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uzavfiané. podle ustafioveni § 2079 §'1"T§§F_zék0n'a <3. 8'9/2012 Sb., obcansky zakomk

1. Kupujici:
se sidlemz
ID datové schrzinky:

élzinek I
Smluvni strany

SANTF1 - centrum sociélnich a pobytovych sluzeb
Tajovského 1156/ 1, 73601, Havirov Podleslv

7edu8
neni Zapsém v obchodnim rej stfflcu

Oprzivnénjr zéstupce:
- ve vécech smluvnich:

— ve vécech technickj/ch a
pro pfevzeti vozideli

Bankovni spoj eni:
éislo fiétu:
Identifikaéni éisloz
DIC:

2. Prodzivajici:
se sidlem:
ID datové schrémky:
/zapsém v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu vHradc1 Kralove, oddll C
vloika 13920.

Oprévnénjl zéstupce:
- ve vécech smluvnich:

Mgr. Stanislava Gorecké, feditelka

Mgr. Michaela Rosové.
te1.: 596 411 026
e-mail: sante@sante-havir0v.cz
e—mail: reditel@sante-havir0v.cz
éeské. spofitelna, a.s.
1666000319/0800
00847470
CZOO84747O

AUTO IN, s.r.o.
Podébradskél 292, 530 09 Pardubice
mékpcut

Marek éimik
v r I Vve vecech technickych:

Vv |pro predéni vozidel:

Jan Surik
tel; 702 212 666
e-mail: surikj@aut0in.cz
Jén Surik
tel.: 702 212 666
e-mail: surikj@aut0in.cz

I V r vBankovm spojeniz
Cislo L'1c":tu:
Identifikafini éislot
DIC:

démle také obecné ,,smluvni strany“

Ceska sporitelna, a.s.
1206089359/0800
25298828
CZ25298828
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é1ém@1<' 11
Zékladni ustanoveni

Zeistupci smluvnich stran podepisujici tuto smlouvu prohlasuji:
21) Ze fidaje uvedené v c“:12'1.11ku I této smlouvy (déle jen ,,identifika.6ni 1'1daje“) a taktéé

oprévnéni k podnikéni jsou v souladu s prévni skuteénosti V dobé uzavfeni
této smlouvy, '

b) ée podle vnitfnich pfedpisfi nebo jiného obdobného pfedpisu iii rozhodnuti orgeinu jsou
opréwnéni podepsat tuto smlouvu,

0) ie k platnosti smlouvy neni potfeba podpisu j iné osoby (‘Si daléiho prévniho fikonu,
d) ée prodéwajici byl vybrén na zzikladé zadévaciho fizeni na vefejnou zakélzku kupujiciho

Zn. VZ/1/SANTE/2018 - ,,P0f'izeni automobilfi pro SANTI3“.

Smluvni strany se Zavazuji, %e:
2.1. zmény svjich identifikaénich ildajfl pisemné oznémi bez prodleni druhé smluvni strané.
2.2. pisemné oznémeni 0 zméné identifikaénich fidajfi, a to véetné zmény bankovniho

spojeni, smluvni strana zasle k rukém osoby povéfené zastupovénim druhé smluvni
strany ve vécech technickj/ch.

2.3. pisemné oznémeni 0 zméné bankovniho spojeni smluvni strana doloii kopii smlouvy
0 Zfizeni daného fiétu.

2.4. pisemné oznéuneni 0 zméné zélstupce smluvni strany, podepisujiciho tuto smlouvu,
smluvni strana doloéi dokladem 0 volbé nebo jmenovéni.

2.5. v pisemném oznémeni smluvni strana vidy uvede odkaz na éislo sml0uvy"a datum
fiéinnosti oznarnované zmény.

Prodévajici vj/slovné prohlasujet
3.1. 2e j e odborné zpfisobilv k zajisténi pfedmétu plnéni podle této smlouvy a po celou dobu

trvéni této smlouvy zajisti platnost veskerj/ch pfisluénj/ch oprzivnéni, jei jsou nezbytné
pro pfedmét plnéni,

3.2. is se fzidné seznémil se vsemi dokumenty t3’/kajicimi se zadévaciho fizeni uvedeného
v odst. 1. pism. d) tohoto élénku smlouvy a veskeré zjisténé skuteénosti zohlednil
v cené,

3 .3. fie odvede na v3’/stupu dafi z pfidané hodnoty z plnéni dle této smlouvy.

