
KUPNÍ SMLOUVA

Č. .j.: HSJ1-7')6-3/E-2018

Slnlu\'ni strany:
VC

Ceská republika - Hasičský záchranný sbor Kra,je Vysočina
Sídlo: Kc Skalce 4960/32. 586 04 Jihlava
Zast()u[)cná: plk. Mgr. Jiřím NČlnccln. kra.jskýin řcditclcm
IČO: '
Bankovllí sl)(',icl)í:

W

Cislo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tclcfón:

(dále jcl1 ..lí"ll/)llil"C'l""")

a

AUTO IN s.r.o.
Sídlo:

Zast()ll])cná:
IČO:
DI Č :
Bankovní spojeni:
číslo účtu:
Kontaktní osoba:
" mail:
Te]cli)]]:

(dál c jen ..Pro(/(h)({jícŕ')

Poděbradská 292. Trnová. 530 O') Pardubicc, oclštčpný zá\'oci
AUTO IN Hradec Královc'. Kutl]ohorská 2 l 7, Plačice, 500 04
Hradec KrálovC 4
Ladislavem Kočím, zp]l]()n]ocllčllíi osoba k podpisu s1]1lou\'y

uzavira.jí \' souladu s § 2079 zákona č. 89/201 2 Sb., občanský zákoník

(dále .jcn ..O/)č(lnsk.ŕ z(ik(ml'k"") tuto

Slnk)uvll o (lo(jávcc Yo7.i(lc] (dálc .jen ,,Sm/()ln.'(l")

" Nrtinka l z ')



I. ÚVODNÍ US"řANOVENÍ

1.1 Smlouva byla uzavřena na základč výsledku zadávacího řízeni na vcře.jnou zakázku
s názvein ..Rálnco\'á stnlouva na do(|á\'ky ()sol)nic]] voziclcl katcgorie M l --- n)ikl"ol)usy
pro období let 201 6 - 2018 Část A'" (dálc .jen ..Vel'eill(i Z(lk"(iZk"(l"" č..j. MV-28873-29/VZ-
201 6). zaclávalloLl MV čr. jako 7a(|avatclcln. ve smyslu zákona č. l 3 7/2006 Sb..
o veřejných zakázkách. ve znčni l)('zdčjších l)ře(l|)isů, neboť nabídka Prodávajícího
p()daná v rámci zadávacího řízeni na Veřeinou zakázku byla Centrá]níln 7.a(lavatc]eln
vyhodnocena .jako l:lejvhodnější.

1.2 Smluvní strany l)l"ohlašLl.ií, že idel]tifikační úda.jc sI)ecifikll.iicí Sinluvni strany .jsou
v souladu s právni skutečností v dobč uzavření Smlouvy. Srnluvní strany se zavazuji, že
změny dotčených úda.jů píseinnč oz11án]i bez prodlení druhC Sln]u\'ni štranC. V připadč
změny účtu Prodávajícího je Prodáva.jicí povinen rovněž doložit vlastnictví k novému
účtu, a to kopii příslušné sl]]]ouvy nebo potvrzeníin penčžniho ústavu. Při znjčně
i(lentifíkačnich údajů Slniuvnich stran včetnč změny účtu není nutné uzavírat ke Slnloll\'č
dodatek.

1.3 Prodáva.jíci prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součásti
7.adávaci dokuinentace Veře.jnC zakázky včetně všech .jc;jich příloh (dále jen .za(/(lj'(lcl'
(lokllment(lce"'), a které stanovuji požadavky na přechnět plnční Smlouvy, a že je odbornč
způsobilý ke splnční všech .jeho závazků podle Sn]]ou\'y. Prodávající dále l)rohlašuje, že
se dctailnč seznámil s rozsahem a povahou předniětu plnění Veřejné zakázky a Smlouvy,
že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k realizaci přcdinčtu plněni Vcře.jnC zakázky a Smlouvy, a že disl)onLľ.ie
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsoll nezbytné pro realizaci l)ředmčtll
l)ll]ěni Veřejné zakázky a Sinlouvy za clohodllutoLl inaximálni sniluvni cenu uvedenou ve
Smlouvě.

