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KUPNÍ SMLOUVA

l.

Smluvní strany

1. pedagogicko - psychologická poradna, opava, příspěvková organizace

se sídlem:

zastoupen:

lč:

DlČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen ,,kupující"

Rybí trh 17718,746 01 Opava

Mgr. lvo Schvanem, ředitelem

00849936

cZ00849936

KB, pobočka Opava

803,1 -82 1 /01 00

a

2.

1,

2.

3.

Obchodní firma - přesný název (doplní uchazeč + další údaje)

se sídlem:

zastoupena:

lč:

DlČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem v...... , oddíl ..., vložka...

(dále jen,,prodávaj ící")

ll,
základní ustanovení

Tato smlouva je uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. B9l2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
,,obČanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými
ustanoven ími občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. l této smlouvy jsou v souladu se skutečností
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez
prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně
změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

Je-li prodávajícíplátcem DPH, prohlašuje, že bankovníúčet uvedený včl. lodst.2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č.23512004 Sb,, o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisŮ (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě změny účtu prodávajícího je
prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo
potvrzením peněžního ústavu; je-li prodávající plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným
účtem ve smyslu předchozívěty.



4.

5.

1,

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

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

Ill.

Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu 'l osobníautomobil specifikovaný v příloze č, 1 této
smlouvy včetně povinné výbavy dle vyhlášky č. 34112002 Sb,, o schvalování technické
zpŮsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, a návodů k použití v českém jazyce (dále jen ,,zboží"), Prodávající se dále
zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít
a zaplatit za ně prodávajícímu kupnícenu dle čl. lV smlouvy.

Prodávajícíje povinen předat kupujícímu se zbožím doklady nezbytné k jeho převzetí a užívání,

Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji
osobních automobilů, které jsou předmětem koupě podle této smlouvy.

lV.
Kupní cena

Kupní cena automobilu ěiní bez DPH (doplní uchazeč),- Kč, DPH ve výši 21oÁ je (doplní
uchazeč),- Kč a cena včetně DPH činí (doplní uchazeč),- Kč (slovy: (doplní uchazeč) korun
českých).

Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené
se splněním jeho závazkŮ vyplývajících ztéto smtouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného,
dokumentace a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a
není ji možno překročit.

Je-li prodávající plátcem DPH, odpovídáza to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena
vsouladu splatnými právními předpisy; vpřípadě, že dojde kezměně zákonné sazby DPH, bude
prodávající ke kupníceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se
dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě
uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními
předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

V.
Místo a doba plnění

Prodávajícíje povinen odevzdat zboží v místě plnění, kteným je sídlo kupujícího na adrese Rybí
trh 17718,746 01 Opava, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Prodávající se zavazuje dodat a odevzdat kupujícímu zboží nejpozději do 30 dnů od nabytí
účinnosti této smlouvy.

Vl.
Povinnosti prodávajícího a kupujícího

Prodávající je povinen:

a) Dodat zbožířádně a včas.

2.

3.

1,

2.

1,

2.
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b) Dodat kupujícímu zboží,.

o v množství dle čl. lll této smlouvy; prodávající není oprávněn kupujícímu dodat větší
množstvívěcí, než bylo ujednáno,

. v provedení dle § 2095 občanského zákoníku a balení dle § 2097 občanského zákoníku,

. v l, jakosti.

c) Dodat zboží nepoškozené a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a
předpisům výrobce.

d) Při dodání zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se
ke zboží vztahují ve smyslu § 2087 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití

apod.) v českém jazyce.

e) Dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané
zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek vesmyslu zákona č. 10212001 Sb.,
o obecné bezpečnosti výrobků a o změně něktených zákonů (zákon o obecné bezpečnosti
výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní,
hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

vztahujících se na výrobek a jeho výrobu.

2. Kupujícíje povinen:

a) Poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku.

b) Pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky
stanovené touto smlouvou, zboží převzít.

Vll.
Převod vlastnického práva a nebezpečíškody nazboži

Kupující nabývá vlastnické právo ke zbožíjeho převzetím kupujícím v místě plnění; v témže okamžiku
přechází na kupujícího nebezpečí škody nazboží,

Vl!l.
Předání a píevzeti zboži

1, Zboží se považuje za odevzdané kupujícímu jeho převzetím kupujícím v místě plnění dle čl. V této

smlouvy. Je-li součástí závazku prodávajícího montáž/instalace zboží nebo seznámení s obsluhou
zboží, považuje se zboží za odevzdané až po jejich provedení a převzetí zboží kupujícím dle
předchozí věty.

2. Kupující při převzetízboží provede kontrolu:

a) dodaného druhu a množství zboží,

b) zjevných jakostních vlastností zboží,

c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,

d) dokladů dodaných se zbožím.

3. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody
potvrdí na dodacím listu.

4. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, ktený za kupujícího podepíše k tomu
pověřený zástupce. Prodávajícíje povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů, sériové



1.

