky
způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zákona o podmínkách
provozu vozidel.

3.5. Součástí Předmětu koupě, resp. každého jednotlivého motorového vozidla, musí
být povinná výbava v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy
platnými a účinnými ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu. V okamžiku
odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu musí být palivová nádrž každého
jednotlivého motorového vozidla naplněna minimálně 10 litry příslušných
pohonných hmot.

4.PŘEDMĚT ZÁVAZKU
4.1. Prodávající se zavazuje odevzdat Předmět koupě Kupujícímu se všemi jeho

součástmi a příslušenstvím.
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4.2. Kupující se zavazuje převzít Předmět koupě se všemi jeho součástmi
a příslušenstvím s účinky nabytí vlastnického práva pro Centrálního zadavatele.
Kupující Předmět koupě převezme do hospodaření a zavazuje se zaplatit
Prodávajícímu sjednanou dle čI. 5 odst. 1.

4.3. Prodávající je povinen dodat Předmět koupě se všemi jeho součástmi
a příslušenstvím Kupujícímu do místa plnění dle čI. 6 odst. 6.5. Smlouvy.

4.4. Prodávající je povinen předat doklady potřebné k převzetí a užívání Předmětu
koupě, a to v českém jazyce s výjimkou odborných technických výrazů (dále jen
"Doklady"). poklady podle výslovné vůle smluvních stran tvoří příslušenství
Předmětu koupě, resp. každého jednotlivého vozidla. Prodávající je povinen
předat Kupujícímu zejména:

a) návod k obsluze a údržbě každého jednotlivého Předmětu koupě,

b) servisní knížku ke každému jednotlivému motorovému vozidlu, pokud
je k vozidlu vydávána,

c) osvědčení o technické způsobilosti každého jednotlivého motorového
vozidla,

d) veškeré další listiny, jichž je třeba k nakládání s vozidlem a k jeho
řádnému užívání.

4.5. Prodávající je povinen plnit povinnosti ze Smlouvy na svůj náklad a nebezpečí
řádně a včas.

5. KUPNí CENA ft. PLATEBNí PODMíNKY

5.1. Kupní cena Předmětu koupě je uvedena v ceníku, který je uveden v Příloze Č. 2
Smlouvy.

5.2. Kupní cena uvedená v ceníku je cenou nejvyse přípustnou a není mozne
ji překročit za žádných podmínek. Prodávající je za Předmět koupě oprávněn
účtovat pouze částku odpovídající ceníku, s výjimkou stanovenou v následujícím
odstavci.

5.3. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené se splněním jeho
povinností vyplývajících ze Smlouvy. Kupní cena tak zahrnuje zejména cenu
za odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu. Kupující není povinen hradit
v souvislosti se Smlouvou žádné jiné finanční částky, než kupní cenu a případně
příslušnou sazbu DPH. Ujednáním tohoto odstavce není dotčeno právo
Prodávajícího na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení či jiných
sankcí a právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené Kupujícím.

5.4. Sazba DPH bude vždy účtována podle sazby platné v den uskutečnění
zdanitelného plnění s výjimkou plnění podléhajícího režimu přenesení daně
podle § 92f zákona o DPH, v platném znění. Není-Ii Prodávající plátcem DPH,
nebude DPH Kupujícímu účtována.
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5.5. V případě, že se Prodávající stane v průběhu realizace předmětu plnění plátcem
DPH, nebude ke kupní ceně dle ceníku připočtena sazba DPH ve výši
dle platných a účinných právních předpisů. DPH ve výši dle platných a účinných
právních předpisů bude od ceny uvedené v ceníku odečtena pro získání základu
daně, a to i v případě použití režimu přenesení daně podle § 92f zákona o DPH.

5.7.
\

,

Kupní cena za Předmět koupě může být vyfakturována až po jeho předání
a převzetí. Poskytnutí plnění může být vyfakturováno nejdříve ke dni podpisu
záznamu o poskytnutí plnění (dále jen "Předávací list"), přičemž takový

. Předávací list musí být podepsán osobami oprávněnými v této věci jednat
za Prodávajícího a Kupujícího."