].4 pojmy s velkými l)očátečl]ílni písmeny clefillovanC ve Smlouvč budou mít význam, .jenž
.je jim ve Smlouvč, včetně je.jich příloh a dodatků, přil)iso\'án. Pro vyloučeni .jakýchkoliv
p(')chyl)llosti o vztahu Smlouvy a Zadávací doklllnel]tace jsou rovnčž stanovena tato
výkladová praviclla:

a. v případě jakékoliv neiistoty ohledně výkladu ustanoveni Smlouvy budou tato
ustanoveni vykládána tak, aby v co nc.jširši miře zohledňovala účel Veře.jnC zakázky
\"y.iá(|řený v Zadávací dokun]entaci:

I). \' ])ří])adč cl]yl)č.iicich ustal]o\'eni Sinlouvy budou použita dostatečně konkrétní
Llstanoveni Zadávací dokul])cntacc:

c. v připadč r()7.])oru mezi ustanoveniini Sm]ollvy a Zadávací dokuníentace budou mít
přednost ustanovení Sinlouvy.

1.5 Pl"o(láva.iicí pr()h]ašu.ie, že .jim p()skyto\'anC plnčni ocll)ovídá všem p()žada\"kúln
\y])lý\'a.iicin] z platných právních předl)isú a zá\'aznS'ch technických norem, které se na
plnčni \'ztahu.ii.
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4.3 Smlll\'ni stl"a]]y sc (k)ho(ll\'. žc pokud do.jdc V prúbčhu plněni Smlollv\' kc zničnč zákol]nC
sazby DPH stano\'cnC pro plnčni l)řc(ll]]čtu Sn]]oll\'y. budc tato sazba proinitnuta do všech
ccn u\'c(lcných vc Sl]]]ou\'č s DPI l a ]'lo(lá\'aiíci jc od okainžiku nabytí účinnosti zmčiiy
7ilkonnC sazby [)p[[ l)()\'incl} účto\'ät l)jatnou sazl)ll DPH. O této skutcčl]osti ncni nutn('

uzavírat (k)(latck kc Sl]]k)ll\'Č.

4 4 Plodá\'aiíci ()(|])()\'idá 7ä 1(). Že sa7l)a DPH jc stan()\'cl]a v s()uladu s platnými l)rá\'ními
přcclpi sy.

V. PLATEBNÍ POI)MÍNKY

5.] Cena plnčni dlc Sn]lou\/'y bude hrazena na základč claljo\'('ho dokladu \'ysta\'cnC]]()
Prodá\'a.iici]n (dálc jen ,,F(lktllra ").

5.2 Právo iaktllro\'at vzniká Pr()dá\"a.iici]nu po řádnCin (|odál]i celCho plnčni a l)r()t()k()lál"l]i]n
přcdánini a l)řc\'zctiln plnčni v sotl]a(lu s ČI. \'1 Slnk)u\'y Ku])Lliicil]nl.

5.3 I<aždá Faktura \'ysta\"'ená na základč Sln]oll\'y bude mít náležitosti daljo\'Cho dok]a(lll dle
§ 29 tákona č. 235/2004 Sb.. o dani l přidané hodn()ty. \'c znění l)ozdčišich l)řcd|)isú.
a dle S 435 ObčanskC]]o 7ákol]íkll. Pro(lá\'a.iici .je po vzniku práva filkturo\'at povinen

tvystavit a Kuj)ll.iicinnl předat Fakturu vc d\'o.iiln \'yhoto\'cni. Faktura musí dále

()l)saho\'at:

a) ňázc\' S]nlou\'y a datum jc.jiho uzavřeni;

b) |)řcd]nčt plnčni;

c) označcni banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (]'oklld .jc číslo účtu odlišné
od čísla ll\'edcl]Cho \' záhlaví Sln]ouvy, je Prodávající l)ovinen o této skutečnosti
Kupu.jiciho \' souladu sc Sn]]oll\'ou inforinovat);

d) kopie do(lacího listu

c) lhůtu splatnosti Faktury;

f) název, sídlo, IČO a DIČ Kupu,jicího a Pro(lá\"a.iíciho:

g) .j'nCno a \'lastnorllčni p('(lpis osoby. která Fakturu vystavila, včetnč kontaktního

tclcfonu.

