Návrh smlouvy kupní – závazné obchodní podmínky
Smlouva kupní
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená dle §2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OZ“),
Článek 1
Smluvní strany
Kupující:
Zastoupené:
Se sídlem:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Ve věcech technických
je oprávněn jednat:

Hospic sv. Alžběty, o. p. s.
Mgr. Karlem Kosinou, ředitelem
Kamenná 207/36
639 00 Brno
26604582
KB
27-9340720267
Roman Sokola, DiS., ekonom

Prodávající:
Doplní uchazeč
Zastoupená:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Společnost zapsaná v OR vedeném u
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Ve věcech technických je
oprávněn jednat:
Pro účely Smlouvy se uvedené smluvní strany označují jako a Kupující a Prodávající.
Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem „Dodávka osobních automobilů pro terénní odlehčovací službu“ (dále jen
"Veřejná zakázka"), zadávanou Kupujícím jako zadavatelem mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“), neboť nabídka Prodávajícího podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou
zakázku byla Kupujícím vyhodnocena jako nejvhodnější.
Článek 2
Účel a předmět Smlouvy
2.1.
2.2.

Účelem smlouvy je dodávka 2 osobních automobilů, jejichž bližší specifikace je uvedena
v Příloze č. 1 Smlouvy.
Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího dodat automobily a současně závazek
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2.3.

2.4.

2.5.

Kupujícího zaplatit Prodávajícímu kupní cenu stanovenou v čl. 4 Smlouvy po jejím
řádném dodání, tj. předání a převzetí dle čl. 7 Smlouvy.
V rámci plnění předmětu Smlouvy a sjednané kupní ceny dle Smlouvy Prodávající zajistí
všechny práce, dodávky, služby, výkony, dokumentace v českém jazyce, média, pojištění,
clo a zařízení, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a řádného
dokončení předmětu Smlouvy.
Prodávající poskytuje na základě této Smlouvy a v rámci sjednané kupní ceny dle Smlouvy
právo Kupujícího k užívání všech součástí a komponentů automobilů. Prodávající
odpovídá Kupujícímu v plném rozsahu za škodu, kterou by mu způsobil nesprávností nebo
nepravdivostí tohoto prohlášení.
Dodané automobily budou nové a originální, včetně veškerých jejich komponent.
Článek 3
Termín a způsob plnění

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

Prodávající se zavazuje dodat celý předmět Smlouvy podle čl. 2 Smlouvy do 15. června
2018. Termínem dodání se rozumí převzetí celého plnění postupem dle čl. 7 Smlouvy.
Kupující nepřipouští jakékoliv odchylky od sjednané doby dodávky jako celku dle
odst. 3.1.
Způsob předání a převzetí plnění Prodávajícího je popsán v čl. 7 Smlouvy.
Místem plnění je obvyklý prodejní prostor prodávajícího.
Dojde-li k prodlení Prodávajícího z důvodu vyšší moci, za kterou smluvní strany uznávají
nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici Prodávajícího, které nebylo možno
odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které nelze na
Prodávajícím spravedlivě požadovat, zavazují se strany uzavřít dodatek Smlouvy a upravit
tak tento smluvní vztah přiměřeně konkrétním okolnostem vyšší moci tak, aby bylo
dosaženo účelu Smlouvy.
Prodávající je povinen oznámit kupujícímu přesný termín dodávky, a to pověřenému
pracovníkovi kupujícího, nejméně 1 pracovní den před termínem dodávky na tel.
+420 730 540 756. (či na jiné tel. číslo sdělené prodávajícímu). Dodávka předmětu plnění
smlouvy se může uskutečnit i v několika dílčích plněních podle aktuálních potřeb
kupujícího.
Článek 4
Cena

4.1.

4.2.

4.3.

Kupující zaplatí Prodávajícímu za řádné a včasné předání celého předmětu plnění Smlouvy
kupní cenu ve výši:
Celková cena bez DPH:
Doplní uchazeč Kč
DPH (21%):
Doplní uchazeč Kč
celková cena včetně DPH:
Doplní uchazeč Kč
Celková cena dle odst. 4.1. Smlouvy je sjednána za celý předmět plnění Smlouvy, je cenou
nejvýše přípustnou a závaznou po celou dobu plnění Smlouvy a zahrnuje veškeré náklady
nutné nebo Prodávajícím vynaložené pro řádné splnění předmětu Smlouvy.
V případě jiné sazby DPH bude Prodávající Kupujícímu účtovat sazbu DPH ve výši
odpovídající platným a účinným právním předpisům ke dni zdanitelného plnění. Cena
za plnění bez DPH tímto není dotčena. Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH je
stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
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Článek 5
Platební podmínky
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

