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KUPNÍSMLOUVA
l.

smluvní strany

- galerie íotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Název:

Galerie

SídIo:

Zastoupena:

Františkánské náměstí 30/1, 350 02 Cheb
Mgr, Zbyňkem lllkem, ředitelem organizace

tčo:

ooo74268

4

(dále jen,,kupující")

z,
Název:

Auto Kora top s.r.o.

SídIo:

M. Alše 780, 757 01 Valašské Meziříčí

Zastoupena:

Radomír Kopecký, jednatel
27789306
Cz27789306

tčo:
Dlč:
Bankovní spojení:
KB Valašské Meziříčí
č. účtu:
43-7 53l8lozo7 /oloo
Za psána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 47749
(dá |e

jen ,,prodávající")

ll.
základní ustanovení
Tato smlouva je uzavřena dIe § 2079 a násl. Zákona č. 89/ZOQ Sb., občanský zákoník (dále jen
,,občanský zákoník"). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanskéhozákoníku, Uzavření smIouvy je výsledkem výběrového řízení pod

názvem: ,,Dodávkový automobil pro GaIerii 4 - galerii fotografii, příspěvkovou organizaci
Karlovarského kraje - ll. VýzVa", když zajištěnípředmětu smIouvy je veřejnou zakázkou.

2.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. l. této smlouvy jsou vsouIadu správní
skutečnostívdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny identifikačníchúdajů
smluvních stran včetně změny účtunení nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3.

SmIuvnístrany prohlašují, že osoby pode pisujícítuto smIouvu jsou

4,

ProdáVající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

lll.

k

tomuto jednání oprávněny.

Předmět smlouvy
Prodávajícíse touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu 8 - 9 místní dodávkovr/ automobil
Tovární značky: FORD
Typlmodel: Transit custom Kombi 310 Trend 2.0 TDcl 96 kw130k L2H1
Rok \^i roby: 2016
VlN/VAN kód: bude uveden na předávacím protokolu
a dále podrobně specifikovaný
smIouvy (dále jen ,,vozidlo")

vjeho nabídce ze dne 2. 5 2016, která je nedílnou součástíkupní

Prodávajícíse rovněž zavazuje zajistit:
a) Registrace vozidla v evidenci dle sídla kupujícího
b) Zajištění zákonného pojištěnívozidla u pojišťovacíspo|ečnosti dle podmínek kupujícího

c)
3.

ZáručníserVisVozidla

Kupující se zavazuje vozidlo převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu sjednanou dle
č|ánku lV. této smlouvy.

lv,
Kupní cena
Kupní cena činí
Základnícena bez DPH
DPH Ve Výši 21%

Cena ce|kem včetně DPH
2.

574 a93,43 Kč
779 697 ,57 Kč
594 591,00 Kč

článku sm|ouvy je výsledkem výběrového řízení
organizovaného kupujícím(jako zadavatelem) a zahrnuje veškerénáklady prodávajícího (jako
Kupní cena uvedená vodst.

1 tohoto

vybraného uchazeče} spojené se sp|něním jeho záVazku z této smlouvy, tj. zahrnuje cenu vozidla
včetně dopravy do místa plnění, náklady na dokumentaci k vozidlu, registraci vozidla a zajištění
zákonného pojištění. Kupnícena je stanovena jako nejvýše přípustná a neníji možno překročit.
3.

Je-li prodávající plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude
prodávající ke kupníceně bez DPH povinen účtovatDPH V platné Výši, Smluvnístrany se dohodly,
že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat
dodatek.
V.
Místo a doba plnění

1.

Prodávajícíje povinen dodat vozidIo do místa plnění dle sídla kupujícího.

2.

Prodávajícíse zavazuje odevzdat vozidlo do místa plnění, a to

3.

V

termínu nejpozději do 30. 9. 2016

Prodávající je povinen sdělit kupujícímu písemně (nej|épe e-mailem) minimá|ně 3 kalendářní dny
předem konkrétníden a hodinu, kdy bude vozidlo dodáno do místa plnění dle odst. 1 tohoto
článku smlouvy.

Prodávajícíje povinen sdělit kupujícímupísemně (nejlépe e-mailem) minimálně 3 kaIendářní dny
předem konkrétníden a hodinu, kdy bude vozidlo dodáno do místa plnění dle odst. 1 tohoto
článku smIouvy.
Vl,
Povinnosti prodávajícího a kupujícího
1.