číslo zboží (pokud existuje) a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis
předávající osoby zaprodávlícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Dodací list
bude označen číslem této smlouvy, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Prodávajícíodpovídá za
to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skuteěnosti, Nebude-li dodací list obsahovat
údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetízboží odmítnout, a to až do předání
dodacího listu s výše uvedenými údaji.

lx.
Platební podmínky

Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázové po odevzdání zboží dle čl, Vlll odst. 1 této
smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.

Je-Ii prodávající plátcem DPH, podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít
náležitosti daňového dokladu dle zákona o DpH a náležitosti stanovené dalšími obecně
závaznými právními předpisy. Není-li prodávající plátcem DPH, podkladem pro úhradu kupní
ceny bude faktura, která bude mít ná|ežitosti účetního dokladu dlezákona č.563/1991 Sb.,

o úcetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými
právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:

a) lČ kupujícího, číslo veřejné zakázky (tl. O2l2016tPPPOp),

b) číslo a datum vystavenífaktury,

c) předmět plněnía jeho přesnou specifikacive slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo
uzavřené smlouvy),

d) označení banky a čísla účtu, na ktený musí být zaplaceno (pokud je číslo úětu odlišné od čísla
uvedeného v čl. l odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. ll odst. 3

této smlouvy informovat kupujícího),

e) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu. Dodací list bude přílohou faktury,

0 lhůtusplatnostifaktury,

9) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Doručení
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit
druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede

opravu vystavením nové faktury, Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běžíode dne doručení nové faktury kupujícímu.

Je-li prodávající plátcem DPH, kupující uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle §
,109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře
uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
prodávajícího vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci ,,Registr plátců

DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo

3,
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c) bankovní účet prodávajícího určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem
daně zveřejněn v aplikaci,,Registr plátců DPH".

Kupující nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem
daně prodávajícímu v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně.

x.
Záruka za jakost, práva z vadného plnění

Záruka za jakost

1. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost (dále jen ,,záruční doba") ve smyslu
§2113anás|.obČanskéhozákoníku,atovdélceminimálně60měsícůnebodoujetí 80000km,
podle toho, co nastane dříve.

2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, Záruční doba se staví po dobu, po
kterou nemŮže kupující zboží řádné užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.

3. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 6 a násl.
tohoto článku smlouvy.

4. Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka zboží dodaného dle
této smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončenízáruční doby.

Práva z vadného plnění

5. Kupující má právo zvadného plnění zvad, které má zboží při převzetí kupujícím, byt'se vada
Projeví aŽ pozdéji. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí zboží
kupujícím, pokud je prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6
měsícŮ od převzetí zboží kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí.

6. Vady zboží dle odst. 5 tohoto článku smlouvy a vady, které se projevíběhem záruční doby, budou
prodávaj ícím odstraněny bezplatně.

7. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího nebo vautorizovaném servisním
středisku výrobce bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to osobně nebo formou
písemného oznámení (popř. e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.
Kupující bude vady zboží oznamovat na:

- e-mail: (doplní uchazeč)

- adresu. (doplní uchazeč)

B. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je_li vadné plnění
podstatným poruŠením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má
kupující.

9. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat u kupujícího. V případě výměny nebo opravy
v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí
Prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu opraveného
nebo vyměněného zboží zpét ke kupujícímu.

10. Odstranění vady musí být provedeno do 3 dnů od oznámení této vady prodávajícímu. Pokud
prodávající vadu neodstraní ve stanovené lhůtě, je povinen kupujícímu poskytnout zdarma
náhradní zboŽÍ ostejných nebo vyšších technických parametrech, ato až dodoby předání
oPraveného zboží kupujícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou
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písemně jinak.

V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce dle
odst, 1 tohoto článku smlouvy.

Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné
výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění,

xl.
Sankce

Neodevzdá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené včl. V odst.2 této smlouvy, je
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny bez DPH uvedené v čl. lV
odst. 1 této smlouvy, a to zakaždý započatý den prodlení.

Pokudprodávající neodstranívaduzboží velhůtěuvedenévčl.Xodst.,tOtétosm|ouvyazároveň
vtéto lhůtě kupujícímu zavadné zboží neposkytne zdarma náhradní zboži ostejných nebo
vyšších technických parametrech, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 %

z kupní ceny bez DPH podle čl. lV odst. '1 této smlouvy, a to zakaždý zapoěatý den prodlení až
do odstranění vady, nebo do poskytnutí náhradního zboží o stejných nebo vyšších technických
parametrech.

Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrokz prod|ení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

xll.
Zánik smlouvy

Tato smlouva zaniká:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou,
s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumízejména

- neodevzdání zboží kupujícímu ve stanovené době plnění,

- pokud má zboží vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si
kupujícívymínil nebo o ktených ho prodávající ujistil,

- nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,

- neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první
výzvy,

Kupujícíje dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-|i příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu
zákona ě,18212006 Sb,, oúpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li prodávajícísám na sebe insolvenční návrh.

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
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pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

4, Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 3 týdnů".

xllI.
závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy
vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvnístraně.

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to
pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků,

3. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této

smlouvy třetí straně.

4, Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, znichž kupující obdrží
tři a prodávající jedno vyhotovení.

5. Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných

dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele..