5.6. Kupní cena za Předmět koupě bude Kupujícím Prodávajícímu hrazena v české
měně zpětně na základě faktur.

5.10. V případě, že fakturou bude chybně vyúčtována kupní cena nebo nebude
obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je Kupující oprávněn
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu Prodávajícímu k provedení opravy
s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající opraví fakturu vystavením faktury
nové. Dnem odeslání faktury obsahující vady Prodávajícímu přestává běžet
původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení
nové faktury Kupujícímu.

5.11. Povinnost Kupujícího zaplatit vyúčtovanou částku je splněna dnem odepsání
příslušné částky z účtu Kupujícího.

5.12. Objednatel zdanitelného plnění (s výjimkou režimu přenesení daně) si vyhrazuje
právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty
ve smyslu § 109a zákona o DPH, v platném znění, pokud poskytovatel
zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní
účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn
správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím
dálkový přístup). Obdobný postup je Objednatel zdanitelného plnění oprávněn
uplatnit i v případě, že vokamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude
o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně
skutečnost, že je nespolehlivým plátcem nebo v případě naplnění dalších kritérií
uvedených v § 109 odst. 1 a 2 zákona o DPH.

5.8. Lhůta splatnosti faktur musí činit nejméně 30 kalendářních dnů ode dne doručení
faktury Kupujícímu. V případě rozporu mezi splatností uvedenou na faktuře
a vyplývající ze Smlouvy, je faktura splatná 30. den ode dne jejího doručení
Kupujícímu.

5.9. Faktury vystavené Prodávajícím musí splňovat náležitosti daňového dokladu
dle zákona o DPH a náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku.
V případě, že Prodávající není plátcem DPH, musí faktura splňovat náležitosti
účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů a náležitosti stanovené v §435 občanského zákoníku.

5.13. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit
zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, v platném znění,
bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného
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plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná
výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho
místně příslušného správce daně, a to dle data uskutečnění zdanitelného plnění.

5.14. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění
daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu
vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele
zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude
tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího
příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
Nárok poskytovatele plnění na úhradu DPH tímto zaniká.

6. DOBA A MíSTo"PLNĚNí

6.1. Prodávající je povinen splnit povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu
nejpozději do 3 měsíců od účinnosti této Smlouvy.

6.2. Prodávající je povinen odevzdat Předmět koupě Kupujícímu v místě plnění
v pracovní den v době od 8 do 16 hodin.

6.3. Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu termín odevzdání Předmětu koupě
alespoň 3 pracovní dny předem.

6.4. Připadne-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není
Prodávající v prodlení, dodá-li Předmět koupě nejblíže následující pracovní den
v časovém rozmezí podle čI. 6 odst. 6.2. této Smlouvy.

6.5. Prodávající je povinen odevzdat Předmět koupě Kupujícímu v sídle Kupujícího.

6.6. Smluvní strany se mohou dohodnout, že Kupující si převezme Předmět koupě
v provozovně Prodávajícího.

6.7. Smluvní strany se dohodly, že § 1912 občanského zákoníku a rovněž obchodní
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedenému
ustanovení, se nepoužijí.

7. ODEVZDÁNí A PŘEVZETí PŘEDMĚTU KOUPĚ

7.1. Prodávající splní povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu:

a) převezme-li Kupující Předmět koupě, nebo

b) umožní-li Kupujícímu nakládat s Předmětem koupě v místě plnění
uvedeném v čI. 6 odst. 6.5. této Smlouvy a v době uvedené v čI. 6 odst.
6.2. Smlouvy a Kupující v rozporu s čI. 7 odst. 7.5. odmítne Předmět
koupě převzít nebo v rozporu s čI. 7 odst. 7.5. Smlouvy neposkytne
potřebnou součinnost.

7.2. Prodávající je na základě žádosti Kupujícího povinen Předmět koupě
před Kupujícím překontrolovat nebo předvést jeho funkce.
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7.3. Kupující je oprávněn provést před samotným převzetím Předmětu koupě
kontrolu, zda Předmět koupě má veškeré požadované vlastnosti a splňuje
veškeré požadavky podle platných a účinných právních předpisů nebo
technických norem a Smlouvy.

