
smlouvaKupní

uzavřená podle ustanovení § 2079 b. následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník (dále jen „smlouva“) mezi

Autocentrum Jan Šmucler, s.r.o.

Prodávající:
Sídlo: Borská 59, 301 OD Plzeň

REG. _Č. uČXEŠŽ'IMŮ slaníl
hlavního nmsla F::

Zápis V OR: vedeného soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14234

zástupce:
JanKrajským I Šmuclel

mucler, jednatelQprávněný

IC: 26343673

, .Il 'í Il III .i 3 / '2 III l 8

DIČ: C226343673
?zm se íse

Bankovní spojení: Česká spořitelna, aus.

Číslo účtu: 762520379/0800

Kontaktní osoba:

(dále jen „prodávajíci“)

Kupující: ČR Hygienická stanice hlavního města Prahy ECE sídlem V P raze

Sídlo: 404/12, 110 01 Praha 1

Osoba

Rytířs ka

oprávněna' jednat

jménem kupujícího: RNDr. Jan Jarolimek, PhD., MBA, ředitel

IČ: 71009256

DIČ: DF'H
neni plátcem

Euiankovni spojeni: CNB Praha

Cislo účtu: 6582501 1/071 0

Kontaktní osoba:

(dále jen ..kupující“)

Níže uvedeného dne, měsíce roku uzavřeli prodávající kupující tuto kupní smlouvu:

Článek

Předmět smlouvy

1. Prodávající se v souladu S investiční akci idl č. 135V065001801 a se zadávací dokumentací

názvem osobního automobilu“ dodat e'veřejné za kázky „HSHMP nákup zavazuje kupujícímu

převést na néj vlastnické právo ke zboží které je specifikováno CD do množství druhu V příloze

č. 1 (dále jen „zboží“), která je nedílnou součásti této smlouvy, kupující se zavazuje od

prodávajícího toto zboží převzít a za pl atít '1:' jeho dodání kupní cenu sjednanou ve výši e'

způsobem uvedeným V čI..l||. této smlouvy.

2, Prodávající touto smlouvou prodává kupující touto smlouvou kupuje předmět koupě uvedený

V odsL tohoto článku b.“ přijímá do svého vlastnictví za kupní cenu uvedenou v Článku této

smlouvy, in to vše při splnění podmínek uvedených níže.

3. Prodávající je oprávněn nechat zboží dodat třetí osobou pouze předchozím písemným

souhlasem kupujícího. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu identifikační údaje

veškerých subdodavalelú, to v rámci písemné žádosti o udělení souhlasu s jejich využitím

předkládané kupujícímu

Článek

Doba Ě místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že zboží prodávající dodá kupujícímu nej později

do 31. B. 2018 na adresu Rytířská 404/12, 110 00 Praha 1 Staré Město (dále jen „ m isto

dodání“).

2, Pro dodání Zboží se neslanovuje žádná přípustná odchylka CO se množství a. ceny zboží týče.
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3. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází u prodávajícího na kupujícího okamžikem

V místě dodání dle odstv 1 tohoto článku. dálepřevzetí předmětu koupě Prodávající prohlašuje,

Že veškeré náležitosti kladené IF'předmět koupě splňuje něj zákonnýmí podzákonnými

normami. technickými normami, dalšími předpisy, jakož požadavky kupujícího

4l Vlastnícké právo nabývá kupující k předmětu koupe dnem převzetí předmětu koupě.

Článek

Kupní cena e platební podmínky

1. Kupní cena 74:] předmět smlouvy je stanovena ve výši 56898759 KČ bez DPH, DPH 21 % Činí

11948731 Kč e celková cena včetně DPH Činí 688475 Kč.

2.
Kupní cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná E zahrnuje v sobě související náklady

na skladování. cla, dopravné el další náklady, kte re prodávající vynaloží ke splnění účelu této

smlouvy

3. Faktura bude formou ”ăi obsahem odpovídat zákonu účetnictví, zákonu DPH j: bude

mi
obsahovat tyto údaje:

označení elpovinné oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČ, DIČ,

označení zbož í. předmět fakturace, Číslo objednávky a číslo faktury.

den odeslání e' den splatnosti faktury,

označení peněžního ústavu a číslo účtuv

íakturovanou SUmUí

razítko b. podpis oprávněně osoby.