Kupujici v3’/slovné prohlaéuje:
4.1. Ze neni v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy osobou povinnou k dani

Z pfidané hodnoty,
4.2. ie nebude uplatnén reiim pfenesené dafiové povinnosti podle § 92, pism. e, zékona

6. 23 5/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisfi,
4.3. fie pfedmét plnéni nebude vyuiit pro ekonomickou éinnost kupujiciho ve smyslu zékona

c“:. 23 5/2004 Sb.

Pokud se na strané prodéwajiciho jedné 0 pfipad, kdy vice prodévajicich podévalo
v zadévacim fizeni uvedeném v odst. 1. pism. d) tohoto élémku smlouvy spoleénou nabidku,
zavazuji se vsichni prodévajici podéwajici spoleénou nabidku, is v souvislosti s pfedmétem
plnéni této smlouvy ponesou po celou dobu twéni zéwazkfi vypljrvajicich z této smlouvy
spoleéné a nerozdilné odpovédnost v1°16i kupujicimu a tfetim osobém.

Pokud prodévajici v zadéwacim fizeni uvedeném v odst. 1. pism. d) tohoto élénku smlouvy
prokazoval prostfednictvim j injlch osob profesni zpfisobilost t3’/kajici se oprévnéni
k podnikéni, zavazuje se prodévajici, fie danou éést pfedmétu plnéni bude vykonévat pouze
osoba s ta.k0v§'/mto oprévnénim k podnikémi.
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osoba s takovy’/mto oprévnelfim k podnikélni.

Pokud prodzlvajioi povéfi provedenim éaisti pfedmétu plneni jinou osobu, mé prodévajici
odpovednost, jako by pfedmet plnéni provedl sém. Prodéwajici se v§ak zavazuje,
ie k provedeni éésti pfedmétu plnéni povéri pouze osobu, které mé oprévnéni k podnikéni
v rozsahu odpovidajicimu dané éeisti pfedmétu plnéni.

Kupujici prohlasuje, Ze predmét plnéni je spolufinancovén Z pfispévku Nadaéniho fondu
TEPLO NA DLANI, IC: 06486282, Konzumni 298/621. 736 01 Havirov.

élanek III
Predmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je dodéni vozidla Ford Transit Custom v rozsahu dle technické
specifikace uvedené v pfiloze 6. 1, této smlouvy (déle také ,,vE':c“ nebo ,,n0vé vozidlo“),
véetne seznélmeni s obsluhou a fidribou, a to za podminek uvedenj/oh v této smlouvé a
v zadévacich podminkéch zadévaciho rizeni uvedeného v élénku II odst. 1. pism. d), této
smlouvy.

Véc musi b3’/t nové, kvalitni, bez vad a odpovidajici jakosti pro pouiiti k obvyklému fiéelu
a splfiujioi podminky platnj/ch teclmickj/ch, bezpeénostnich, hygienickich norem
a praivnich pfedpisfi éeské republiky. Novou véci se rozumi véc, u nii stav taehometlu
nevykazuje v okamiiku predé.ni vice nei 50 km.

Véc musi mit doplnéné veskeré provozni kapaliny a néldrie lniniméllné do 3/4 celkového
moiného mnoistvi a sady kol pro obdobi v den predéni véci kupujicimu. Jako souéést véci
budou i 2 kusy kliéfi a veskeré dalsi pfipadné povinné vybaveni stanovené pfislusnj/mi
préwnimi pfedpisy oi technickjrmi normami éeské republiky.

Pokud k rédnému plnéni pfedmétu smlouvy bude nezbytné souéitmost kupujioiho,
je prodévajici povinen vyzvat kupujioiho k nezbytné soueirmosti nejméne 3 pracovni dny
pfedem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Prodévajici se zavazuje kupujicimu odevzdat véc, véetné dokladfi, vmisté uvedeném
v élémku IV odst. 1. této smlouvy, a umoinit kupujicirnu nabj/t vlastnické préwo k véci
v souladu s touto smlouvou.

Prodévajici je povinen dodat k véci vsechny doklady potfebné pro bezpeénjz provoz
a fidribu pod1e préwnich predpisfl a technickj/ch norem éeské republiky, a to zejména:
0 technickjr prflkaz,
0 servisni kniiku,
o zéruéni listy a podminky,
0 névody k pouéiti, obsluze a fidribé,
n adresy a telefonni éisla servisnich mist.
Veskeré doklady k predmétu plnéni musi bjn predloieny v éeském jazyce.

Kupujici se zavazuje pfedmét plnéni prevzit a zaplatit prodévajicimu sj ednanou cenu podle
této smlouvy.
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Clénelc IV
Misto a zpflsob pfevzeti

Mistem prevzeti véci je sidlo SANTE — contra ambulantnich a pobytovych sociélnich sluieb
na adrese Tajovského 1156/ 1, 736 01 Havifov ~ Podlesi.