7.4. O předání Předmětu koupě je Prodávající povinen sepsat písemný doklad
o předání - Předávací list.

7.5. Kupující je oprávněn odmítnout převzít Předmět koupě nebo neposkytnout
součinnost k jeho převzetí zejména v následujících případech:

a.) Předmět koupě nebude mít vlastnosti požadované Smlouvou nebo

b) Předmět koupě nebude mít vlastnosti požadované platnými a účinnými
právními předpisy nebo technickými normami nebo

c) Předmět koupě bude vykazovat znaky zjevného poškození nebo

d) Prodávající dodá Předmět koupě do jiného místa, než jak je sjednáno
v čI. 6 odst. 6.5. Smlouvy nebo

e) Prodávající dodá Předmět koupě mimo dobu sjednanou v čI. 6
odst. 6.2. Smlouvy nebo

f) Prodávající dodá Předmět koupě za cenu v rozporu se Smlouvou nebo

g) Prodávající nesplní povinnost stanovenou v čI. 6 odst. 6.3. Smlouvy
nebo

h) Prodávající nesplní některou ze svých povinností podle čI. 4 odst. 4.3.
a čI. 4 odst. 4.4. nebo čI. 7 odst. 7.2. Smlouvy.

7.6. V případě, že Kupující Předmět koupě odmítne převzít, bude mezi Smluvními
stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Předmětu koupě
a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí
Prodávající. Nebude-Ii záznam podle tohoto odstavce sepsán, sdělí Kupující
důvody pro odmítnutí převzetí Předmětu koupě Prodávajícímu na jeho žádost.
Poté, co Prodávající odstraní vytknuté vady, dohodnou se Smluvní strany
na opětovném termínu odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu. Dohodou
na opětovném termínu odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu nedochází
ke změně doby plnění podle čI. 6 odst. 6.1. Smlouvy.

8. NABYTí VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČí ŠKODY

8.1. Vlastnické právo k Předmětu koupě Centrální zadavatel nabývá a Kupujícímu je
svěřeno do hospodaření okamžikem, kdy Prodávající splní podle čI. 7 odst. 7.1.
této Smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu.

8.2. Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem,
kdy Prodávající splní podle čI. 7 odst. 7.1. této Smlouvy povinnost odevzdat
Předmět koupě Kupujícímu.
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8.3. Smluvn í strany se dohodly, že § 2121 - 2123 občanského zákon íku a rovněž
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné
uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

9. VADY PLNĚNí A ZÁRUKA

9.1. Předmět koupě musí být prostý všech faktických a právních vad a Prodávající
je povinen zajistit, aby dodáním a užíváním Předmětu koupě nebyla porušena
práva Prodávajícího nebo jiných osob vyplývající z práv duševního vlastnictví.
Předmět koupě má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba.

9.2. Prodávajícl poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu koupě,
jíž se Prodávající zaručuje, že Předmět koupě bude po záruční dobu způsobilý
pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané
Smlouvou a nebude mít právní vady. Záruční doba a bližší podmínky záruky
za jakost jsou uvedeny v Příloze Č. 1. Záruční doba každého jednotlivého vozidla
začíná běžet dnem, kdy Prodávající splní podle čI. 7 odst. 7.1. této Smlouvy
povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu.

9.3. Předmět koupě bude vadný, nebude-Ii:

a) při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby mít
vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

b) při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilý
pro použití k účelu stanovenému Smlouvou nebo

c) při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prostý
právních vad.

9.4. Kupující má práva z vadného plnění i v případě, jedná-Ii se o vadu, kterou musel
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo
při převzetí Předmětu koupě.

9.5. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené Kupujícím nebo jinými
osobami, ledaže Kupující nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty
nebo pokyny, které obdrželi od Prodávajícího.

9.6. Kupující nemá práva z vadného plnění, způsobila-Ii vadu po přechodu nebezpečí
škody na věci na Kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-Ii vadu
Prodávající nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti
vyplývající z této Smlouvy.

9.7. Prodávající neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu koupě, které
je obvyklé u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět koupě.

9.8. Prodávající odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu koupě,
ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost
a provedení Předmětu koupě nemělo dojít.
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10. UPLATNĚNí PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNí

10.1. Má-Ii Předmět koupě vadu a odpovídá-Ii Prodávající za tuto vadu Předmětu
koupě, má Kupující práva z vadného plnění.