Smluvní strany se dohodly na vystavení daňového dokladu (faktury) na částku dle čl. 4
Smlouvy v den převzetí předmětu plnění Smlouvy jako celku Kupujícím způsobem podle
čl. 7 Smlouvy. Prodávající vystaví daňový doklad na základě předání a převzetí předmětu
Smlouvy a podpisu protokolu o předání a převzetí.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu
ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona o dani z přidané hodnoty a §
435 OZ. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn
zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení
se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě
doplněného či opraveného dokladu.
Splatnost faktur (daňového dokladu) je stanovena na 30 dnů ode dne jejího doručení
Kupujícímu.
Povinnost zaplatit sjednanou cenu plnění je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího. Všechny částky poukazované v Kč vzájemně
smluvními stranami na základě Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků
nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.
Platba bude poukázána na bankovní účet Prodávajícího uvedený ve faktuře. Uvedený
bankovní účet musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Kupující oprávněn uhradit
Prodávajícímu cenu na úrovni bez DPH, DPH Kupující poukáže správci daně.
Kupující neposkytuje Prodávajícímu na předmět plnění Smlouvy jakékoliv zálohy.
Článek 6
Součinnost

6.1.
6.2.

Kupující se zavazuje Prodávajícímu poskytovat nezbytnou součinnost pro plnění předmětu
Smlouvy.
Kupující je oprávněn zajistit poskytnutí součinnosti třetími osobami.
Článek 7
Předání a převzetí

Závazek Prodávajícího dodat předmět plnění Smlouvy je splněn řádnou a včasnou
dodávkou zboží vymezeného v čl. 2 Smlouvy a jejím úspěšným protokolárním předáním
Kupujícímu, který převzetí dodávky stvrdí podpisem protokolu o převzetí (akceptaci)
dodávky jako celku.
7.2. Předání a převzetí celého předmětu plnění Smlouvy bude probíhat společně a je splněno
jeho řádným ukončením a úspěšným protokolárním předáním a převzetím obou
automobilů Kupujícím.
7.3. Úspěšným protokolárním předáním a převzetím automobilů se rozumí jejich předání a
převzetí bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání ve shodě se sjednaným účelem
dle odst. 2.1.
7.4. Průběh předání a převzetí (akceptační řízení) probíhá v těchto krocích:
7.4.1. Současně s předáním plnění Prodávajícím stvrdí Kupující svým podpisem jeho předání na
prodávajícím předloženém protokolu o předání a převzetí.
7.1.
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7.4.2. Kupující následně do pěti (5) pracovních dní od předání plnění stvrdí svým podpisem
převzetí plnění bez výhrad (akceptace), převzetí plnění s výhradami (akceptace
s výhradou), případně nepřevzetí plnění (neakceptace).
7.4.3. Při převzetí plnění s výhradami je Kupující povinen uvést na protokolu o předání a převzetí
písemný seznam výhrad nebránících převzetí a Prodávající je povinen výhrady neprodleně
vypořádat.
7.4.4. Při nepřevzetí plnění je Kupující povinen uvést na protokolu o předání a převzetí písemný
seznam nedostatků bránících převzetí a Prodávajícímu bude poskytnuta přiměřená lhůta
k jejich odstranění a dohodnut nový termín předání plnění.
7.5. Protokol o předání a převzetí dodávky musí splňovat následující minimální obsahové
náležitosti:
- označení smluvních stran;
- popis předmětu dodávky;
- VIN vozidla
- uvedení počtu kusů;
- prohlášení Kupujícího, zda se na zboží vyskytují zjevné vady či jiné případné
nedostatky, a zda jej přebírá;
- datum a místo předání;
- podpisy osob oprávněných smluvními stranami k předání, resp. převzetí, zboží.
Článek 8
Záruka za jakost
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