Prodávající je povinen:

a)
b)

c)
d)

dodat kupujícímu vozidlo řádně a včas, v požadovaném množství,v provedení d|e § 2095
občanskéhozákoníku a v l. jakosti.
Dodat vozidlo nové, nepoužívanéa odpovídajícíplatným technickým normám, právním
předpisům a předpisům výrobce
Při dodánív místě určenípředat kupujícímudoklady, které se k dodávanému vozidlu vztahují
ve smyslu § 2087 občanskéhozákoníku (záruční list, technické průkazy, servisní knihu, návod
k použitíapod.),a to v českémjazyce

písemně informovat kupujícího o skutečnostech majícíchvliv na plnění smlouvy, a to
neprodleně, nejpozději však následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane
nebo prodávající zj istí, že by nastat mohla.

Kupujícíjepovinen:
a) poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plněníjeho závazku
b) převzít dodávané vozidlo, pokud neshledá zjevné vady a dodávané vozidlo splňuje požadavky
sta novené touto smIouvou

Vll,
Převod vlastnického práva a nebezpečíškody na dodávce
Kupujícínabývá vlastnické právo kvozidlu jeho převzetím vmístě plnění a v témžeokamžiku
přechází na kupujícího nebezpečíškody na něm.

vlll.
Předání a převzetí
1.

Vozidlo bude předáno a převzato vmístě speciŤikovaném dle bodu 1. odst. V. této sm|ouvy,
nedohodnou-li se smIuvní strany jinak.

z.

Kupujícípři převzetí provede kontrolu:
a} dodaného druhu a technických parametrů
b) zjevných jakostních vlastností
c) zda nedošlo k poškozenívozidla při přepravě
d) dodaných dokladů

e)
3.

staVu tachometru

O předání a převzetí vozid|a prodávající vyhotoví předávací přotokol. Předávací protokol bude

vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních

stran.

Podpisem

předávacího protokolu se považuje dodané vozidla za odevzdané.
4.

Kupujícímá právo odmítnout převzít takové vozidIo, které bude mít zjevné vady nebo bude
dodané v rozporu s podmínkami dle této smlouvy. Kupujícímá rovněž právo odmítnout dodávku
vozidla, u kterého mu nebyla umožněna kontro|a a prohlídka jeho stavu.

lx.
Platební podmínky
Smluvní strany se dohod|y, že úhrada kupní ceny bude probíhat následovně:
Po předání a převzetí vozidla, které bude powrzeno podpisem předávacího protokolu dle čl. Vlll
odst. 3 tóto smlouvy, bude prodávajícím kupujícímuVystavena faktura (daňový doklad) na kupní
cenu ve výši odpovídajícíkupní ceně dohodnuté dle odst. 1, č|ánku lV. této smlouvy.
z.

Lhůta splatnosti faktury činí15 kalendářních dnů ode dne jejího doručeníkupujícímu. Za doručení
faktur se považuje dodáníosobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doručenéprostřednictvím
provozovatele poštovních služeb do místa sídla kupujícího.

3.

Povinnost zaplatit kupní cenu je spIněna dnem odepsání příslušnéčástky z účtukupujícího,

4.

Nebude-li faktura obsahovat náležitosti podle obecně právních předpisů nebo bude-li chybně
vyúčtovánacena nebo DPH, je kupujícíoprávněn fakturu před up|ynutím lhůty splatnosti vrátit
druhé smluvní straně k provedení opravy svyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede
opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní
lhůta splatnosti. Nová |hůta splatnosti běžíode dne doručenínové faktury kupujícímu.

5.

Je-li prodávající pIátcem DPH pak kupujícíprohIašuje, že nenese odpovědnost za případné
penále a jiné postihy Vyměřené či stanovené správcem daně prodávajícímu V souvislosti
s potenciá|ně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

x,
Záruka za jakost, práva

z

vadného plnění

Prodávající kupujícímu na dodané vozidla poskytuje záruku za jakost (dále jen ,,záruka")

ve smys|u § 2113 a násl. občanskéhozákoníku, a to v délce 24 měsíců(nedohodnou-|i se jinak),
(dále též,,záručnídoba").
z.

Záručnídoba začínáběžet dnem převzetí vozidla kupujícím.Záručnídoba se staví po dobu, po
kterou nemůže kupujícídodané vozidlo řádně užívatpro vady, za které nese odpovědnost
prodávající.

3.

Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 6 a nás|.
tohoto člá nku smlouvy.

