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KUPNÍ SMLOUVA

v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem

,,poŘízENí oopRRvNíHo AUToMoBtLU pRo JsDH cHoTlMĚŘ"
Kupní smlouva
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č, 8912012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějšíchpředpisů,
uzavřená mezi smluvními stranami (dále ijen jako ,,Smlouva")

OBEC CHOT|MĚŘ

Sídlo;
Zastoupený:
lČ:
DlČ:
Bankovní spojení:
Kontakt:
E-mail

Chotiměř 66, 410 02 Lovosice 2
Jakub Wajshajtl, starosta obce

00556211
CZOO556211
Komerčníbanka: 3592747110100
Mobil - 604 222 930

obec@chotimer.cz

na straně jedné a dále v textu jako ,,Kupující"
a

Gerhard Horejsek a spol. s,r.o.
se sídlem/místempodnikání Dlouhá 186131, 412 O1 Litoměřice
lČ: 00526282
Zastoupený René Horejskem

D|Č:CZO0526282
-

jednatel

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze C 150447 C
bankovní spojení, čísloúčtu35-1 003673379/0800, Česká spořitelna, a.s.
kontaktní osoba: lng. Vladimír Zeman
kontaktní údaje: telefoni +420 724 340 260, e-mail: zeman@horejsek.cz
na straně druhé a dále v textu jako ,,Prodávající"
(dále společně ijako ,,Smluvní strany")

č1.1

Předmět smlouvy

1.

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nížeuvedeného předmětu koupě:
Dopravní automobil typ Volkswagen Transporter 6.1 Kombi DR 2.0 TDl 1 10 kW 4MOT

2.

Prodávajícíprohlašuje, že předmět koupě je bez jakýchkoliv faktických vad, které by bránily řádnému užívání
tohoto předmětu koupě, Předmět koupě bude dodán jako zcela nový, nepoužitý, nepoškozený a odpovídající
všem obecně závazným, českým ievropským právním předpisům. Předmět koupě bude odpovídat zavazujicími
doporučujícímtechnickým normám, platným pro daný druh zboží.

3.

Prodávající prohlašuje, že předmět koupě není zatíženzástavním právem, či jiným právem třetích osob ani
dalšími omezeními nebo jinými právními vadami a předmět koupě není předmětem konkurzního či podobného
řízení,ani nepodléhá řízenío výkon soudního nebo správního rozhodnutí či exekučního řizení a že předmět
koupě nebyl vložen do základního kapitálu žádnéobchodní společnosti či družstva a rovněž neexistují žádné
nevyřešené žaloby, spory, nároky nebo požadavky mezi prodávajícím a jakoukoliv třetí osobou, které se týkají
předmětu koupě.

4,

Prodávající dále prohlašuje, že dodržuje veškerédůležitézávazky, povinnosti, podmínky, omezeníčijinéprávní
požadavky týkajícíse předmětu koupě nebo jeho údržbyči užívání.Nebyla vydána žádná správní nebo soudní
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rozhodnutí týkajícíse předmětu koupě, žádné podněty jakéhokoli obecního, krajského či státního orgánu a
prodávajícímu nejsou známy ani žádnéjiné okolnosti, které by mohly vést k tomu, že bude takové rozhodnutí
doručeno nebo provedeno nebo které by jinak mohly mít vliv na předmět koupě,

Prodávající prohlašuje, že dodávka DA bude realizována dle Nabídky, která byla Prodávajícím předložena

v rámci Úeřejné zakázky s názvem ,,poŘlZENl DopRAVNlHo AUToMÓBILU pRÓ JSDH cHoTlMĚŘ" (dále
jako,,veřejná zakázka").

Prodávající se zavazuje
předat kupujícímusoučasně s předáním předmětu Dodávky téžveškerou obvyklou dokumentaci, která se

a

k předmětu plnění vztahuje, zejména:
návod k obsluze a údržbě v českémjazyce,
katalog náhradních dílů,
záručni listy a záruční podmínky,
doklady pro řádný provoz a registraci stroje v ČR, splnění emisních norem pro daný typ vozidla odpovídající
zákonu o provozu vozidel na veřejných komunikacích,
písemnéprohlášení o shodě dle zákona č.2211997 Sb. o technických požadavcích na výrobky,
veškeréostatní doklady uvedené v této smlouvě,

7.