Prodávající poskytuje záruku v délce 36 měsíců, pokud z Přílohy č. 1 této smlouvy
nevyplývá delší záruční doba. Servisní zásah je poskytován po dobu záruky v objektech
prodávajícího. Opravy budou prováděny bezplatně včetně náhradních dílů.
Záruční doba běží ode dne předání zboží prodávajícím kupujícímu na základě oběma
smluvními stranami podepsaném protokolu o předání a převzetí zboží dle čl. 7 Smlouvy.
Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého
stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě.
Skryté vady, stejně jako vady zjevné, musí být reklamovány ihned po jejich zjištění.
Prodávající je povinen nedostatky a závady, na které se vztahuje záruka po vzájemné
dohodě odstranit.
Prodávající ručí za to, že zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení o právních vadách
předmětu koupě dle občanského zákoníku.
Za převzetí výzvy Kupujícího k opravě se pro účely Smlouvy považují:
- doručení výzvy k záruční opravě v pracovní dny od 8.00 hod. do 17.00 hod.;
- doručení výzvy v čase od 17.00 hod. do 8.00 hod. a ve dnech pracovního volna (soboty,
neděle a svátky), přičemž za okamžik doručení se považuje vždy 8.00 hod. prvního
pracovního dne následujícího po doručení výzvy.
Reklamace objednatele budou prováděny následujícím způsobem: telefonicky s následným
písemným potvrzením (emailem, příp. poštou v listinné podobě) a to na níže uvedené
kontakty Prodávajícího:
-

tel.: Doplní uchazeč
e-mail: Doplní uchazeč
poštovní adresa: Doplní uchazeč
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Zjistí-li Kupující vadu v době trvání záruční doby stanovené Smlouvou, oznámí tuto
skutečnost neprodleně dodavateli způsobem dle předchozího odstavce. Po ohlášení vady a
způsobu jakým se závada projevuje, provede Prodávající opravu v místě plnění, nebude-li
dohodnuto v konkrétním případě jinak. Prodávající provede záruční opravu nebo poskytne
náhradní plnění nejpozději do 4 hod. od převzetí výzvy.
Prodávající může vyřešit záruční opravu poskytnutím jiného automobilu výměnným
způsobem (dočasným poskytnutím náhradního plnění) na dobu opravy. Takový postup
musí být podložen protokolem podepsaným zástupcem Kupujícího. Protokol musí
obsahovat mimo jiné výrobní čísla obou zařízení a dobu výpůjčky. Dopravu zařízení po
výměnný servis a zpět zajišťuje a hradí po dobu záruky vždy Prodávající
Vykáže-li automobil(y) stejnou vadu třikrát po sobě, je Kupující oprávněn a Prodávající
povinen příslušný automobil vyměnit za bezvadný stejných nebo lepších technických
parametrů.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže automobil užívat pro vady, za
které odpovídá Prodávající, tedy i z důvodu jejich řešení.
Článek 9
Smluvní sankce

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

V případě prodlení Kupujícího s plněním peněžitého závazku uhradí Kupující na výzvu
Prodávajícího úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné fakturační částky za každý
i započatý den prodlení po době splatnosti daňového dokladu.
V případě prodlení Prodávajícího týkajícího se řádného dodání předmětu plnění dle
Smlouvy v termínu uvedeném v čl. 3.1 Smlouvy, uhradí Prodávající Kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny plnění Smlouvy za každý i započatý den prodlení,
maximálně však do výše celkové ceny dodávky. K předání plnění musí dojít v souladu s čl.
7 Smlouvy.
V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním záručních vad ve lhůtách dle Smlouvy
uhradí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun
českých) za každý i započatý den prodlení a jednotlivý případ.
Ustanovením o smluvní pokutě není jakkoliv dotčeno ani omezeno právo na náhradu
škody; oprávněná smluvní strana je oprávněna uplatnit nárok na náhradu škody vedle
smluvní pokuty v plné výši. O náhradě škody dále platí obecná ustanovení OZ
Jakákoliv ustanovení týkající se dotčení či omezení výše či druhu škody jsou neúčinná.
Článek 10