4.

vadného p|nění z vad, které má dodávané vozidlo při převzetí kupujícím,byť
vzniklých
po převzetí kupujícím, pokud je prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-|i se vada
v průběhu 1 měsíce od převzetí kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí.

5.

Vady, které se projeví během záručnídoby, budou prodávajícím odstraněny bezplatně.

6.

Veškeré zjištěnévady je kupujícípovinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečnéhoodkladu poté,
kdy vadu zjistil a to formou písemnéhooznámení na adresu uvedenou na předávacím protokolu
při převzetí dodávaného vozidla.

7.

Kupující má právo

z

se vada projeví až později. Kupujícímá právo z vadného plnění také z vad

Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění
podstatným porušením smlouvy, také právo od smlouvy odstoupit. Právo voIby plnění má
kupující.
Servis za účelemodstraňování vad bude probíhat, pokud to povaha vady umožňuje, v místech
plnění. V opačnémpřípadě zajišťuje a hradí odvoz do míst opravy a zpět prodávající, pokud se
strany nedohodnou písemně jinak.

Odstranění vady musí b\ít provedeno do 10 dnů od oznámení této vady prodávajícímu, pokud se
smluvnístrany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

V případě výměny vadného dodávaného vozidla, začínána vyměněném vozidla běžet nová
záručnídobav délce dle odst. 1tohoto č|ánku smlouvy.
Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné
výši. Prodávající rovněž kupujícímuuhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění,

xl.
Sankce
Neodevzdá-|i prodávající kupujícímu dodávané vozidlo vdohodnuté lhůtě, je povinen zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve uiši 0,05 % z kupní ceny (bez DPH), a to za každý započatý den
prodlení.
2.

Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve lýši
předpisy.

sta novené obča nskoprávními

3.

Smluvní pokuty se nezapočítávajína náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně Vedle smluvní pokuty, a to v plné výŠi.

xll.
Zánik smlouvy
1.

Tato smlouva zaniká:

a)

písemnou dohodou smluvních stran,

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušenídruhou
stranou,

.

o
o
2.

3.

s

smluvní

tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumízejména

pokud bude mít dodávané vozidlo vady, které ho činíneupotřebitelným nebo nebude mít
vlastnosti, které si kupujícívymínilnebo o kteních ho prodávající ujistil,
nedodržení smluvních ujednánío záruce za jakost,
neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé uizvě prodávajícího k uhrazení dlužnéčástky,
přičemždruhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručeníprvnívýzvy.

Kupujícíje dá

|e

oprávněn od této sm |ouvy odstoupit

v

těchto případech:

a)

bylo-|i příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávajícíje v úpadku ve smys|u zákona č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b)

podá-|i prodávajícísám na sebe insolvenčnínávrh.

Odstoupením od sm|ouvy není dotčeno právo oprávněné smIuvní strany na zap|acení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

xlll.
závěrečná ustanovení
1,.

2.

Tato smlouva nabývá pIatnosti dnem podpisu oběma stranami.
Doplňování nebo změnu této smlouvy |ze provádět jen se souh|asem obou smluvních stran, a to
pouze formou písemných dodatků.

3.

Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva
2

4,

a

povinností plynoucí

této smlouvy třetí straně.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, přičemž kupující i prodávající obdržípo 2
vyhotoveních.
Nedí|nou součástítétosmlouvy je pří|oha:

Příloha č. 1 smIouvy: Technická specifikace s kalkuIací ceny (vyplněná příloha č. 4 zadávací
dokumentace)

v chebu dne .3..,.6.."...'*.!'-!

ó
'i57 0] Vai&dlti4
Ť€,{:

Mgr. Zbyněk lllek

DlČ:cž2z89306

Radom*lr

jednatel Auto Kora top s.r.o.
(kupující)

M§liiičí

!7l 6]4 i67

(prodávající)

Příloha č. 1

DoDÁVKoVÝ AUToMoBlL PRo GALER|l 4 - GALERll FoToGRAFIl,
pŘíspĚVKoVoU oRGANlzAcl KARLoVARSKÉHo KRAJE - ll. výzva

Technická specifikace

DoDÁVKoVý AUToMoBlt
požadavek zadavatele
Druh dodávky

Nabídka dodavatele
/nutno vypInit/

Dodávkový automobil pro
převoz \^/stav nebo 8 - 9
osob.

počet kusů

9

1-

1,

ovY

staV

N

Minimá lní záručnídoba

24 měsíců

Výkon motoru:

