KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle §2079-2127 občanského zákoníku na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce
malého rozsahu s názvem „Nákup osobního automobilu pro Domov pro seniory Trutnov“, systémové číslo VZ:
P20V00000101 mezi smluvními stranami:

Prodávající:
Sídlo:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:

ARAVER CZ, s.r.o.
Vlčnov 556, 687 61 Vlčnov
Pavel Sedláček, Prokurista společnosti
Česká spořitelna a.s.
1540036359/0800
60713224
CZ60713224

Kupující:

Domov pro seniory Trutnov
R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
Ing. Milošem Soukupem, ředitelem
Komerční banka a.s.
788 774 0297/0100
70153906

Sídlo:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:

I. Předmět smlouvy
1.

Kupující odebere a prodávající dodá jeden osobní automobil dle specifikace uvedené v zadávací
dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce:
Typ vozidla, model: Osobní automobil, Kamiq Ambition 1,0 TSI 85 kW 6 stup. mech.
Kategorie vozidla: M1
Obsah motoru (ccm) / výkon (kW): 999/85
(dále jen předmět plnění)

2.
3.
4.
5.

Sjednaná jakost předmětu plnění: nové, nepoužité, neregistrované.
Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo k předmětu plnění.
Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu
smlouvy kupujícím.
Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu dle čl. II této smlouvy.
II.

Kupní cena

1.

Kupní cena je stanovena takto:
Cena bez DPH: 352.655,00 Kč
DPH: 74.057,55 Kč
Cena včetně DPH: 426.712,55 Kč

2.

Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a platnou po celou dobu plnění zakázky.

1.
2.

3.

III. Dodací lhůta a místo plnění
Dodávka předmětu plnění bude splněna nejpozději do 31.12.2020.
Splněním dodávky se rozumí předání předmětu plnění kupujícímu v místě plnění na základě předávacího
protokolu dle čl. VI bodu 2 této smlouvy včetně předání veškeré technické dokumentace dle čl. IX bodu 6 této
smlouvy.
Místo dodání: sídlo prodávajícího

1.

2.
3.
4.

5.

1.
2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.

1.
2.

3.

IV. Platební podmínky
Na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím bude kupní cena uhrazena takto:
Prodávající vystaví fakturu po předání a převzetí předmětu plnění. Platby se uskuteční převodním příkazem
mezi bankou kupujícího a bankou prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedených v záhlaví
smlouvy.
Splatnost faktury je do 30.12.2020. Přílohou faktury musí být kopie Předávacího protokolu potvrzeného
kupujícím dokládající oprávněnost fakturované částky.
Uhrazením faktury se rozumí okamžik odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu
prodávajícího.
Faktura bude vystavena do 3 pracovních dnů ode dne splnění dodávky dle čl. III bodu 2 této smlouvy.
Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je kupující oprávněn fakturu
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí
důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Ode dne doručení nově vyhotovené faktury běží nová 30 denní lhůta
splatnosti.
V. Záruční podmínky
Záruční lhůta započne dodáním předmětu plnění dle článku I bodu 1 této smlouvy a činí 24 měsíců.
Veškeré vady předmětu plnění je kupující povinen uplatnit u prodávajícího nebo jiného autorizovaného
servisu bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě e-mailem
nebo dopisem na adresu prodávajícího nebo jiného autorizovaného servisu.
Prodávající nebo jiný autorizovaný servis příslušné značky započne s odstraněním vady neprodleně,
nejpozději do 2 dnů ode dne doručené oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Prodávající nebo jiný autorizovaný servis příslušné značky odstraní reklamovanou vadu do 10 pracovních dnů
ode dne doručení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak.
V případě, že záruční oprava bude trvat více jak 10 pracovních dnů, zajistí prodávající kupujícímu náhradní
zboží v místě plnění bezplatně. Náhradní zboží bude s minimálními parametry jako dodané zboží.
VI. Podmínky převzetí předmětu plnění
Prodávající oznámí kupujícímu termín předání nejméně 3 kalendářní dny předem.
Prodávající je povinen umožnit kupujícímu prohlídku předmětu plnění a ověření jeho plné funkčnosti. O
dodání a převzetí sepíše prodávající se zástupcem kupujícího předávací protokol, v němž potvrdí, že předmět
plnění byl předán bez zjevných vad a nedodělků a v souladu s dohodnutými technickými podmínkami. Od
okamžiku podepsání předávacího protokolu začíná plynout záruční lhůta podle čl. V. Pro vyloučení
pochybností se uvádí, že kupující je oprávněn přizvat k prohlédnutí předmětu plnění, ověření jeho funkčnosti
a kontrole úplnosti dokumentů a dokladů kteréhokoliv svého zaměstnance, zmocněnce, poradce či jakoukoli
třetí osobu.
Předmět plnění je dodán v okamžiku převzetí předmětu plnění kupujícím v místě dodání dle této smlouvy.
Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí předmětu plnění na předávacím protokolu nebo na jiném
předloženém dokladu. Kupující se zavazuje předmět plnění dodaný řádně a včas odebrat a zaplatit za něj kupní
cenu.
Kupující při převzetí provede kontrolu:
a) dodaného typu, modelu vozidla
b) zjevných jakostních vlastností
c) dodaných dokladů.
V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody
potvrdí na příslušném dokladu.
VII. Sankční ujednání
V případě prodlení s dodáním předmětu plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve
výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
V případě prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu zákonný
úrok z prodlení ve výši dle Nařízení vlády takto: Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby
stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8
procentních bodů za každý i započatý den prodlení.
V případě nedodržení termínu k odstranění vad dle čl. V této smlouvy, jestliže se tyto vady projevily v záruční
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době, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den
prodlení s odstraněním vady.
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně. Právo
kupujícího požadovat zaplacení náhrady plné výše škody vzniklé kupujícímu v důsledku porušení kterékoliv
ze smluvních povinností zajištěných smluvní pokutou není zaplacením příslušné smluvní pokuty dotčeno.
Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana do 14 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
VIII. Odstoupení od smlouvy
Vady předmětu smlouvy, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud nemá vlastnosti dle technických
podmínek
uvedených
v čl.
I
této
smlouvy
a
které
si
kupující
vymínil
nebo
o kterých ho prodávající ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy.
Jestliže strana nesplní všechny nebo část svých povinností ze smlouvy a následkem toho způsobí újmu druhé
straně v takovém rozsahu, že ji připraví o to, co právem očekává od smlouvy, bude to pokládáno za podstatné
porušení smlouvy.
Od smlouvy dále lze odstoupit v případě zjištění závažného porušení ustanovení této smlouvy a také, když
bude zjištěno, že (i) prodávající je v úpadku, (ii) vůči prodávajícímu je vedeno insolvenční řízení, v němž
zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek
prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že
majetek prodávajícího byl zcela nepostačující, nebo (iii) byla zavedena nucená správa prodávajícího podle
zvláštních právních předpisů, (iv) prodávající je v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace prodávajícího, a
rovněž v případě, kdy bude dodatečně zjištěno, že prodávající nesplnil podmínky řízení na veřejnou
zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že prodávající uvedl
nepravdivé či zavádějící údaje, nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené Zadávací dokumentací.
Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nebude-li dohoda možná,
je oprávněna každá smluvní strana předložit tento spor k rozhodnutí příslušenému soudu.
V případě odstoupení Smluvní strany od smlouvy je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně
vzniklou škodu.