10.1. Vlastnické právo ke všem hmotným součástem plnění předmětu Smlouvy předaným
Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na
Kupujícího dnem jejich předání Kupujícímu.
10.2. Nebezpečí škody na všech hmotných součástech plnění předmětu Smlouvy Prodávajícím
Kupujícímu v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na Kupujícího dnem
jejich předání Kupujícímu.
10.3. Kupující a Prodávající se výslovně dohodli, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá
Kupujícímu dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně dle čl. 4 Smlouvy.
10.4. Kupující je oprávněn pořizovat pro vlastní potřebu rozmnoženiny veškeré dokumentace
předané Prodávajícím v listinné i elektronické podobě.
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10.5. Prodávající je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla
porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části
nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení
povinností Prodávajícího dotčena práva třetích osob, nese Prodávající vedle odpovědnosti
za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím Kupujícímu vzniknou.
10.6. Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit jakékoli majetkové škody a nemajetkové újmy,
vzniklé v důsledku toho, že Kupující nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a
nerušeně dle Smlouvy. Jestliže Prodávající poruší jakoukoliv povinnost stanovenou
v tomto článku Smlouvy nebo se ukáže jakékoliv jeho prohlášení uvedené v tomto článku
Smlouvy jako nepravdivé, neúplné nebo zavádějící, jedná se o podstatné porušení
Smlouvy. Současně má Kupující v tomto případě oprávnění požadovat po Prodávajícím
uhrazení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každý
jednotlivý případ takového porušení Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno
ani omezeno právo Kupujícího na náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní
pokuty v plné výši.
Článek 11
Další a závěrečná ustanovení
11.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
uveřejněním prostřednictvím registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“).
11.2. Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech
náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za
důležité pro závaznost Smlouvy. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými
dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
11.3. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 OZ.
11.4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si
smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených
obchodních zvyklostí či praxe.
11.5. Pro vyloučení pochybností Prodávající výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá
Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ.
11.6. Prodávající na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny
okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva smluvních stran upravená ve
Smlouvě.
11.7. Prodávající se zavazuje bez předchozího výslovného písemného souhlasu Kupujícího
nepostoupit ani nepřevést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani
Smlouvu jako celek, na třetí osobu či osoby.
11.8. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným
nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení
Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení
výzvy druhé smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné
ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň
podobný obchodní a právní význam.
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11.9. Kupující je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení
Prodávajícím, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat:
- prodlení Prodávajícího s předáním předmětu plnění Smlouvy delším než 30
(slovy: třicet) dnů;
11.10. Možnost odstoupení smluvních stran od Smlouvy se dále řídí příslušnými ustanoveními
OZ. Odstoupení od Smlouvy je platné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.
11.11. Záležitosti ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a
příslušnými právními předpisy souvisejícími. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v
prvé řadě řešeny smírem (tento postup se nevztahuje na vymáhání finančních pohledávek
vzniklých z porušení povinnosti zaplatit pohledávku). Pokud smíru nebude dosaženo
během 30 (slovy: třiceti) dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny
věcně a místně příslušným soudem v České republice.
11.12. Kupující i Prodávající se zavazují vzájemně informovat o všech organizačních změnách
(název, sídlo, tel., fax., apod.).
11.13. Prodávající i Kupující jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, údajích a
informacích, týkajících se druhé smluvní strany, které mají povahu jejich obchodního
tajemství v rozsahu a za podmínek §504 OZ, a o kterých se dozví v souvislosti s plněním
Smlouvy. Prodávající i Kupující se zavazují, že tyto skutečnosti nesdělí ani jiným
způsobem neposkytnou žádné třetí osobě a zajistí jejich přiměřenou ochranu
a utajení.
11.14. Prodávající je dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se kterými byl seznámen v souvislosti
s plněním dle této Smlouvy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy.
Prodávající odpovídá Kupujícímu v plné míře za škodu, kterou mu způsobí porušením
tohoto ustanovení.
11.15. Prodávající bere na výslovně na vědomí, že dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11.16. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží Kupující a
jedno vyhotovení obdrží Prodávající.
11.17. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:
Příloha č. 1 technická specifikace automobilů
11.18. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, který je
dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto Smlouvou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní
strany uzavírají tuto Smlouvu na základě vážné a svobodné vůle prosté omylu a na důkaz
toho připojují své vlastnoruční podpisy.
V Brně dne

V

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

..................................................................
Hospic sv. Alžběty o. p. s.
Mgr. Karel Kosina
ředitel

dne

........................................................
doplní dodavatel
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Příloha č.1
Technické parametry automobilů
2 osobní automobily, značka doplní uchazeč, typ doplní uchazeč, model doplní uchazeč
Parametr

Hodnota

Zdvihový objem motoru
Spotřeba paliva dle TP pro
městský provoz
Palovo
Počet dveří
Posilovač řízení
Klimatizace
Počet airbagů
Centrální dálkové zamykání
Otevírání oken
Délka vozidla
Barva vozidla
Stáří vozidla
Záruka na vozidlo
Další výbava vozidla

Doplní uchazeč
Doplní uchazeč

Cena za jednotku v Kč bez DPH

Doplní uchazeč

Doplní uchazeč
Doplní uchazeč
Doplní uchazeč
Doplní uchazeč
Doplní uchazeč
Doplní uchazeč
Doplní uchazeč
Doplní uchazeč
Doplní uchazeč
Doplní uchazeč
Doplní uchazeč
Doplní uchazeč
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