10.2. Kupující je oprávněn reklamovat vady u Prodávajícího jakýmkoliv způsobem.
Prodávající je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně
potvrdit. V reklamaci Kupující uvede popis vady nebo uvede, jak se vada
projevuje.

a) na dodání nového Předmětu koupě bez vad, pokud to není vzhledem
k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené; není-Ii to možné, může
odstoupit od Smlouvy, nebo

\

10.3. Vada je uplatněna včas, je-Ii písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu
nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-Ii mu reklamace sdělena

. jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby. Připadne-Ii konec Záruční
doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-Ii písemná forma
reklamace odeslána Prodávajícímu nejblíže následující pracovní den, nebo je-Ii
mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou nejblíže následující pracovní den.

b) na dodání chybějící části Předmětu koupě, nebo

10.4. Má-Ii Předmět koupě vady, za které Prodávající odpovídá, má Kupující právo:

c) na odstranění vady bezplatnou opravou Předmětu koupě, nebo

d) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

e) odstoupit od Smlouvy.

10.5. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového motorového
vozidla, vyskytla-Ii se stejná vada na motorovém vozidle po její první opravě
znovu, nebo nemůže-Ii Kupující řádně užívat motorové vozidlo pro větší počet
vad.

10.6. Kupující sdělí Prodávajícímu volbu nároku z vady v reklamaci, nebo
bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Kupující
změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-Ii Kupující opravu vady,
která se ukáže jako neopravitelná. .

10.7. Nesdělí-Ii Kupující Prodávajícímu, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu
poté, co jej k tomu Prodávající vyzval, musí Prodávající odstranit vady, a to podle
své volby opravou nebo dodáním nového vozidla; volba nesmí Kupujícímu
způsobit nepřiměřené náklady.

10.8. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti
s oznámením vad Prodávajícímu.
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11. PODMíNKY ODSTRANĚNí VAD

11.1. Prodávající je povinen odstranit Kupujícímu reklamovanou vadu nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne oznámení vady Prodávajícímu, nedohodnou-Ii
se Kupující s Prodávajícím jinak.

11.2. Nebude-Ii vada odstraněna ve lhůtě podle předcházejícího odstavce, je Kupující
oprávněn:

a) zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou, nebo

b) zajistit obstarání náhradního plnění, nebo

c) požadovat slevu z kupní ceny, nebo

d) od Smlouvy odstoupit.

11.3. Veškeré náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s odstraněním vady způsobem
podle čI. 11 odst. 11.2. je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit. Prodávající
se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Kupujícímu jinou odborně
způsobilou osobou podle čI. 11 odst. 11.2. písmoa) Smlouvy nebo podle čI. 11.
odst. 11.2. písmob) Smlouvy.

11.4. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou k odstranění
vady.

11.5. Do odstranění vady nemusí Kupující platit dosud nezaplacenou část kupní ceny
a případnou příslušnou sazbu OPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu
na slevu.

11.6. Při dodání nového Předmětu koupě nebo jednotlivého motorového vozidla vrátí
Kupující Prodávajícímu na náklady Prodávajícího Předmět koupě.

11.7. Prodávající je po odstranění vady povinen Kupujícímu písemně potvrdit, že došlo
k odstranění vady, uvést způsob jejího odstranění a dobu, po kterou byla vada
odstraňována.

11.8. Záruční doba neběží od okamžiku sdělení reklamace Prodávajícímu do okamžiku
odstranění vady. Odstraněním vady se rozumí zjednání nápravy Prodávajícím
nebo uplatnění některého z práv podle odstavce podle čI. 11 odst. 11.2. Smlouvy
Kupujícím.

11.9. Prodávající je povinen převzít a odvézt Předmět koupě dodaný v rozporu
s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, nebo nesplňující požadavky právních
předpisů nebo technických norem platných a účinných ke dni odevzdání
Předmětu koupě Kupujícímu.

11.10.Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117
a § 2165 - 2172 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým
smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením,
se nepoužijí.
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12. SANKCE

12.1. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2000 Kč,
v případě porušení povinnosti dle čI. 6 odst. 6.1. této Smlouvy, a to za každý
i započatý den prodlení.

12.2. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vad dle čI. 11 odst. 11.1. této
Smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, za každou
jednotlivou vadu, ,a to za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad.