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitostí uvedené V této smlouvě, není kupující

povinen JI uhradit. Tuto skutečnost je kupující. bez zbytečného odkladu. povinen prodávajícímu

písemně sdělit. V takovém pñpadě přeruší plynuti lhüty splatnosti nová lhůta splatnosti

začne běžel doručením opravené faktury kupujícímu,

5, Cena bude uhrazena jednorázově na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu

(faktury) #12 splatností 30 dnů.

6. Právo fakturace vzniká prodávajícímu dnem podpisu dodaciho listu kupujícím.

7. Kupujicí neposkytuje zálohy.

Článek IV.

Záruka „7. odpovědnost url vady

1. Prodávající je povinen dodat zboží dle této smlouvy řádně a včas a v rozsahu. jakosti a

dle této Či vad. Dodané zbožíprovedení podmínek smlouvy bez jakýchkoliv technických právních

musi být nové. originální el nepoužité.

2, Na dodané zboží se vztah uje záruka minimálně 24 měsíců. Prodávající odpovídá 74: to, že

má E stanovenou dobu bude mit vlastnosti l ?z stanovenou lOUlOpředmět koupě po výše jakost

smlouvou, P0 tuto dobu prodávající odpovídá m. vady, které kupující zjistil které včas

reklamovat Kupující je povinen reklamovat zjevné vady dle m ožností okamžitě při jejich zjištění,

nejpozději do data vypršení záruční doby. Prodávající je povinen tyto vady odstranit IB' své

náklady, včetně nákladu spojených la, dopravou

3, Sjednaná záruční doba počíná běžet dnem řádného odevzdání zboží

4. se že dodáním k třetíchProdávající zavazuje, předmětu koupě nedojde poškození práv osob,

zejména práv k prúmyslovému vlastnictví Či ochranným známkám. Pokud by k takovém u

poškození došlo, nese ves kerou odpovědnost, a to povinnost nahradit takto vzniklou škodu

prodávající. P ro vyloučení pochybností smluvní strany sjednavají. že v případě porušení práv

třetích osob uvedených V tomto článku (tj. V případě, pokud taková třetí strana uplatní svůj nárok

vúči kupujícímu), zavazuje IKS prodávající kupujícího v plném rozsahu odškodnh a' nahradit

kupujícímu veškeré náklady účelné vynaložené na obranu kupujícího
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5, Bude-li prodávajícím poskytn uto vadné plnění má kupující právo, dle své volby, požadovat

po prodávajícím dodání nové věci bez vady, nebo přiměřenou slevu Z kupní ceny, nebo bude mít

od této Do odstranění vadkupující právo smlouvy odstoupit. zjištěných při převzetí předmětu

koupě není kupující povinen uhradit přiměřenou část kupní ceny.

6,
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nedodržením podmínek při provozu zařízení nebo

pří zásahu třetí osoby, zejména při krádeži zařízení nebo jeho poškození.

Clánek V.

Ukončení smlouvy

1. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že prodávající poruší jakoukoliv

povinnost dle teto smlouvy. jestliže ta kové porušení nebude prodávajícím odstraněno nebo jeho

ani ve Ihútě určené ve kedůsledky jinak napraveny výzvě kupujícího zjednání nápravy

2. V případě. že došlo k zániku smlouvy odstoupením. jsou smluvní strany povinné vypořádat si

své závazky Pel pohledávky vzniklé u této kupní smlouvy do 30 dnú ode dne jejího zániku.

3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě, že věcně a místně příslušný

soud rozhodl způsobu řešení úpadku kterékoliv ZE smluvních stran.

Článek VI.

Sankce HJ smluvní pokuty

1. Neuhradí-Ii kupující dohodnutou kupní cenu ve lhútě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat

kupujícímu úrok u prodlení ve výši 0,01% u dlužné částky m' každý den prodlení, přičemž

uhrazenim se rozumi okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

2. V
případě, že bude prodávající v prodlení řádným e' včasným

dodáním předmětu koupě,

je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkove' sjednané

kupní ceny vk' každý den prodlení, b.. tú m' každý započaíý den prodlení

Článek Vll.