110

Emisní norma:
převodovka:

6 stupňů, manuální

Karoserie:

L2H 1

-

Nový
5 let / 200 000km co nastane dříve
130 koní
EURo 6

170 koní

EURo 6

6 stupňů, manuální

LzHL
lnteriér a exteriér vozidla

2

-

9 míst (podle uspořádání sedadel}

9

Snadná manipulace a vyjímánívšechsedadel
sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech
Dvojsedadlo spolujezdce s výklopným sedákem
NastaVitelné hlavové opěrky

Loketníopěrka
NastaviteIná bederníopěrka u sedad|a řidiče
TrojsedadIo v druhé řadě (2+1)
Trojsedadlo Ve třetí řadě (2+1)
Výška zavazadlového prostoru min. 1300 mm
Délka zavazadlového prostoru za sedačkou řidiče min.

2 050 mm

Nízká střecha
prosklené bočnice
Bočníposuvné dveře na pravé straně nebo na obou
stranách
Zadnízávěsné dveře prosklené s vyhříváním a
s otevíráním do 90"
Širokébočníochranné lišty nelakované
Tónova ná skla

plevná okna v druhé řadě

Kompletní čalounění stropu
Podlahová krytina
koberec
Bez přepážky

- snadno udržovatelný gumoVý

Upínacíoka pro náklad minimálně v počtu 4
Obloženístěnvzadu minimá|ně do poloviny rnišky
Vnitřní kryty podběhu
Lapače nečistot Vpředu a vzadu

ANo
ANo
ANo
ANo
ANo
ANo
ANo
ANo
1382 mm

2922mm
ANo
ANo
ANo
ANo
ANo
ANo
ANo
ANo
ANo
ANo
ANo
ANo
ANo
ANo

Bezpečnost
Airbag řidiče
Airbag spolujezdce vypínatelný

ANo
ANo

Elektronický stabilizační systém EsP Vč. ochrany proti
převrácení, nouzového brzdoVého asistenta, asistenta
pro rozjezd do svahu, trakčníkontroIy, automatických
varovných světel při nouzovém brzděnía systému
ochranV proti bočnímuvětru
Monitoring tIaku v pneumatikách

Vnějšízpětná zrcátka - elektricky nastaVitelná a

ANo
ANo
ANo

vyhříva ná

Světla pro denní svícení
odbočovací světIa statická
přední mlhová světla
Tempomat Vč. nastaVitelného omezovače rychlosti
Kožený volant

přední a zadní, neIakované vč.
předních mlhových světel
Pneumatiky
pneumatikami
215165R15
Ocelové ráfky 6% x 15 5
Parkovací senzory

-

Plné kryty kol

ocelové rezervní koIo
Ko

ANo
ANo
ANo

Elektricky ovláda ná předníokna

Autorádio AM/FM, ov|ádání na Volantu, UsB,
B|uetooth,2 reproduktory vpředu a 2 vzadu
obloženíinteriéru
PřídavnéeIektrické topení
Přední kIimatizace vč. pylového filtru

osvětlení kabiny řidiče - ve stropním paneIu
s postupným stmíváním a lampičkami pro čtenímap
Stropní přihrádka vpředu
Odkládací přihrádka před spolujezdcem
s uzamykatelným víkem
osvětlení ná kladového prostoru
Zásuvka 12 V V nákladovém prostoru

- s dálkovým ovládáním,

ANo
ANo
ANo

mfort:

Palubnípočítač

Zámky

ANo
ANo
ANo
ANo
ANo
ANo

dva klíčese sklopnými

dříky
Konfigurovatelné zamykání

ANo
ANo
ANo
ANo
ANo
ANo
ANo
ANo
ANo
ANo

Ekologie

ANo
ANo
ANo
ANo
ANo

Emisní norma Euro 6

systém Stop - sta rt
80 l palivová nádrž
samostatná baterie, 75 Ah
AIternátor 165 A
Nadstandardní v,ýbava:
Vyhřívaný sedák řidiče a spolujezdce

ANo

CENOVÁ NABÍDKA
Základní cena dodávky vozidla

569 988,43 Kč

DPH 2L%

Itg 697,57 KÉ
4 905,- Kč

Doprovodné služby (pojištění,registrace apod.)

DPH o%

0,_Kč

Celková cena bez DPH

574893,43Kč

DPH

celkové ceně

LLg697,57 Kč

celková cena včetně DPH

594 591,_Kč
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