O prevzeti véci bude prodévajicim vyhotoven protokol 0 pfevzeti véci ve 3 vyhotovenich,
kterjz bude podepséin opré.vnén§'/rni osobami smluvnioh stran pro prevzeti uvedenj/mi
v élénku I této smlouvy. V protokolu 0 pfevzeti véci bude uvedena. identifikace véci, Lidaje
0 datu seznémeni s obsluhou a. tldribou, seznam pfedévanj/ch dokladfi a prohléseni
prodévajiciho, ée véc nerné prévni ani jiné vady. Kaidél ze smluvnich stran obdrii
po jednom vyhotoveni protokolu o pfevzeti véci a tfeti vyhotoveni pfiloii prodéwajici
k fakture.

Pokud bude predmétem plnéni dle této smlouvy dodaivka vice novj/‘oh vozidel, bude
o prevzeti kaidého nového vozidla. sepséln san1ostatn§'/ protokol.

Kupujici je opréwnén odmitnout pfevzeti véci v pfipadé, Ze nebude dodéma v souladu s touto
smlouvu. O odmitnuti pievzeti véci, véetné uvedeni dfivodfl, vyhotovi kupujioi protokol,
kterjl podepisi oprévnéné osoby smluvnich stran pro prevzeti a pfedéni uvedené v élénlcll I
této smlouvy.

élének V .
Termin odevzdéni veci

Prodzivajioi je povinen odevzdat véc, véetné dokladfi, v rnisté uvedeném v élénku IV,
odst. 1. této smlouvy nejpozdéji do: 120 kalend2ii"nich dni ode dne Liéinnosti této smlouvy.

Prodévajici je povinen informovat 0 terminu pfedfini véci oprévnénou osobu kupujiciho
pro prevzeti véci nejméné 3 pracovni dny pfedem, pokud so smluvni strany nedohodnou
jinak.

élének VI
Vlastnické prévo k véoi a nebezpeéi skody na véci

Kupujici nabj/vér vlastnioké prévo k véci okamiikern prevzeti véci od prodévajiciho.

Nebezpeéi skody na véoi prechézi na kupujiciho okarniikem prevzeti véci
od prodévajiciho.

Clének VII
Kupni cena

Kupni cena za dodeini nového vozidla nebo vozidel je stanovena na zéklade vjrsledku
zadéwaciho fizeni kupujiciho zn. VZ/1/SANTI53/2018 - ,,Po1‘"izeni automobilfl pro SANTE“ a
éini:

Cena bez DPH 819.199,18 K6
DPH 21 % 172.031,82 K6
Cena vé. DPH 991.231,00 K6

Kupni oena je nejvjrse pfipustné a plati po celou dobu platnosti této smlouvy.
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V kupni cene jsou zahrnuty veskeré néklady a vj/daje prodévajiciho nutné pro fzidné
a fiplllé splnéni této smlouvy tzn., fie vkupni cené je mj. zahrnuta i doprava do mista
odevzdéni a pfevzeti véci vcetné piipadnj/ch cel a poplatkfi, seznémeni s obsluhou
a ildrfibou, jakofi i pfipadné zvj/sené nélklady spojené s vjrvoj em cen.

Prodeivajici odpovidél za to, fie sazba dané Z pfidané hodnoty je VIZé1I0 smlouvé v dobé jejiho
uzavreni stanovena v souladu s platnj/mi przivnimi pfedpisy.

Sjednané. kupni cena mflfie bjrt Zmenena. pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy
a pied zdanitelnj/m plnénim dojde ke zmc‘—5né sazby DPH. V tomto pfipadé smluvni strana
odpovidzi za to, fie sazba dané z pfidané hodnoty bude na dafiovém dokladu stanovena
v souladu s platnjrrni préwnimi predpisy, tzn., fie smluvni strana ke kupni cené bez DPH
vyfictuje DPH v platné v§'/si. Smluvni strany se dohodly, fie vpiipadé zmeny kupni ceny
(DPH a ceny véetné DPH) v dflsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smiouvé uzavirat
dodatek.

Clének VIII
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, fie prodéwajici neméi v prfibéhu plnéni smlouvy nérok
na jakékoliv zzilohy oi czisti ceny ze strany kupujiciho.