5.4 I huta spIatnoxti Faktury činí 30 kalcn(lářnicl] dnů ode dnc jcjiho doručcl]i Kl|])uiicimu.
Faktura budc (1oručcna d()])orllčcnou Iislovni zásilkou nebo po\'čřc]]Cnju 7.arnčstnanci
Ku!)uiiciho proti l)iscml]ánu |)()tvl"7.cni přcvzctí.

5.5 Součásti každC Faktuiy podlc tCtO Snilouvy budc spccifikacc dodal]Cl]o plnčni tak, aby
byla \' soLl]a(iu s platnými účctníini a (laňo\'ýl]]i !)řcd])isy, a to za účclcm řádnCho vcdcni
cvidcncc majetku Kul)uiicih() \1' s()Ll]adu s tčínito l)rá\'nilni ])řcd])isy.

5.6 Ncbudc-li Faktura ()bsaho\'at l]čktcroll ])o\'i11nou ncbo d()h()(ll]lltou nálcžitost ncbo bude-
ii chybnč \yjčto\"ána ccna nebo DPH, .je Ku|)ll.iici ()l)]á\'nčn Faktlll"u před up]yl]tltiln lhůty
s])]atnosti bez zaplaceni \'Tátit Pr()(1á\"ajici]nu k pr(j\"cdcni o|)ľ"a\'y s \'Y7.načcl]im (lú\'o(lll
\'ráccni. Plx)dá\.'aiici l)ro\'edc ('|)ra\'u \"vsta\'cnin] ňo\'C Faktul"\'. \/ráccniln vadnC Faktury

J
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II. 1'ŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Plľ)(lá\'a.iící sc Slnl()Ll\/'ou zavazu.je na vlastni náklady a ncbczl)cči dodat Klll)u.iicimLl
řádnč a včas. \" počtu a za cenu a l)o(llnillck stan()\'cl]ých dále vc Sml()u\'č nové \'o7.i(|]o
I)evítimistný Ford Transit Custoin M l \' rr]n(ůství a tcchnickC specifikaci stan()\'c11č
v l)řik)zc č. l tCto slnk)Ll\'y a l)arcvl]C|]o l)l"o\'c(lcl]i dlc § ]() odst. 2 zák()na č. 361 Q()()0
Sb.. () 1)]"()\."()7.Ll na l)()zclnních k()lnunikacic|] a o zinčnách nčktcrých zák()nů vc znčni
l)ozdč.iších |)řc(|l)isil. Jedná se o nový ncp()užitý alltolnol)il \'yr()l)ený v l)řis]ušná11 rocc
vzhlcdcm k datu ()blc(|ľ]á\'kv.

U

2.2 Pl"o(lá\'aiíci |)ľľ)hlašLlic. žc přcdinčt plnční podlc Sln]oll\'y ncni l)ll]č]]il]] ncn](ůl]ýln. a žc
Slnl()u\'u 1|7.a\'í]"á po l)cčli\'án z\'ážcňí všcch inožných (líls]cdků. Pl1)dáva.iící dá ic
l)l"ohlašuic. že sc sc7.11álni] s přcdlnčtcl]] Slnlou\'y, a žc \'ozicňo inůžc být
do(láno s paraínctry a v tcrininu stano\'cl]Cln ve Sinlouvč.

2.3 Kupující sc zavazuje zaplatit Pr()dá\'aiicil]]tl za řádnč clodanC vozicllo sic(lnanotl cenu dlc
Sl]]]ouvy.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.| Prodá\'aiici se zavazuje dodat \'ozi(l]() podle svých možnosti bcz 7bytcčných průtahů
ngl)oz(lě.ii do tři (3) rnčsicú od nabyti účinnosti Slnloll\'y.

32 Místem plnčni jc ČR Hasičský záchranný sbor Kra,je VysoČina, PS Třebíč,
Ž(I'árského 180, 674 01 Kožicho\'ice.

lV. CENA

4.] Specifikace ceny plnčni .je stano\'cl]a doho(loll Sln]u\'nich stran l]ás]cdo\'nč:

Cena za Cena celkem j' KČ
Název , , MJ r KČ Počet

, zboží l MJ l bez DPH MJ bez DPH DPH 21% J'Č. DPH1fo/'(/ 7)·(///si/ ' l l
l ( 'l/S/O/// '
!K()////)i Ik,,. ) 596 ().09,()9 _ l 596 ()09.09 /25 /6/,9/ "2/ /7/.0//)