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č, 1: Technická specifikace osobního automobilu.

7, Tato kupnísmlouva je uzavřena v souvislosti s usnesením Rady Moravskoslezského ze dne 7. 6.

2016, kterým schválila kupujícímu zvýšení závazného ukazatele na rok 2016 o účelové
prostředky.Smlouva bude podepsána po odsouhlasení výsledku veřejné zakázky zřizovatelem.

V Opavě dne .,. V (doplní uchazeč) dne (doplní uchazeč)

za kupujícího

Mgr. lvo Schvan
ředitel

za prodávajícího

(doplní uchazeč)



Příloha č. 1 kupní smlouvy _ Technická specifikace osobního automobilu

Nabídky, které nebudou splňovat minimální požadavky, budou vyřazeny. IJchazeč vyplní název
automobilu a uvede konkrétní parametry nabízeného automobilu, ze kterych musí být zřejmé, že
splňují všechny minimální parametry uvedené dále v tabulce,

Tovární znaěka a přesné obchodní označení
automobilu

(doplní uchazeč)

Parametr
požadované min.

parametry automobilu
Parametry nabízeného

automobilu

Rok výroby 912015 - 2016 (doplní uchazeč)

Najeté km Max. 10 000 (doplní uchazeč)

Třída střední (doplní uchazeč)

karoserie kombi (doplní uchazeč)

Barva
Modrá, červená nebo
bílá

(doptní uchazeč)

Motor benzín, Euro 6 (doplní uchazeč)

Pohon přední (doplní uchazeč)

Výkon min.85 kW (doplní uchazeč)

převodovka manuální 6" (doplní uchazeč)

Kola z lehkých slitin min. 15" (doplní uchazeč)

Zavazadlový prostor (základn í objem) min.400l (doplní uchazeč)

Protiblokovací brzdový systém (ABS) ano (doplní uchazeč)

Stabilizační systém ano (doplní uchazeč)

Proti prokl uzový systém ano (doplní uchazeč)

Tempomat s omezovačem rychlosti ano (doplní uchazeč)

Asistent pro rozjížděnído kopce ano (doplní uchazeč)

Klimatizovaná přihrádka spolujezdce ano (doplní uchazeč)

Kontrola tlaku v pneumatikách ano (doplní uchazeč)

Signalizace nezapnutého bezpečnostního
pásu řidiče a spolujezdce

ano (doplní uchazeč)

Airbag vpředu 2x ano (doplní uchazeč)

Bočníairbag vpředu 2x ano (doplní uchazeč)

Okenní airbag 2x, pro přední a zadní sedadla ano (doplní uchazeč)

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním ano (doplní uchazeč)

Alarm s kontrolou vnitřního prostoru ano (doplní uchazeč)

El. ovládaná okna vpředu a vzadu ano (doplní uchazeč)



El. ovládaná vnějšízpětná zrcátka ano (doplní uchazeč)

El. vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ano (doplní uchazeč)

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ano (doplní uchazeč)

Loketní opěrka mezi předními sedadly ano (doplní uchazeč)

Kožený potah volantu a řadicí páky ano (doplní uchazeč)

Zadní opéradla dělená a sklopná ano (doplní uchazeč)

Tónovaná skla ano (doplní uchazeč)

Výškově a podélně nastavitelný volant ano (doplní uchazeč)

Palubní počítač ano (doplní uchazeč)

Regulace osvětlení palubních přístrojů ano (doplní uchazeč)

Automatické uzamčení vozu při ro4ezdu ano (doplní uchazeč)

Projektorové před n í světlomety ano (doplní uchazeč)

Dennísvícení LED ano (doplní uchazeč)

Předn í mlhové světlomety ano (doplní uchazeč)

Parkovací senzory vzadu ano (doplní uchazeč)

Funkce varovných světel při nouzovém
brždění

ano (doplní uchazeč)

klimatizace manuální ano (doplní uchazeč)

Autorádio ano (doplní uchazeč)

Monitorován í tlaku v pneumatikách ano (doplní uchazeč)

Bluetooth handsfree ano (doplní uchazeč)

lmobilizér ano (doplní uchazeč)

Rezervní kolo, zvedák a klíč na matice kol ano (doplní uchazeč)

Kompletní kola navíc 4x, min 15" ocelové disky
se zimními pneumatikami

ano (doplní uchazeč)

Gumové koberečky (přední + zadní) ano (doplní uchazeč)

Povinná výbava vč. výstražné vesty ano (doplní uchazeč)

Kondiční prohlídky ZDARMA ano (doplní uchazeč)

Záruční a pozáruční servis ve vzdálenosti max.

5 km od sídla kupujícího
ano (doplní uchazeč)

Česká jazyková verze včetně návodu k

obsluze v češtině
ano (doplní uchazeč)

Kupní cena automobilu činí bez DPH (doplní uchazeč),- Kč, DPH ve výši 21% je (doplní

uchazeč),- Kč a cena věetně DPH činí (doplní uchazeč),- Kě (slovy: (doplní uclzazeč) korun
ěeských).



V (doplní uchazeč) dne (doptní ucllazeč)

za prodávďlícího

(doplní uchazeč)
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