Transparentnost úřadu FJ přístup E informacím

1. Prodávaj ící bere na vědomí povinnost kupujícího uveřejnit tuto smlouvu V souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

o registru smluv (zákon 0 registru smluv), a ustanovením § 219 zákona č, 134/2016 Sb.,

zadává n í veřejných zakázek vnitřním předpisem kupujícího č. 11/2016 ZE dne 23. května

2016, kterým Si' zavádí Registr smluv HSHMF' a. zá sady upravující jejich uveřejňování,

2. Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího vyplývající 74;: zákona či 106/1999 Sb.,

svobodném přístupu k informacím. VE znění pozdějších předpisu.

3. Prodávající bere 'k' vědomi, že je lh' základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sbv. O finanční

kontrole ve 0 změně zákonú [a: finanční ve zněníveřejné správě některých (zákon kontrole),

pozdějších předpisů. osobou povinnou spolupúsobit při výkonu ñnanční kontroly.

4. Smluvní strany souhlasí tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na oficiálních webových

stránkách kupujícího, a to včetně pñpadných příloh a. dodatku bez časového omezení'

5, Prodávající šli' zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které dozvěděl

V souvislosti plněním této smlouvy a O osobě kupujícího Povinnost mlčenlivosti trvá

po ukončení smlouvy.

článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Měnit nebo text této možné formou ktere' budoudoplňovat smlouvy je jen písemných dodatku,

schváleny příslušnými orgány kupujícího a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.
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2. V otázkách, které nejsou výslovně smlouvou upraveny. se řídí právní vztahy smluvních stran

ustanoveními občanského zákoníku V platném znění

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, Z nichž
jeden

obdrží prodávající a' dva

kupující.

44 Obě smluvní strany prohlašují, že Sl smlouvu přečetíy včetně příloh E' s celým obsahem smlouvy

souhlasí. Současně prohlašují, Že tato smlouva nebyla sjednána V tísni ani 74:' jinak jednostranně

nevýhodných podmínek.

5, Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem

zveřejněním V registru smluv.

Příloha č. 1 Technicka' specifikace

V Plzni dne 24.4.2018 V Praze dne 21- J ?elf

Za Za ícíhoprodávajícího kup

lL' „ygíenícká hl. m. Prahy

se sldíem v

stanice
Praze

5.1.0.

„nzoíTEL

Dosluv 29533” 700. lnx 2M 212 335

Jan RNDr. Jan J rolímek, PhD., Fík” ředitel
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HYGIENICKÁ :i ľARÁME SE SPOLEČ NF

SIANICE . HlAVNIHO MEsrA g VÁM] O VAŠE Z DRAVI

PRAHY

Příloha č,

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Seznam oložek ředmětu veřeiné zakázk

Měrná

Osobní

Osobní automobil střední třídy 341 1 0000~11 Ks

Osobní automobil střed ní třídy

Nabízena značka 'si tl/lJ osobního automobilu střednl třídy (název): .Lilliläzl :J Ambilion 1.4 TSI 110 RW

[Hmi ACT

Minimální požadavek Nabízené parametry

Liftback / sedan Liftback

Počet dveří

Pocet mist k sezení 5 5 i i

Zážehoví

95-oktanový benzín (Natural
benzínBezolovnatý 95)

100 kW 110 kW

Min točivý moment 230 Nm 250

Max. emise l km 119CO; JE

Exhalačni emisní norma Dle aktuálně piana legislativy

Převodovka

(do min počtu požadovaných
Min '3* SMP

převodových stupňů
stupňová, manuální

nezaoočltává Zpětný chod

Základní objem

zavazadlového prostoru

měřený metodou VDA

(po odečtenl prostoru pro

umístění rezerv

Obíem :Jalivové nádrže ínÍSO dmz V ' SGI '

Užitečné zatížení Min 450 kc

Bílá Bílá Cand

Černá nebo tmavé šedá Černá

Vnea rozměr delka Min. 4700 mm

Vněiši rozmer- rozvor 2836

ANO, vepředu min 6 airbagu. navíc boční
AnoAirbagy

airbac vzadu

Kontrola zapnutí
ANO alespoň vpředu

bezoečnostn Ich oású

Elektronický stabilizační

(ESP ESC ANO ANOsystém nebo jiný

s stěm se shodnou funkcí

lmobilizer ANO

Posilovač řízení ANO

mista k sezení

ANO ANO

Přední mlhové světlome

Hygienická
stanice hi,

Prahy
slalom Praze v

Rytířská
404i iz P 2034 110 m Praha t tel 2% dni: 70: z fax 224 2i2 335

mnm/ni spojeni (NB Plaria ir ú ssazsoiiionov iGO Iiooszssv in: name schránky mqaizi
'a podmeinagiygpraha cz v hygpvana cz