( '('/1(/ ce/keni ľ(/()/u"()l//7/e/lo 721 171,00 l
Slovy: scd1nsctd\'accticdrkÚisicst()sedn](ksátied11akorLll]čcs][ ých

4.2 Ccn Ll\/'e(lcnC \' l()lnto článku Sml()u\'y .jsou ll\'edcny .jako maxiinálni. l]ei"ýšc ])řil)llstl]C,
nc})řckročitc|nC a 7.ahrnll.iici vcškcrC náklady Pr()dá\'a.iicih() nutné k iádnánu splnčni
přcdinčtu S]nloll\'y (ňapř. \'cd]¢iši náklady, náklady sl)o.icnC s d()pra\'oll do místa plnčni,

včetnč nák]a(lú soLl\'isc.iicic]] al)od.). Prodáva.jíci ncsc veškcrC náklady nutnč nebo účelně
\/'yna]ožcnC při plnčni 7.á\'azku ze Sm]oll\'y \'čctňč veškerých p()l)lalkli. V ccnč jsou
7a|]rnllty vcškcrC činnosti sjcdnanC \'c Sm]ou\'č, jakož i další činnosti, ktcrC \'c S]n]ou\'č
uvedeny nc.jsou, alc o kterých Pl"o(lá\'a.iici \'z.l]]c(lcl]] kc svým ()(n)ornýl]] znalostem rčdčt
inčl ncbo n]oh] C'cnu plnčni je možnC ]nčľ]it l)ou/c Lä nižc sl)cciiiko\ aných ])()(1lninck.
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\"1 íl. ()DI'()vĚ[)Nos"r ZA ŠKODU, ()1)1'()VĚI)NOS1^ ZA VADY, ZÁRUKA

X l l'r()dá\'aiicí jc l)o\'incl] dodat 71)(Ůi \' l]]l](ůst\'i. (lľ'Ll]]tl dle odst. 11 tCto sn1]ou\"y při
(k)(|ržcni ()|)ch()(lnich |)()(in]íl]ck sjcclnaných \' tCto sinlouvř a rovnčž \' rálnco\,'C slnlou\'č.

8 ) Prodíi\'aiici přebírá 7á\'azck a ()dl)()\/ř(ll]ost 7ä \'a(l\' v(")zid]a. jcž budc mít vo7i('llo (či jeho
části) v (k)l)č .jeho pr()t()k()|ál"níh(' předání a přcvzcti Kill)ující1n a dálc za vady. ktcrC sc na
\i()7.i(|le (či .jeho dílčích částech) vyskytnou v průl)čhll záruční doby.
Pr()dá\.'a.iíci v soLl\'is]()sti s ()(ll)()včdl]osti za vady vozidla poskytu.je Kupu.iicilnu niže
spccifik()vanotl zárLlktl.

&3 p]"()dá\.'a.jici sc zavazu,je l)()skytnout záruku:
a) 4 roky nebo 120 000 kilonietrú na všechny včcné vady na dodaný allton]obi],
b) 5 let nebo 150 000 ki]on1ctrú na lak.
C) l 2 let na ncprorcza\'řl]i karoserie

8.4 Zál'LlČl]i doba počíná běžet dncni plm)k()|árl)iho l)řcdání a převzetí vozidla cIlc Sln]otl\'y
Ku|)u.iícin]. Záruční doba ncbčži po dobu, po ktcrou Kupu.jici ncinůže užívat přcdničt
plnčni pro vady, za ktcrC ()d])o\'idá Pr()(lá\'a.iici.

8.5 pro(|á\'ajíci jc odl)ovčdný za to. že dodaný j'řcdmět plnčni jc v souladu sc Srn|otl\'ou. a žc
po dobu záruční doby dle odst. 8.3 Sinlouvy bude mít d()hoclnlltC vlastnosti, úroveň a
charakteristiky.

8.6 Veškeré vady předničt.u pInčni .jc Kupu.jici ])o\"incn oznáinit Prodá\'a.iicilnll bez
zbytečl]Cho odkladu poté, kdy vadu z.jisti, a to
nebo na číslo , nebo piscinnč na ad
500 04 Hradec KrálovC.