Prodéwajici je oprévnén vystavit dafiovy doklad (déle jen ,,faktura“) za dodémi nového vozidla
afi po pfevzeti véci kupujicim. Pokud bude pfedmetem plnéni dle této smlouvy dodéwka vice
novj/ch vozidel, vystavi prodévajici na kafidé vozidlo samostatnou fakturu.

Za den uskuteéneni zdanitelného plnéni je povafiovein den oboustranného podpisu protokolu
0 prevzeti véci, které bude fakturovéna.

Lhfita splatnosti faktury je stanovena 30 dnfi od doru<':eni faktury.

Krome nélefiitosti stanovenj/ch platnj/mi prévni pfedpisy musi faktura od prodzivajiciho
obsahovat tyto fidaje:
5.1. oznaéeni pléitce:

SANTE — centrum ambulantnich a pobytovj/ch sociélnich slufieb
Tajovského 1156/1
736 01 Havifov - Podlesi

5.2. specifikaci predmétu plnéni
5.3. cislo smlouvy kupujiciho uvedené v zéhlavi této smlouvy
5.4. text: ,,Pfedmet plnéni je spolufinancovén z piispévku Nadacniho fondu TEPLO NA

DLANI“
5.5. bankovni spojeni dle é1z'1n1<u I této smlouvy
5.6. pfesnjl nézev prodélvajiciho a éitelné jméno a piijmeni vystavitele faktury a jeho

vlastnorucni podpis
5.7. priiohu - protokol o pfevzeti véci.

Nebude-1i faktura obsahovat nekterou nélefiitost stanovenou touto smlouvou nebo
budou-li ixdaje uvedeny chybne, j e smluvni strana oprzivnéna vadnou fakturu pied uplynutim
lhfity splatnosti vrétit druhé smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vrzicené
fa.ktuf‘e (na titulni strane) vyznaéi smluvni strana dfivod vréceni. Smluvni strana provede
opravu vystavenim nové faktury. Vraiti-li smluvni strana vadnou fakturu druhé smluvni
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strane, pi-estévé béfiet pfivodni lhfita splatnosti. Novzi lhfita splatnosti befii opét ode dne
doruceni nové vyhotovené (opravené) faktury.

7. Povinnost zaplatit je splnéna dnern pI'ips2'1ni pfislusné czistky na iléet prodévajiciho uvedeny
v clénku I této smlouvy, vyjma pfipadu uvedené-ho v odst. 8. tohoto clénku smlouvy. Zmenu
ilctu musi prodéwajici kupujicimu oznéunit piedem postupem sjednanjrm v oleinku \
II odst. 2. této smlouvy. '\

8. Prodévajici bere na védomi, fie kupujici:
8.1. provede bezhotovostni ilhradu pouze na fleet uvedenjr v centrélnim registru plétcfi DPH,

a to i v pfipadé, fie na dafiovém dokladu bude uvedeno jiné éislo fiotu,
a to u iiplat, kdy celkové cena bude vyséi nefi dvojnésobek cz'1stky podle zékona
upravujiciho provédéni plateb v hotovosti (§ 4 zékona 6. 254/2004 Sb.),

8.2. bez jakékoliv sankce pozastavi vyplaceni césti 1i1n"ady ve V3’/“si vydétovallé DPH uvedené
na dafiovém dokladu v pfipadé, fie so prodéwajici stane po podpisu smlouvy
nespolehlivj/1n plétcern, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivjl plétce,

8.3. provede ilhradu pozastavené éésti DPH podle bodu 8.2. pfimo pfislusnému spraivci dané
(financnimu iiradu).
Provedeni ilhrady DPH podle bodu 8.3. je flhrada zdanitelného plneni bez DPH (tj.
pouze zékladu dane) smluvnimi stranami povafioveina za fédnou fihradu dle této
smlouvy 21 prodévajicimu nevzniké fieidnjz nérok na fihradu pfipadnj/ch L'11"okl“.'1 z prodleni,
pen:-ile, néhrady skody nebo ja.k)'/chkoli dalsich sankci vflci kupujicimu, a to ani
v pfipadé, fie by mu podobné sankce byly vyméfeny spraivcem dané.

9. Podle § 13 fizik. 6. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejné sprzivé, ve zneni pozdéjéich
predpisfi, je prodévajici povinen spolupfisobit pfi kontrolélch hospodafeni provédénf/ch
u kupujiciho kontrolnim orgénern.

Clének IX
Zéruoni podminky a odpovédnost za vady

1. Prodzivajici poskytuje na vozidlo, vcetné v§ech jeho soucésti a piislusenstvi, zéruku
dle zérucnich podminek vjrrobce.