HYGIENICKÁ

/ř SYANICE

!i mwino »lisu PRAHY

Xenonové / LED potkávacl
ANO ANO

světlomet

Denní svícení ANO, automatické ANO

ANO, elektronickou regulací, min

ANO. adaptivní

Centrální
ANO. 'si dálkovým ovládáním (požadovány

ANOzamykání
alespoň dva dálkové ovladače)

Elektrické stahování oken předních

zadních dveří

Okna

Tónovaná okna

ANO

Zadní sklo zadni boční okna

zatmavená dle(max. legislativy)

V hñvané zadní sklo

ANOi originální z výroby, integrované
Rádio

v oalubní desce

ANO

HF bluetooth, handsfree jako jedna

HF sada z funkci integrovaného autorádia ANO

vestavěná společně s rádiem

USB vstu

Výškově E. podélně nastavitelný

Volant
Multifunkční dálkově ovládání

ANO

autorádia k. handsfree na volantu nebo

ood volantem

Dělená s sklopná zadni opěradla

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a

Sedadla
spolujezdce

ANO

Elektronicky nastavitelné sedadlo

řidiče s paměti nastaveni pro alespoň

dva řidiče

Zpětná zrcátka
Elektricky ovládaná

ANO

V hřívaná

Na interiéru vkládané textilnípodlaze

Koberce Požadovaný koberce pocházející ANO

u oriclinálního oříslušenstvi 'Irobce

Dle ročního období v okamžiku

dodání, tj. zimní v období mezi 15 10

31. 3, ve období letn l;zbývaj ícim

součástí dodávky kola 'ale' opačně

období

Zimní letní pneu 'k litých discích pro

vozuPneumatiky, kola daný WP

Bezpečnostní šrouby kol

Dodávané pneumatiky Sada disků zvlášl' pro letní zimní

starší než 18 cel kem dve disků

ANO

nesmějí být pneu, íJ sady

měsíců
V momentu převzetí KIÍČ na matice kol a příruční zvedák

vozidla
Pneumatiky musejí odpovídat

h motnostn | rn rychlostn lm

daného vozidlaspeciñkacim musejí

odpovídat hmotnostnim ei rychlostnim

speciñkaclm daného voZIdla 'ai musejí

pocházet z prvovýroby, tzn, že se

nesmi iednat o orotekto

vzadu nahradit

Parkovací senzory

ANO, vpředu (lze
ANO

3a rkovaci kamerou

s obrazovkou min. 9 elANO, palců

'WWW~

Hygienická
staníoe hi,

Prahy
se sídlem Pme Rytírska 404/ 12 p 2034 ilo U1 Praha t; tei„ 295 3:5 ?co E fax 224 212 335

Bankovnl spojenl ČNB Praha i i o u 6582501 1/ url o u lCO 71 ous2sa z li dalove schránky zpqaízí
'Ú

podmeína®ftygviana
ľí

www hygpraha
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HVGIENlCKA

SíAN ic E

nwmno Mlán rumĚ]

%aodklad l_

Zadní stěrač S ostřikovačem

Zadní aarkovacl kamera TNO ANO V

Zabudovaný systém pro

zavazadla včetně sítě na ANO ANO

uch cení zavazadel

12V zásuvka v zavazadlovém

ANO

Palubní :ločltač ANO

středová loketní opěrka ANO vpředu vzadu

V hříváni sedadel ANO, :iřednlch zadních l ANO

Dešt'oví světelný senzor

Dodávané vozidlo miisl být doplněné všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce,

včetně nádrže s min, 5 litry pohonné hmoty

Dodáva ne vozidlo musí být přihlášené do registru vozidel (vybaveno RZ).

vvw

Hygienlcka stanice íil Prahy se Ildlam Praze v Rytiiská 404/ 12, r: 2034 tio ui Praha vlel 296 335 ?au t: lak: 224 212 335

Bankovní
spojení

orla Praha i i i: u 5582501 í/urio E !00 71009255 t: ID dalov! schránky zpqaízí
n

padateinatghyqpíana
z

nygíuana