8.7 pl"odá\'ající sc zavazu.je k poskytnuti nebo za.jištčni pro\'edcl]i ol)ra\' vad vozidla, na ktcrC
se \'ztahu.ie záruka, v záruční dobč dle odst. 8.3 Sln]ou\'y v o(]b()rných aljtorizo\'al]ých
scrvisech. Pl1)dá\'a.iíci je l)o\'inen sdčlit Klll)u.iicilnu bczodkladnč po oznánicni vady
pře(imčtlľ plnčni, neipoz(lč.ii však do 3 (slovy: tři) hodin od ()zlľálnclli vady, ne.jbližši
()dborný autorizo\'aný servis, vc kterém míižc být pro\'e(lena oprava Kupu.jicini oznáincnC
vady na vozidlc. Nesdčli-li Prodá\'aiici nqjbližši odborný aut()rizo\'aný servis v Ll\'cdel]C
Ihůtč, .jc Kupu.jici ()l)l"á\'něn za.jistit ol)ra\'u sám \" .iakánkoli\' ()dbornán aljt()ri7Á)\'anC]n
servisu na náklady Prodá\'ajícil]o. Nárok na náhradu škody tím ncni clotčcn.

8.8 Nc|)řc\'czlne-]i Pl"o(lá\'a.iici nebo Prodá\'a.iici]n sdčlcný ne.jbližši ()(1l)orllý autorizo\'aný
servis sdčlcný Pr()dá\'a.iicinl podle přc(lch()zi]]() odstavce \'ozidlo k pr()\'cdcni o])l"a\'y bcz
7bytcčnCho ()(|kla(lLl. nc.jdCle však do 24 (slovy: dvacctičtyř) hodin od oznán]cni vady
přcdinčtu plnčni. .je ]<Ll|)u.iici oprá\'nčn za.jistit opravu sám \' .iakClnko]i\' ()dl)orl]Cln
aut()rizo\"a]]Cl)] SCl"\"ÍSll na náklady Plľ)clá\'a.iíciho. Nárok na iuíhraclu škody tím ncni
dotčen.

&9 Vcškcrč ()pl"a\"y vad \"()7.i(lcl. na ktcrC sc vztahuje záruka. \' 7árl|ční dobč dle odst 8.3
Slnlou\'\' btl(|ou p]"o\'á(lčny pro KLll)lliicil]o zcela bczl)latl]č a tcdy \'ý|uč]]č na l]ákjady
Prod á\'alicil]o.
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Plľ)(jáva.iícilnll l)řestá\'á bč7et l)í'l\'()(lllí lhůta sl)latl]osti. Nová lhůta sl)latnosti bčzi ode dnc
doručeni ňo\'é Faktury.

5.7 PQvillnost :'aplatit ccnu plnčni jc splněna dnem |)ři|)sál]in] l)řis]llŠl]é částkv na účet
Plľ)dá\'a.iícíh(L Všechny částky l)()lÁulzovanC v Kč vzájcinnč Snllu\'l]ílni stranami na
základč Smlou\'y musí být l)rostC .jakýchkoliv baljko\'nic]1 p()l)]atkú ncbo .jiných l]ák]a(líl
sl)o.icl]ýc|] S l)řcvodcln na .jc.jich účty.

5.8 Kul)u.iíci ncl)oskytll.ic Plľ)dá\'ajícilnLl na přcdinčt plnčni Sln]ou\'y .jakckoliv zálohy.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

6.1 Rádnč dodané \/'o7.idlo bude Snllu\'ni]ni stranami pr()toko]árllč předál]() a přc\'zato v místě
plnčni dle ČI. III. odst. 32 Sn]lou\'y.

6.2 O řádnán předáni a přcvzcti vozidla budc \'yhoto\'cl] piscmný ])řcdá\'aci l)rotoko]
l)()depsaný občina Srl]]u\'nilni stranami, přičemž \' tomto piujá\'aci]n pl"ot(")k()]u bude
deklarována f"unkčnost a k()lnl)lctnost dcKlanCho vozidla.

62 Pro(lá\'a.iíci l)rohlašll.ic. žc vlastnickC l)rá\'o kc zboží nabývá Kupující okalnžikcln
uhrazcl]i s.jcdnanC kupní ceny a ncl)ezl)cči škody na věci k d()danánu vozidlu přechází na
KLl|)u.iíciho okan]žikcln převzetí zboží od Pr()dá\'ajiciho.

