
Smlouva na prodej opotřebeného – ojetého DHM
č. OSM/Ko/280/2018

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536
DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl A XVIII, vložka 433

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx, technickým pracovníkem oddělení správy majetku

(dále jen „Prodávající“)

a

Dovoz-Cars, s.r.o.
Havlova 851, 509 01  Nová Paka
IČO 27532691
DIČ CZ27532691

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka
Nová Paka

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Hradci Královém,
oddíl C, vložka 24509

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupena:  Miroslavem Brádlem, jednatelem

Ve věcech technických:   -

(dále jen „Kupující“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění, tuto kupní smlouvu:

I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je prodej běžným dlouhodobým používáním v těžkých důlních provozních pod-
    mínkách opotřebeného – ojetého DHM, který se nachází odstaven v prostoru garáže číslo 14 v areálu

Hrbovice, státní podnik Palivový kombinát Ústí, specifikovaného v odstavci 2. tohoto článku.

2. Předmět smlouvy je majetkem České republiky, s nímž právo hospodařit vykonává Palivový kombinát Ústí,
   s. p.:

   Druh vozidla:      Nákladní automobil - Pick up
   Kategorie vozidla:     N1G
   Tovární značka: NISSAN
   Typ:       CPUD22
   Varianta:                   CVLULDF
   Verze:                       -
   Obchodní označení: DOUBLE-CAB 2.5 TDI
   Výrobce: NISSAN M. C. Tokio, Japonsko
   Registrační značka: 2U9 2078
   VIN:    JN1CPUD22U0807637
   Typ motoru: YD 25 (vznětový)

Poznámka:      15. 5. 2009 .. provedena výměna motoru za továrně nový při stavu čtení tachometru 80 763 km
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   Palivo:                      Nafta motorová .. NM
   Zdvihový objem:  2 488 cm3

   Maximální výkon: 98 kW / 4 000 ot. x min.-1

   Výrobce:   NISSAN M. C. Tokio, Japonsko
   Náplň chladícího
   systému – okruhu:   Nemrznoucí směs s bodem tuhnutí -40 oC
   Olejová náplň:          Olejovou náplň vznětového motoru tvoří motorový olej specifikace 5W 40 v maximál-

ním množství povoleném výrobcem. Poslední jeho výměna byla provedena v období
5/2016 při stavu čtení tachometru 150 166 km.

   Akumulátor:              Tovární značky VARTA BLUE dynamic, 12 V / 95 Ah

   Převodová skříň: 5-ti stupňová – manuální

   Brzdová kapalina:    Obsahuje 0 % H2O

   Číslo technického
   průkazu:                   BF 748516
   Číslo ORV:               UAM 022479

(Číslo osvědčení o registraci vozidla)
   Inventární číslo:  H001407
   SKP:       341040
   Rok výroby:              2005
   Rok pořízení:   2009 .. již jako jetý vůz
   První uvedení  do
   provozu:  4. 1. 2005
   Barva:                      Červená
   Stav tachometru:     161 551 km
   Celkem ujeto: 161 551 km
   Stav PHM v nádrži:  cca 58 litrů NM

TK + ME platná do: 2. 1. 2019

   Pneumatiky:             Nákladní automobil – Pick up je  osazen sadou kol, jež se sestávají z letních pneu-
                                    matik tovární značky: Bridgestone Dueler H/T 689, jmenovitého rozměru: 205/80 R
                                    16, jejichž zbývající výše dezénu je 6 mm. Nainstalovány jsou na plechových pro-

hloubených discích, jenž nejsou mechanicky nebo jiným způsobem poškozené.

  Záložní kolo:   Sestává se z pneumatiky tovární značky: Bridgestone Dueler H/T 689, jmenovitého
  (rezervní - plnohodnotné) rozměru: 205/80 R 16, jejíž výše dezénu je 9 mm. Nainstalována je  na plechovém

prohloubeném disku.

 Poznámka:   S vozem je dodávána sada 4 ks kol osazených zimními pneumatikami tovární znač-
                                    ky: Bridgestone Blizzak, jmenovitého rozměru: 205/80 R 16, jejichž zbývající výše
                                    dezénu je 4 mm.

 Počet SO, GO: Dne 15. 5. 2009 byla provedena při stavu čtení tachometru 80 763 km výměna původ-
     ního vznětového motoru YD 25, výrobního čísla: 270109A za továrně nový vznětový

                                    motor YD 25. Dále pak po celou dobu provozování byly  na  voze prováděny pouze
                                    výrobcem stanovené servisní prohlídky po ujetí stanoveného počtu kilometrů a opra-
                                    vy typu BO. Automobil nebyl po celou dobu jeho provozování havarován nebo jiným
                                    způsobem poškozen.

   Výstroj automobilu: - 2 ks klíče s DO od spínací skříňky, dveřních zámků a palivové nádrže,
                                    - autolékárnička s dobou použitelnosti do období 07/2019,

- výstražný trojúhelník,
- výstražná vesta,

     - klíč na matice kol,
  - zvedák mechanický šroubový,
  - sada žárovek + 2 x žárovka H4 / 12 V,

                                    - černá prutová anténa,
                                    - tažné silonové lano o jmenovité délce 3 m,
                                    - elektrické ovládání oken všech dveří,
                                    - elektricky ovládaná zpětná zrcátka,
                                    - centrální zamykání s dálkovým ovládáním .. DO,
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                                    - manuální klimatizace,
                                    - integrované autorádio SONY DRIVE – S, CDX – S2000C s CD přehrávačem
                                      a odnímatelným panelem,
                                    - 2 x dveřní reproduktor,
                                    - zapalovač cigaret,
                                    - 4 x samonavíjecí bezpečnostní pas,
                                    - uzamykatelný hardtop,
                                    - 2 x střešní nosný příčník,
                                    - 2 x okenní ofuk,
                                    - 4 x plastový kryt lemů blatníků,
                                    - 4 x lapač nečistot kol,
                                    - 4 x pryžový koberec,
                                    - tažné zařízení typ: A 50-X, NISSAN 3874, výrobní číslo: 1089200,
                                    - elektrická zásuvka,
                                    - držák nápojů.