IX. Ostatní ustanovení
Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž prodávající i kupující obdrží každý po jednom vyhotovení.
Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem splnění dodávky dle bodu 3.2 této smlouvy.
Změny a doplňky k této kupní smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma stranami,
jinak jsou neplatné.
6. Veškerá technická dokumentace předávaná s předmětem plnění bude v českém jazyce
- Návod na obsluhu a údržbu vozidla v tištěné i elektronické podobě
- Seznam příslušenství vozidla a příslušných dokladů s tím souvisejících
Bez těchto náležitostí není dodávka splněna.
7. Předmět plnění bude předán s aktualizovaným technickým průkazem a dokumentací požadovanou k registraci
vozidla v ČR a s doklady nezbytnými k uvedení do provozu na pozemních komunikacích v ČR (homologace,
doklady schvalující provoz od ministerstva dopravy apod.). Technický průkaz vozidla musí obsahovat razítko
a podpis oprávněné osoby v části Záznam o technické způsobilosti vozidla.
8. Vozidlo bude v souladu se zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, s vyhláškou č.341/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Prodávající v součinnosti s kupujícím zajistí registraci na
odboru dopravy určeném Kupujícím a přidělení SPZ. S vozidlem bude předáno prohlášení o shodě výrobku
dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dále všechny certifikáty a doklady
potřebné k provozování vozidla na území České republiky.
9. Kupující upozorňuje na skutečnost, že prodávající bude osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
10. Tato smlouva je platná do úplného splnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících.
11. Prodávající není oprávněn jakkoli přenést/převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající na jinou
osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího. Pokud by
prodávající jakkoli porušil toto ustanovení, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši
100 % z kupní ceny. Pokud v textu této smlouvy není pro konkrétní případ uvedeno jinak.
12. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou platí přísl. ustanovení zákona
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č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
13. Prodávající výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna kupujícím 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). Prodávající v této souvislosti prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné
obchodní tajemství. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
14. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním této smlouvy, budou
zpracovávat pouze v zákonném rozsahu a přijmou veškerá opatření k tomu, aby dodržely požadavky obecného
nařízení (GDPR) tedy, že je neposkytnou někomu dalšímu, zabrání jejich neoprávněnému zpracování, ztrátě
nebo výmazu.

V Uherské Hradiště dne ………………

____________________________
Pavel Sedláček
Prokurista společnosti
Příloha:
Podrobný popis osobního automobilu

V Trutnově dne ……………………..

____________________________
Ing. Miloš Soukup
ředitel