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍC11 STRAN

7.1 Pl"o(]á\'a.iici .je dále ])o\'incn:
a. l)()skytnout řáclnč a včas plněni podle Smlouvy bez faktických a |)rá\"nich vad;
I). postul)o\'at při plnčni přcdinčtu Sm]ou\'y s ()dborl)oll pCči, podle nc.jlepšich znalosti

a sch()pnosti, sledovat a chránit oprá\'nčl]C zá.jmy KLľl)tl.iicího:
c. \yr()zulnčt zástupce l<upuiicí]1o pana Ing. Be. Miroslava Buffa ncjniCnč 5 (slovy: pčt)

praco\'nich dnů před p]á]]o\'anýn] datcin dodiini, za účc]cn] připra\'cnosti KLll)uiici|]o
k l)oskytnuti dostatečl]C součinnosti při předání a převzetí pInčni.

7.2 Prodáva.jici je ])ovincl] za účelem ovčřcni pInčni svých l)ovil]l]osti vytvořit ])odlnil]ky
sul).icktů]n ()])rávnč]]ých dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrolc ve vcře.jné správě
a o zmčnč nčkterých zákonii (zákon o finanční kontrolc). vc znčni ])o7.dčišich přcc1pisíi,
k l)ro\'ccleni kontroly vztahující sc k realizaci přcdinčtu Smlou\'y, ])oskytnout
()prá\'nčl]ýln osobál]] vcškcrC doklady \'ztahuiici sc k realizaci |)řcdlnčtu Slnlou\'y,
llmožl]it prúl)č7j]C o\'čřo\'áňi souladu údajů o realizaci přc(llnétll Sln]ou\'y a poskyt]]ollt
s()Llčinnost všem osobáin ()prá\'nčný]]] k ])ro\'ádčni k()ntro]y, včctnč toho, že sc
Pr()dá\'a.iici !)o(lrol)i tCto kontrole a budc působit .jako osoba l)o\'il]l]á vc smyshi ust. § 2
písm. c) uvedcnCho zákona. Tčinito oprá\'l)čl)ý]]]i osol)a]ni .jsou Kul)ll.iici, Ministerstvo

[ť

linanci CcskC rcpubliky, Ministcrst\"() pro místní řoz\'o.j CcskC rcl)lll)|iky, M il]isterst\'o
\"11]tl"a ČcskC re])ub]iky, Ministerstvo z(ll"a\'otl]ict\'i CcskC republiky. Ccntruni pro
rcgionálni r()7.\'o.i, Ei\"r()pská komise, E\'rol)ský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad,
příslušný finanční úřad, připadnč další orgány ol)l"á\'nčnC k \'ýkonll kol]tr()]y.
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stran l)()ruši podininky Smlouvy

l 1.3 Oclstoul)it od sln]ouvy .je ol)rávnčlla ta sniluvni strana, která svou l)ovinnost 11el)orLlšila.
Klll)u.iici .je ()l)rá\'nčn od Sln]ouvy písemnč odstoupit z díivodu .je.jiho po(istatnCho
l)orušcl]í Pr()dá\'a.iicíln, přičeinž. za poclstatnC porLlšel]i Sn]]()u\"y Pr()dá\'a.iiciln sc
považu.je takové l)('rušellí sln]ouvy, o kterém Prodávajici s přih]C(]nutiln k účelu Smlouvy,
který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolnosti, za nichž byla Smlouva uzavřena, vědci
nebo musel vědčt, že v (lobě uzavření Sn)|ou\'y nebo v době p()rllšení l)o\'illnosti, že
Kupující nebude mít zájem na plněni povinností při takQvCm porušení Sinlouvy.
podstatllýln p()rušeníln této smlouvy je vždy:
a) l)rocllel)i Pr()c]á\'a.iiciho s řádným d()dál]íln vozidla delším ňě7 30 kalendářních dnů;

b) dodání vozidla použitého nebo vyrobeného v .jiném než dohodnután roce;

C) ('pako\'a]]é ])()l'ušovál]i dalších po\'inl]osti Procláva.iicil]] vyplý"a.jici ze Slnlou\'y,
zejniCna při zajišťováni servisních služeb.