Doklady automobilu:   - technický průkaz č.: BF 748516,
                                    - osvědčení o registraci vozidla č.: UAM 022479,
                                    - protokol o absolvování zákonné technické prohlídky z STK č.: CZ-3506-17-01-003
                                      ze dne 2. 1. 2017,
                                    - návod na obsluhu nákladního automobilu NISSAN Pick up,
                                    - záruční a servisní knížka,
                                    - záruční list k vyměněnému vznětovému motoru YD 25.

Účetně vedeno na: 13.66.30 .. lokalita Ležáky

Likvidační protokol
číslo:     38A/18

3. Prodávající na základě této smlouvy prohlašuje, že předmět prodeje vymezený v odst. 2. tohoto článku
    kupujícímu prodává, a kupující se zavazuje předmět prodeje od prodávajícího převzít v souladu s touto
    smlouvou a zaplatit za něj kupní cenu určenou způsobem stanoveným v článku II. této smlouvy.

4. Kupující prohlašuje, že se při osobní prohlídce dne 14. 9. 2018 seznámil s technickým stavem, úplností
    a opotřebením shora uvedeného ojetého nákladního automobilu – Pick up, který je plně v souladu se
    znaleckým posudkem č.: 599 – 24/18 ze dne 11. 9. 2018 a nemá k němu žádných výhrad.

II. Kupní cena

1. Při stanovení kupní ceny se vycházelo z ceny stanovené znaleckým posudkem č.: 599 – 24/18 ze dne
    11. 9. 2018  a  smluvní strany sjednávají kupní cenu ve výši 80 700,00 Kč + DPH (slovy: osmdesáttisíc-
     sedmset korun českých + DPH).

2. Kupující se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy složit na účet prodávají-
    cího uvedený v záhlaví této smlouvy celkovou kupní cenu v dohodnuté výši, tj. 80 700,00 Kč + DPH
    (slovy: osmdesáttisícsedmset korun českých + DPH).

3. Za den zaplacení kupní ceny se považuje den, ve kterém bude sjednaná cena prokazatelně připsána
    na bankovní účet prodávajícího. Prodávající vydá kupujícímu předmět prodeje až po uhrazení sjednané
    kupní ceny a bude jej deklarovat přes vrátnici propustkou materiálu vzor ÚT 003 501.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou kupní ceny delší než 20 kalendářních dnů
    je kupující povinen prodávajícímu zaplatit pokutu  ve  výši 25 % z kupní ceny. K úhradě smluvní pokuty
    bude kupující vyzván zasláním faktury se splatností 30 kalendářních dnů od jejího vystavení.

III.      Součinnost prodávajícího a kupujícího

1. Prodávající je povinen:
    a) zajistit vystavení daňového dokladu – faktury,
    b) zajistit vystavení propustky na materiál vzor ÚT 003 501 (jiný než tento je nepřípustný),
    c) po uhrazení kupní ceny zajistit protokolární předání předmětu prodeje.
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2. Kupující je povinen:
    a) uhradit kupní cenu sjednaným způsobem a v daném termínu,
    b) zajistit převzetí předmětu prodeje,
    c) zajistit odvoz předmětu prodeje nejdéle do 15. 10. 2018 na vlastní náklady a odpovědnost.

IV.   Ostatní ujednání

1. Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění  v  registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpi-
sů.

2. Pokud touto smlouvou není stanoveno jinak, platí pro tuto kupní  smlouvu  příslušná  ustanovení  zákona
    č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné právní síly, z nichž jedno vyhotovení obdrží po podpi-
    su prodávající a jednom kupující.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že prodávající je povinným subjektem  dle  zákona  č. 106/1999 Sb.,
    o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  a subjektem,  který  je  povinen  uve-
    řejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona  č.  340/2015 Sb., o  zvláštních  pod-
    mínkách účinnosti některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv (zákon o registru
    smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které   jim  budou sděleny  druhou
    smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parla-
    metu a Rady (EU) 2016/679  o  ochraně fyzických osob  v  souvislosti  se  zpracováním  osobních  údajů
    a o volném pohybu těchto údajů  a  o  zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR)  a  českými  právními
    předpisy.

6. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné prodávajícím ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR
    jsou uveřejněny na webových stránkách prodávajícího (www.pku.cz).

7. Účastníci smlouvy výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že  byla uzavřena
    po vzájemném projednání a podle jejich vůle, dobrovolně, vážně a srozumitelně, a na důkaz tohoto připo-
    jují své podpisy.

V Chlumci dne 5. 10. 2018                                                                         V Nové Pace dne 9. 10. 2018

______________________                                                                                                 _______________
            Ing. Petr Lenc                                                                                                             Miroslav Brádle
                  ředitel                                                                                                                          jednatel
Palivový kombinát Ústí, s. p.                                                                                                 Dovoz-Cars s.r.o.
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