2. Zzirucni doba béfii ode dne prevzeti véci kupujicim.

3. Vyskyine-li se v prflbéhu zéruoni doby na véci vada, ufiivatel pisemné oznénni
prodzivajicirnu jeji vjrskyt, vadu popise a uvede, jak se proj evuje. Pokud v oznzimeni vad
neuvede ufiivatel jiné préwo uvedené vust. § 2106 obc":a.nského zékonilcu, mé se za. to,
fie pofiaduje bezplatné odstraneni vady opravou veci.

4. Prodévajici j e povinen bezplatné odstranit vadu v zéruéni dobé nejpozdéji
do 10 pracovnich dnfi ode dne dorueeni oznzimeni vady od ufiivatele, pokud se ufiivatel
a prodévajici, vzhledem k cha.ra.kteru a rozsahu vady, nedohodnou jinak.

5. Zérucni doba nebéfii po dobu, po kterou ufiivatel nemfifie ufiivat véc pro vady, za které
odpovidé prodéwajici.

6. Vpfipadé, fie neni mofiné reklamovanou vadu odstranit, mé. ufiivatel prévo fiédat nové
bezvadné plneni, které rnusi b§'rt dodéno nejpozdéji do 30 dnfi od prokazatelného uplatnéni
reklamace.
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V pfipadé vjrrneny vadného vozidla nebo jeho éésti v zzimcni dobé, zaéiné na vymenéné
vozidlo nebo jeho éélst befiet nové zéruoni doba v délce dle odst. 1.-tohoto élémku.

O odstranéni vady je prodévajici povinen sepsat zfipis o odstranéni vady.

Ufiivatel mei przivo nechat odstranit vady no néklady prodeivajiciho vpripadé,
fie prodévajici sém vady neodstrani v terminu dle odst. 4. tohoto clémku smlouvy nebo
v jiném dohodnutém terminu.

V pfipadé, fie so ufiivatel a prodzivajici nedohodnou jinak a prodzivajici nebude schopen
zajistit odstraneni vad v miste uvedeném v élémlcu IV odst. 1. této smlouvy, zavazuje se
prodéwajici zajistit odtah vozidla. k odstrafiovélii vad a zpét na vlastni néklady.

V piipadé, fie se ufiivatel a prodévajici nedohodnou jinak a prodéwajici nebude schopen
zajistit povinné garancni a servisni prohlidky pro zajisténi zémlky vmisté uvedeném
v clénku IV odst. 1. této smlouvy, zavazuje se prodévajici zajistit odtah vozidla k provedeni
garanéni a servisni prohlidky a Zpét na vlastni néklady.

Prodévajici se zavazuje, fie po dobu odstrafiovéni vad dle odst. 4. tohoto élémku a po dobu
provédeni povinnj/ch garancnich a servisnich prohlidek dle odst. 1 1. tohoto élénku zapfijcit
ufiivateli bezplatné néhradni vozidlo.

Veskeré néhradni dily dodeivané k vozidlu prodévajicim nebo s jeho souhlasem treti
osobou anebo jimi v tomto vozidle poufiité pfi provédéni garancnich, servisnich
oi opravérenskvch praci musi bjrt nové a originélni (od V3’/robce vozidla), pokud se ufiivatel
a prodéwajici pisernné nedohodnou jinak.

Prodérvajici je povinen umofinit kupujioimu instalaci GPS jednotky a s tim souvisejici
zafizeni bez ovlivnéni zémcnich podminek vozidla.

élének X
Sankcni ujednémi

V piipadé prodleni prodévajiciho s terminem odevzdéni véci nebo s terminem odstranéni
vad bude kupujici fictovat prodévajicimu smluvni pokutu ve v3’/si 10.000 K6 za kafidjz
i zapocatv kalendéfni den prodleni za kafidjl zjisténjr piipad.

V piipade nesplneni povinnosti prodévajiciho uvedené v clzinku II odst. 6. a 7. této smlouvy
bude kupujici Lictovat prodévajicimu smluvni pokutu ve v3’/si 10.000 Kc
za. kafidv takto zjistenv pripad.

Nebude-li faktura uhrazena ve lhfité splatnosti, je prodeivajici oprzivnen vyfiétovat
kupujicimu za'1konn3'/ L'1rok z prodleni.

V pfipadé, fie zévazek zanikne fédnj/in splnénirn nebo odstoupenim
0d této smlouvy, nezaniké kupujicimu nérok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsim
porusenim povinnosti prodeivajiciho.