] 1.4 Smluvní strany se dále dohodly, že odst'olll)el]í od Sinlouvy musí být písemné a na
n)ožnost odstollpel]i od sln]ou\'y již dřive Kupující piseninč Pr()(jáva.iiciho ul)()zornil.
Odstoupeni .je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně.

] 1.5 Ukončcnini Sinlouvy nc;jsou dotčena ustanovení o odl)ovědl]osti za škodu (škoda může
spočívat i v nákladech vynaložených Kupujícím na realizaci nového zadávacího řízení),
nároky na u])]atl]čni smluvních pokut a ostatních práv a povinnosti založených Smlouvou,
která ina.ji podle zákona nebo Snilouvy trvat i po .je.jím zrušcni.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy.
Smlouvu .je možné mčnit pouze ])iselnnou dohoclou Srnluvních stran ve formě
číslovaných dodatků Stnlouvy, podel)saných ()plávněnýn]i zástupci obou S]n]uvnich

stran.

13.2 D()ručo\'acilni a(lresa]ni .jsou adresy ll\'cdenC v záhlaví SlnloLlvy. Zmčnu je Smluvní
strana povinna písemně oznámit předem a nebude-li to njožné, tak bez zbytečného
odkladu po jqjím provedeni, nejdéle však nejbližší pracovni den. Smluvní straně jdou plně
k tíži důsledky 1)ři]jadl]é])o neoznánieni zrněny doruč()\'aci adresy podle pitxicháze.jici
věty.

13.3 Je-li nebo stane-li sc .jakckoli ustanovení Smloll\·'y nel)latnýln. riezákonným nebo
nevynll(ite]nýn], netýká se tato neplatnost a 1K^'yl]utite]]lost zbývajících ustal]ovel]i
Smlouvy. Sinluvni strany se tímto zavazuji nahradit do 5 (slovy: pěti) l)racovl)ich dnů po
doručeni výzvy druhC Smluvní strany .jakckoli takové neplatné. llezákonnC nebo
l]c\'yl]utite]nC ustanoveni ustan()veniln, které je platné, zákonnC a vynutitelné a má ste.jný
nebo alespoň podobný obchodní a právni význain.

'l 3 4 Práva a ])o\'il]l]()sli vzniklC na základč Sln]oLl\'y ncb() v s()u\'islosti s ni sc řídí čcskYm
právním řádem, zejn)éna pak Ol)čanskýn] zákonikcn]. Zádné ustal]o\'cl)i Sln]ouvy ncsmi
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IX. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

9.1 prodáva.jící .je ()právnčn p()žadovat na kul)u.iíciln úrok z l)l"od]elli na l]ed()dl"ženi terininu
splatnosti fäktury ve výši 0,05 % z ()l)rá\'něnč fäktllroval)C částky včetně DPH za každý
i započatý den l)rodlení. výše sankce není oinezena.

9.2. Kupující .je ()prá\'něn požaclovat na plľ)dá\'a.iícíln sln]uvl]í !)okutll za ne(lodl"žel]i terminu
l)]l1ění dodávky zbo7í, a to ve výši 0,05 % z ceny nedoclal)Ch() zboží včetně DPH za každý
i započatý den l)rod]cl]í. výše sankce není oinezcna.

9.3 Objednatel .je oprávněn požadovat na doclavatcli smluvní pokutu za nedodrženi doby pro
()clstranění zjištčných vad na záklac1č reklamace, a to vc výši 0.05 % z ccny
reklanlo\'anCho zboží včetně DPH, a to za každý i započatý clen l)rodlcní. Miniinálni výše
sankce je 1000,- Kč za den.

9.4 Úrok z prodlení a smluvní l)okuta .jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla
povinné štranC doručena pisernná výzva k jejich zaplacení ol)rávněnou stranou, a to na
účct o])rávněnC strany uvedený v piseinné výzvě.

').5 Zal)lacel]ím smluvní pokuty není .jakkoliv dotčen nárok Kul)u.iicího na náhradu škody:
nárok na náhradu škody je Kupující oprávnčn uplatnit vedle smluvní pokuty v pInC výši.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčcno splnčni l)ovinnosti, která .je l)rostřednictvin]
smluvní pokuty za.jištěna.