\

12.3. Prodávající je povinen splnit povinnost, jejíž plnění bylo utvrzeno smluvní
pokutou, i po jejím zaplacení.

12.4. V případě, že Prodávající poruší jinou povinnost stanovenou touto Smlouvou,
aniž by pro její porušení byla stanovena zvláštní smluvní pokuta (např. povinnost
dle čI. 14 odst. 14.1. Smlouvy), má v takovém případě Kupující právo na smluvní
pokutu ve výši 1 000 Kč za každé porušení a každý i jen započatý den prodlení.

13. ODSTOUPENí OD SMLOUVY

12.5. V případě, že Prodávající neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný
v registru plátců DPH, má Kupující nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč.

12.6. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nesmí být ze strany
Prodávajícího uplatňována jakákoliv smluvní pokuta nebo jiná sankce s výjimkou
zákonného úroku z prodlení.

12.7. Kupující je oprávněn započíst jakoukoliv splatnou nebo nesplatnou peněžitou
pohledávku za Prodávajícím vzniklou na základě této Smlouvy.

12.8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy, kterou
lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

12.9. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování
druhé smluvní straně.

13.1. Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními
předpisy nebo Smlouvou.
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13.2. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:

a) bude-Ii Prodávající v prodlení s dodáním Předmětu koupě o více
než 5 pracovních dnů,

b) nebude-Ii mít Předmět koupě vlastnosti stanovené Smlouvou nebo

c) ocitne-Ii se Prodávající ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.

13.3. Prodávající je oprávněn odstoupit Smlouvy pouze v případě stanoveném
zákonem. V jiném případě není Prodávající oprávněn odstoupit, byť by takové
oprávnění bylo mezi stranami sjednáno.



13.4. Účinnost odstoupení Smlouvy nastává doručením písemného oznámení
o odstoupení příslušné smluvní straně, není-Ii v odstoupení uvedeno datum
pozdější.

14. OSTATNí USTANOVENí

14.1. Práva Kupujícího spojená s kontrolou plnění poskytovaného Prodávajícím
na základě Smlouvy, jakož i jiná oprávnění náležející dle Smlouvy Kupujícímu,
je oprávněn vykonávat kromě příslušného Kupujícího i Centrální zadavatel,
a to z titulu. pověření k této činnosti Kupujícím. Úkony Centrálního zadavatele
vůči Prodávajícímu i ve vztahu k plnění Smlouvy jsou považována za jednání
Kupujícího.

14.2. Prodávající bere na vědomí a je srozuměn s tím, že Centrální zadavatel
je oprávněn kontrolovat plnění poskytované zejména v následujícím rozsahu:

a) kontrola plnění smluvních podmínek sjednaných Smlouvou,

b) kontrola plnění Prodávajícího z hlediska sjednaného Předmětu koupě,

c) kontrola vyúčtování plnění poskytnutého Prodávajícím,

d) kontrola kvality Předmětu koupě, zda odpovídá požadovanému plnění
Přílohy Č. 1 této Smlouvy.

14.3. Kupující a Prodávající se zavazují poskytnout Centrálnímu zadavateli veškerou
nezbytnou součinnost pro provedení kontroly v rozsahu sjednaném v tomto
článku Smlouvy.

14.4. Smluvní strany prohlašují, že obsah této Smlouvy nepovažují za obchodní
tajemství dle § 504 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením
zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

14.5. S ohledem na povinnost uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona
o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že uveřejnění této Smlouvy
v registru smluv zajistí Kupující.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí

15.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

15.2. Smlouvu lze měnit pouze písemně formou dodatku, pořadově očíslovaného
a podepsaného oběma smluvními stranami.

15.3. Nákup motorových vozidel bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami
Centrálního zadavatele (Oznámení o zakázce, ev.č. Z2018-022653 a Zadávací
dokumentace) a nabídkou Prodávajícího ze dne 10.8. 2018.
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15.4. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž Prodávající obdrží jedno
a dvě vyhotovení převezme Objednatel.

15.5. Tato Smlouva byla schválena usnesením Rady Olomouckého kraje č.
UR/48/79/2018 ze dne 27.8.2018.

15.6. Přílohy tvoří nedílnou součást Smlouvy a musí s ní být pevně spojeny:

Příloha Č. 1 - Specifikace Předmětu koupě

Příloha Č. 2 - Ceník

13. 09. 2m U
V Olomouci dne 000 o o V Prostějově dne.. o o o o 000 o o o 00 o 000 o
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