Kupující se zavazuje Dodávku, dodanou v souladu s touto smlouvou, zadávaci dokumentací k veřejné

8.

Kupujícípřevezme předmět Dodávky pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. Nebezpečí škody, riziko ztráty a vlastnické právo přecházi zProdávajícího na
Kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu.

a
a
a
a
a

zakázce a právními předpisy, převzít a zaplatit Prodávajícímu cenu určenou v čl. lll této Smlouvy.

č1.Il
Místo a termín plnění

1.

Místem předání předmětu Dodávky je Obec Chotiměř okres Litoměřice, Sbor dobrovolných hasičůChotiměř

2.

Prodávající se zavazuje dodat zbožía provést veškeré ostatní dodávky, práce a služby, které jsou součástí
předmětu smlouvy, nejpozději do ,l6 týdnů ode dne podpisu smlouvy.

3.

Prodávající se zavazuje předmět plnění přepravit do uvedeného místa a současně se zavazuje, že s
ohledem na povahu Dodávky Kupujícího s dostatečným časovým předstihem (minimálně 5 pracovních dnů)
prokazatelně (písemně) uvědomí o tom, že má v úmyslu Dodávku předat. Kupujícímusí datum a čas předání
písemně potvrdit, jinak Kupujícínení povinen Dodávku převzít.

4.

Kupující dále není povinen převzít zboži v případě, že vykazuje jakékoliv vady, V případě, že kupující
odmítne zboži převzít, sepíšíobě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodněnía
dohodnou náhradní termín předání.

čl. tll

Kupní cena

1.

Celková kupní cena

za celý předmět

Dodávky je sjednána vsouladu scenou, kterou Prodávající nabídl

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Částkou 1 141 437,- Kč včetně DPH, přičemž
cena bez DPH činí943 336,30 Kč,
sazba DPH čini21 o/o, tj 198 100,70Kč
2.

3.

Smluvní strany se dohodly, že Kupní cena je sjednána jako cena pevná a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré
náklady Prodávajícího včetně dopravy do místa plnění, řádného zprovoznění stroje, zaškolení obsluhy,
předání záručních listů, manuálů a technické dokumentace,
Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty byla stanovena v souladu s platnými právními

předpisy.
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čl,lv

Platební podmínky

1.

Kupující uhradí kupní cenu bezhotovostně bankovním převodem na účetProdávajícího na základě
Prodávajícím vystaveného daňového dokladu (dále také ,,faktura") prokazatelně doručenéhodo sídla

Kupujícího.

Prodávající je oprávněn vystavit fakturu, která musí obsahovat veškerénáležitosti požadované zákonem č.
23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude dále obsahovat soupis
předmětu Dodávky a názvy jednotlivých částíDodávky.

2.

Přílohou a součástífaktury musí být Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky
jako bezvadné, nebo Kupujícímpotvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky a Kupujícím
potvrzený doklad o odstranění všech vad a nedodělků Dodávky uvedených v předávacím protokolu,

4.
5.

V případě, že faktura nebude mít odpovídajícínáležitosti stanovené v tomto článku, je Kupujícíoprávněn
zaslat ji ve lhŮtě splatnosti zpět Prodávajícímu, aniž se dostane do prodlení se splatností - lhůta splatnosti
počínáběžet znovu od doručenínově vystavené faktury do sídla kupujícího,
Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dnů od okamžiku jejího doručení

do sídla Kupujícího. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušnéčástky z
Kupujícího.

6.

účtu

Kupujícíneposkytuje zálohy.

čt. v
Záruěni podmínky a servis

1.
2.

Na dodané zbožíposkytuje Prodávající základní záručnídobu 48(slovy) čtyřicetosm měsíců.
Záručni doba počínáběžet od okamžiku oboustranného podpisu předávacího protokolu.

3.