Zsinik zévazku pozdnim plnénim neznamené zénik néroku na smluvni pokutu oi drok
z prodleni.
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Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati prodévajici nezzivisle no zavinoni
a. na tom, Zda a v jaké v3’/§i vznikne kupujicimu skoda, kterou lze vyméhat samostatno.

Vedlo smluvni pokuty mo kupujici preivo na nohradu skody vzniklé z poruseni povinnosti,
ke kterému se smluvni pokuta vztahuj e, a to i ve V3’/oi pfesahujici smluvni pokutu.

Srnluvni pokuty oi firoky Z prodleni jsou smluvni strany opréwnony vzéjemno zapooist.

Smluvni pokuta oi L'11"ok Z prodleni budou so splatnosti 21 kalondéufinich dnfi od doruooni
vvzvy k Zaplaceni. -

élének XI
Vyéoi moc

Pro fioely této smlouvy so za vyosi moo povafiuji skuteonosti majici vliv na pfedmot plnoni,
které nejsou zzivislé a ani nemohou bjrt ovlivnony smluvnimi stranami
jako napr. fiivelné pohromy, stévky, vélky, mobiiizace, povstzini nebo jiné nepfedvidané
a neodvratitelné udélosti.

Smluvni strana, u nifi dojde k okolnosti vyssi moci a bude se chtit na. vyooi moo odvolat
v souvislosti s plnonim této smlouvy, je povinna neprodleno pisemno doporuoenj/m
dopisem uvodomit druhou smluvni stranu 0 vzniku této udélosti, jakofi i o jejim ukonoeni,
a to ve lhfito nejpozdoji 7 lcalendériiich dnfi od vzniku a 7 kalendéinich dnfi od jejiho
ukonoeni. Nedodrfieni této lhfity mo za nésledek zénik préva dovolzivat so okolnosti vyééi
moci.

Povinnosti smluvnich stran, dané touto smlouvou, se po dobu trvzini okolnosti vyséi moci
dooasno pfemouji.

Clének XII
Zévoreoné ujedneini

Préva a povinnosti smiuvnich stran, pokud neni dohodnuto jinak, so iidi ustanovenimi
oboanského Zékoniku.

Odpovod’ na nabidku s pozmofiovacirn dodatkem nebo odchylkou (§ 1740,
odst. 3 oboanského zékoniku) neni prijata, pokud druhé smluvni strana tuto odpovod’
vyslovno pisemno nepotvrdi jako prij eti nabidky na. uzavreni smlouvy.

Zmonit nebo dopinit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisomn}'/ch
dodatkfi, které budou vzestupno oislovény, v3’/slovno prohléoeny za dodatek této smlouvy a
podepsény oprévnonjirni zzistupci smluvnich stran prod zahzijenim plnoni. Za pisemnou
fonnu nebude pro tento iloel povafiovéma v3’/mona e-mailovj/ch oi jinj/ch elektronickj/ch
zprév.

Ustanoveni odst. 3. tohoto olémku neplati pro identifikaoni ddaje obsafiené v olémku
I této smlouvy, u kter3'/ch pfi jejich zméno postaoi oznémeni zpfisobem upravenj/m v olénku
II odst. 2. této smlouvy.
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Smluvni strany so odchylno od ustanoveni oboanského zzikoniku, které obecno upravuji
uzavfeni smlouvy, dohodly, fie dodatek je uzavfen v)’/Iuono tohdy, byI-1i pisernnjr néwrh
dodatku podepsanfil a piedlofien)?jednou smluvni stranou podepsain druhou smluvni stranou
ve znéni predlofieného névrhu bez jakj/cl1ko1i zmon, V3’/hrad apod. a doruoen navrhujici
smluvni strané. Za pfijeti névrhu dodatku se nebude povafiovat pfipad,
kdy smluvni strana, které byl néwrh adresovén, se fakticky zachové podle névrhu dodatku,
tj. napi. poskytne-Ii nebo prijme-li plnoni, anifi by zérovefi néwrli dodatku podepsala.

Smluvni strany odehylno od ustanoveni § 582 odst. 2 oboanského zékoniku sjednéwaji,
fie mohou namitnout neplatnost Zmény této smlouvy pro nedodrfieni sjednané formy
i v pfipado, fie jifi bylo plnono.

Smluvni strany mohou ukonoit smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

Kupujici mfifie od smlouvy odstoupit v piipado nésledujicich podstatnj/ch poruoeni
smlouvy tj.:

8.1. prodévajici je v prodleni s odevzdémim voci uvedené v pfiloze této smlouvy v terminu
sjednaném v olémku V odst. 1. této smlouvy

8.2. na. voci uvedené v pfiloze této smlouvy so v zziruoni dobo vyskytnou opakujici
se vady (dvakrét a vice)

8.3. u voci uvedené v pfiloze této smlouvy nebudou dodrfieny sj ednané zéruoni podminky.