X. DŮVĚRNÉ INFORMACE

10.1 Vzhledem k \'eřejl]oprávnilnu charakteru Kupujícího, Prodávající výslovně prohlašuje.
že je s touto skutečností ()l)eznál)]en, že žádné ustanoveni Smlouvy nepodlChá z jeho
strany obchodnímu ta.jemstvi a souhlasí se z\'eřejl]ěnin] sinluvnich podmínek obsažených
ve Smlouvě, včetně jejich příloh a případných dodatků Sinlouvy za podininek
vyplýva.jícich z příslušných právních předpisů, zeiména zák. č. 106/1999 Sb.,
o svobodnán přístupu k inforlnaciln, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních pochnínkách účinnosti některých smluv, uveřc;jňováni těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv). ve znění pozdějších předpisů.

XI. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A MOŽNOSTI .JEJÍHO UKONČENÍ

l j.] S]n]ouva, jejíž předmět plnčni .je v hodnotč 50 000 KČ bez daně z přidané hodnoty nebo
nižší, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu stranou, která ji podel)isuje jako druhá
v pořadí. Slnloll\'a, jqií7 přcdinčt plnčni přcsahujc hodnotu 50 000. KČ bez danč
z přidané hodnoty, nabývá platnosti dnem podpisu stranou, která .ji podel)isuje .jako druhá
v pořadí a účinnosti dnem zveřejnčni smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č.
340/201 5 Sb., o zvláštních podn]ínkác]] účinnosti některých smluv, uveře.jňováni těchto
srnluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdčjšich předpisů.
Z\'eřgnění sm]ou\'y v registru sn]]u\' zajisti kll])ll.iící.

] j. 2 Sln]ou\'a může být ukončena:

b) píscinnou dohodou obou stran,
d) okamž.itýin ()(lstollpenin] od sln]ollvy v připaclech, kdy nčkterá ze sln]uvl)ich

P
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být \'ykl(i(líino tak. aby ()1nez()\'a]o ol)lá\'nčni Kul)u.iicil]o uvedcná v Zadávací
(|()kulncntaci vcřc.jné zakázky.

'l 3.5 Slnk)ll\'a jc \'yh()to\'cl]a vc 2 (slovy: (l\ľ)u)\'y]1ot()\'cl]iclL 7 nichž Kupující obclrži l
(sk'vy: .ic(|no) \'yh()to\'cni a Pro(]á\'ající l (slovy: .jcdno) \yh()tQ\'cllí.

"] 3.6 Ncdiln()u součásti Sl]]k)uvy .jsou nás|cdll.iíci přílohy:

· Příloha č. l -- Specifikacc vozu

"l 3.7 Sinluvní strany souhlasí s tím, aby sml()u\'a byla uvedena v cvidcnci sinluv, vcclcnC
Hasičským 7.áchl"anl]ýln sborein Kra.jc Vys()čina. Sln]llvní strany výslovnč souhlasí, žc
ieilch osobní údaje uvedené v této smlouvč l)u(l()u 7l)racovány pro účely vcdcni cvidencc
Slň 111\'.

13.8 Smluvní strany shodnč pro]]]ašll.ii, 7ě si Slnlou\'u před .jcjím l)odpisem přečetly a že byla
u:'avřcna po \'zálclnnán pr().ieclnání podle igich l)ra\'(' a s\'()bo(ll]C \'úic. určitč, vážnč
a sr()7.u1nitdnč, a žc sc (lo]]o(l]y o cclán .ieiim obsal]u. což stvrzu.ji svýrni podpisy.

Kll|)l|jici:

V

Č

plľ)dá\'ajici:

i záchrauný
l Kraje Vysočinz
! Ke Skalce 32
É: 586 04 jihlava
Ĺ 43
(._._.---

: Ĺ '"' Ĺ4 t' q

) , ,, , , .., , , , . ,
.. , ' ' ,· ' .' ·.' ',

1'"\ ' .' :' ;;
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. Skladba nabídkové ceny pro' 0 vozidlo 9-míst F(\ !" rrcj, [

Ĺ' 'í '7

Specifikace vozu:
značka: Ford převodovka: 6st. manuálni

typ: Transit Custom Ml pohon: přední - 4X2
bez příplatku . .Ermsní norma: EU6model: L2 Kombi 340 TREND barva: nemetahcka červena

karoserie: Kombi Ml - 9 mist čalouněni: tmavá látka záruční doba: 5 Iet/2OO OOO km

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