V případě, že kupující převezme zboži s vadami, uvedená záručnídoba se prodlouží o dobu od převzetí
zbožís vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí zboží.Záručnídoba neběží ode
dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.

4.
5.

Odstranění reklamovaných vad bude přednostně prováděno u Kupujícího, v případě nemožnosti odstranit
reklamovanou vadu u Kupujícího, v příslušnémservisním středisku Prodávajícího nebo výrobce části zboží,
a to výhradně na územíCeské republiky.

Prodávající prohlašuje, že se záruka vztahuje na každého dalšího vlastníka zbožídodaného dle této

smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončenízáručnídoby.

čl. vt
Sankčníujednání

1. V případě prodlení s úhradou faktury
smluvní pokutu ve výši 0,1

2.

%

nebo její části v dohodnutém termínu uhradí kupující prodávajícímu
z dlužnéčástky a lo zakaždý i započatý den prodlení.

V případě prodlení prodávajícího s předáním předmětu koupě dle článku lV., bodu 2 smlouvy je prodávající
povinen uhradit kupujícímusmluvní pokutu ve výši 25,000,00 Kč zakaždý i započatý den prodlení.

čt. vll
Odstoupení od smlouvy
1.

Kterákoliv ze smluvních stran můžeod této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení smlouvy či

platné legislativy druhou smluvní stranou.

Kupujícíje dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

:!:. .:::
:3::3:::3
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Bude-li Prodávajícív prodlení s dodáním předmětu smlouvy delšímnež 60 dní
bylo-;i příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Prodávajícíje v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.,
o-úpadku a způsobech jeho řešení(insolvenčnízákon), ve znění pozdějších předpisŮ, a to bez ohledu na

a
a

právní moc tohoto rozhodnutí
podá-li Prodávající sám na sebe insolvenčnínávrh.

3.

odstoupením od této smlouvy neni dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani
na náhradu škody vzniklé porušenímsmlouvy.

Čl. vtll Ujednání ostatní

1.

otázky touto Smlouvou výslovně,neupravené se řídípříslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanskéhozákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dalšímiprávními předpisy.

2,

Nedílnou součástítéto smlouvy jsou přílohy:
,t.
Cenová nabídka azávazný termín dodání DA
2. Technické podmínky schválené poskytovatelem dotace
popis údajŮ
3, Technická charaktbristika dodávaného vozidla dle požadavkúZadávaci dokumentace
jednoznačně určujícípředmět dodávky (popis podvozku, kabiny řidiče, přední a zadní nápravy, řízení, bzdy

-

apod.)

Čt. lx uleananí závěrečná

1,

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran
obdžípo jednom vyhotoveních, dále bude tato smlouva podepsána elektronicky pro účelyuveřejnění na
profilu zadavatele obce chotiměř.

2.

Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem
jejich vážné,svobodné a určitévůle prosté omylu, na důkaz čehožpřipojují své nížeuvedené podpisy.

3.

V případě, že kupujícímu bude obecně závaznými právními předpisy nebo příslušnými subjekty na jejich

4.

prodávající je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 32012001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o
změně něktených zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupŮsobit pň výkonu íinančníkontroly a
zavazqe se poskytnout informace a dokumenty vztahujícíse k předmětu Dodávky kontrolním orgánŮm

základě stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě, souhlasí prodávající
s jejich zveřejněním nebo zpřístupněním.

poskytovatele dotace, či jiným oprávněným kontrolním orgánům.

5.

Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou bfl provedeny elektronicky i písemně na základě vzestupně
číslovanýchdodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

Doložka podle u'stanovení § 41 odst. 1 zákona č.12812000 Sb., o obcích (obecní zřizení), ve znění pozdějších

předpisů:

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce na schůzi/zasedání usnesenim Č. .,.............. dne
Za

Kupujícíhoi

v obci chotiměř

n

2u
or",..,{, Í..|...!...,,.:!/

Za Prodávajícího:

V Litoměřicích

dne:

/'E.

3,

Jolo

o spol.,

s.r.,rr,

, užitkovó vozi,
křižuvotky )ó1
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