Kupujici mfifie od smlouvy odstoupit vpiipado, fie prodérvajici vstoupi do likvidace
nebo bude prohlésen Lipadek dle Zékona o. 182/2006 Sb., insolvenoni zzikon, ve znoni

vvpozdejsich predpisfi.

Prodévajici je oprévnon odstoupit od této smlouvy v piipado, pokud je kupujici v prodleni
s fihradou kupni cony.

Odstoupenim smlouva zaniké dnern, kdy bude oznémeni 0 odstoupeni doruoeno druhé
smluvni strané.

V piipado odstoupeni od smlouvy zfistévaji nadélo v platnosti ujednéni t3’/kajici so volby
préva, dohody o zpfisobu feoeni sporfi a nziroky na zaplaceni toch smluvnich sankci,
na jejichfi zapiaceni vznikl nérok pfodo dnem zéniku smlouvy.

V piipado zéniku zé.va.Zku pied splnonirn pfedmotu plnéni uzavrou smluvni strany dohodu,
ve které upravi vzoj emnzi praiva a povinnosti.

Prodévajici nernflfie bez pfedchoziho pisemného souhlasu kupujiciho postoupit
své pohledévky 2 této smlouvy na tieti osobu.

r vProdévajici neni opréviion pfevést svzi préva a povinnosti ze smlouvy, nebo jeji cost, treti
osobé bez pfedchoziho pisemného souhl-asu kupujiciho.

Smluvni strany se dohodly na vylouoeni poufiiti ustanoveni § 1987 odst. 2 oboanského
Zé.1(0I'l1I(‘ll a sj ednzivaji, fie i nejistzi nebo neuroitzi pohledzivka je zpf1sobi1é.k zapooteni.

Obé smluvni strany se dohodly, fie v pi-ipadé néstupnictvi jsou néstupnické organizace
smluvnich stran vézény ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.
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Pro pripad, fie kterokoliv ustanoveni této smlouvy so stane ne1I1oinn3'/m nebo neplatnj/m,
smluvni strany se zavazuji bez zbyteonvch odkladfi nahradit takovo ustanoveni novvrn.
Pfipadnéz neplatnost nokteroho z ustanoveni této smlouvy nemé za nésledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Prodévajici bere na vodorni, fie tato smlouva bude vedena v evidenci smluv
SANTI3 — contra. ambulantnich a pobytovj/ch sociolnich slufieb. Prodévajici prohlaouje,
fie skuteonosti uvedené ve smlouvo nepovafiuje za obchodni tajemstvi a udoluje svoloni
k jejich ufiiti a zverejnoni bez stanoveni jak3'1chko1iv daléich podminek.

Tato smlouva, jeji piipadné dodatky oi dohody o ukonoeni tohoto smiuvniho vztahu budou
uvofejnony v registru srnluv na https://smlouvy.gov.cz/. Kupujici zajisti uverejnoni
smlouvy nejpozdoji do 15 kalendaifnich dnfi od uzavi"eni smlouvy.
Kupujici se zavazuje uvést ID datovo schrénky prodeivajiciho do formulzife pro uvefejnoni
smlouvy v registru smluv.

Veokeré pisemnosti podle této smlouvy so doruouji smluvni strano na. adresu uvedenou
v zéhlavi této smlouvy, a to osobno nebo prostrednictvim drfiitele pootovni licence
doporuoeno s dodojkou. Jestlifie se prostfednictvim drfiitele poétovni licence nepodafi
doruoit pisemnost smluvni strano, povafiuje se pro iloely této smlouvy posledni don Lilofini
doby za don jejiho doruoeni, i kdyfi se adreszit 0 jejim doruoovémi nedozvodol.

Srnluvni strany so dohodly, fie vztahy vypljrvajici z této smlouvy so iidi oeskj/m prévnim
fédem a vécno a mistno piisluonv bude obecnjr soud v Ceské republice.

Voechny pisemnosti vztahujici se k plnoni smlouvy budou vyhotoveny v oeském jazyce
a jednacim jazykem pro vsechna fistni jednéni vztahujici k pinoni smlouvy bude oestina
nebo slovenotina.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svj/m podpisem stvrzuji platnost svjzch jednatelskj/ch
opreivnéni.

Smlouva je vyhotovena ve trech stejnopiseoh podepsanj/ch oprévnonj/mi zéstupci
smluvnioh stran, prioemfi kupujici obdrfii dvo a prodévajici jedno vyhotoveni.

Smluvni strany shodno prohlasuji, fie si tuto smlouvu pied jejim podpisern preoetiy,
a fie byla uzavfena po vzéjemném projednéni dle jejich pravé a. svobodné vole uroito, véifino
a srozumitelno a jeji autentionost stvrzuji svj/rni podpisy.

Tato smlouva nab)’/vzi platnosti dnem jejiho podpisu smluvni stranou, kterél ji podepisuje
jako druhé v poradi, tj. dnem Lizavieni.

Uoinnosti nabude smlouva dnem uverejnoni smlouvy v registru smluv.

Nedilnou souoaisti této smlouvy jo Priloha o. I — Technickzi specifikace vozidla s prestavbou
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" lPriloha o. 1 kupni sm ouvy

Technickzi specifikace vozidla s pi‘estavb0u

. zadavatelem pofiadované dodavatelem nabizeué
_ parametry vozidla parametry vozidla

Ohsaditelnost Pi"i fipravo: 4 osoby + 3
invalidni voziky

I Zzikladni: 7-9 osob Zzikladniz 9 osob
Pi‘i lipravo: 4 osoby + 3
invalidni voziky 7

Emisni norma
‘ minirnzilni ernisni limity EURO 6
stanovené pro danou kategorii
vozidla v piiloze o. I nafizeni
vlzidy o. 173/2016 Sb. p .

EURO 6.2

. (ems)
Zdvihovy? objem motoru

min. 1800 2000
Vikon motoru (kW) min. 85 96

Daloi pofiadavky zadavatele

lks I
v v v Ikproprave imobilnich osob nebo osob se snizenou schopnostl pohybu,

s mentzilnini nebo kombinovanj/m zdravotnim postifienim
osobni ufiitkové vozidlo M1 do 3,5 tuny, bez oddélujici prepéfiky

v prostoru za. iidioom mofinost prepravy tfi invalidnich vozikfi

palivoz benzin/nafia

barva: nerozhoduje
- potidvefové provedeni

I zadni dvere dvoukridlové s otvirénim 0 180° Iv v

I booni posuvné dvere vpravo i vlevo

I nélstupni schfidky u posuvnvch dveri

I voechny dvere prosklené

I zadniboky prosklené I I

olektncky ovlédanai a vyhfivanzi vnojsi zpotné zrcétka

elektrické ovlérdéni prednioh oken

- automatickv spinao denniho sviceni
‘ - systém ABS, asistent rozjezdu do kopce, posilovaojiizeiii

Ikontrola tlaku vzduchu v pneumatikach

centréilni zamykéni s de'1lkov3'/rn ovlédéniniv klioi (voetné néhradniho), imobilizér i
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I - vji/okovo a podélné nastavitelnjr voioiit

- oelni airbag ridioe a spolujezdce

- v3’/skové nastavitelné sedadlo ridioe, posuvnéi
- 1. iada sedade1— posuvné, zcela sklopné I In
- 2. fade sedade1— posuvné, zcela sklopné
— u spolujezdce madlomna SIOI1pI(L1 dveii

- gumové. podlaha do interiéru (kabina fidioo, prostor pro cestujici) a zavazadlového
prostoru

— autorzidio + reproduktory 77

- rezervriijkolo, zvedék a kiio na maiice kol

- klimatizace 777 I I W
-I zadni parkovaci senzory

rava vozidla:
0 prostor za iidioem upravit pro ukotvoni tii invalidnich vozikii a bezpeonjl pfevoz 3

irnobilnich k1ient1°1 (instalace samonavijecich bezpoonostnich pésfi, instalace Idchytfi
ramennich pésfi samonavijecich rarnennich pésfi, instalace kotevni lioty a kotevnich
dchytfi)

0 instalace hydraulické zdvihaci plooiny do zadni oésti vozidla ~ hydraulické plooina,
které. umofiouje bezproblémovv a pohodlnjr néjezd na invalidnim voziku do vozidla
(instalace samonavij ecich bezpeonostnich pésfi pro invalidni vozik)

ikeré baveni a fisluéenstvi mimo v ’strafin'oh vest a ovinné v 'bav 'e ofiadovémo vW _ Y Y P
ginélni kvalito a dodéwané V3’/robcom vozidla.

zimnich pneumatik je vyfiadovéna tiida palivové fispornosti A, B, C, D nebo E a tfida
navosti na mokru A, B nebo C.
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