KUPNÍ SMLOUVA
Č.j. PPR-23096-22/ČJ-2012-990640
Centrální
zadavatel:
sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
fax:
E-mail:

ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo vnitra
170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3
00007064
CZ00007064
Ing. Klárou Šalátovou – vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia České republiky
Česká národní banka
5504881/0710
974 835 653
974 835 643
ovzpp@mvcr.cz
(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně
a

Prodávající:
sídlo:
IČ:
DIČ:
zapsaná:
zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:
pracovní kontakt:
tel.:
fax:
E-mail:

A. Charouz , spol. s r.o.
110 00 Praha 1, Těšnov 1/1059
15888436
CZ15888436
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 990
Josefem Vojákem, jednatelem
CITY BANK
2019660307/2600
Petr Slavník
777922212
272703581
slavnik@fordchar.cz
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í
podle § 3 odst. 1 písm.b), odst. 2, 3, 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů a podle § 409 a násl. obchodního zákoníku tuto
kupní smlouvu

I.
Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných
veřejnému zadavateli specifikovaném v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „veřejný
zadavatel“) zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické
právo k tomuto zboží.
/2/ Centrální zadavatel uzavírá tuto smlouvu na účet a ve prospěch veřejného
zadavatele.

/3/ Veřejný zadavatel zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem
a v termínech stanovených touto smlouvou.
II.
Zboží
/1/ Zbožím se rozumí 8 kusů automobilů skříňových do 3,5 t pro Policii České republiky.
Specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem jeho převzetí od
prodávajícího.
III.
Doba plnění

/1/ Prodávající předá zboží veřejnému zadavateli v prostorách prodávajícího nejpozději
do 21. 12. 2012.
/2/ Nebezpečí škody na zboží přechází na veřejného zadavatele v okamžiku převzetí
zboží od prodávajícího.
/3/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu
z prodlení ve výši 0,05% z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu dle ustanovení
čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst.
/1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného
vyúčtování, doručeného veřejným zadavatelem prodávajícímu. V případě pochybností o datu
doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování
veřejným zadavatelem.
IV.
Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, k úpravě dojde pouze při
změně zákonné sazby DPH.
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/2/ Cena za 1 ks bez DPH 349 356,-Kč
Cena za 1 ks s 20% DPH 419 227,-Kč
Cena celkem za 8 kusů bez DPH 2 794 848 Kč
Cena celkem za 8 kusů s 20% DPH 3 353 817,- Kč
(slovy:Třimilonytřistapadesáttřitisícosemsetsedmnáct korun českých).

.
Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit fakturu pro veřejného zadavatele při předání zboží
na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje předat fakturu veřejnému zadavateli spolu se zbožím v místě
plnění.
/3/ Veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení.
V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání
faktury.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:
a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení,
kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po
doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění
závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy.
b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý
den prodlení, který se zavazuje zaplatit veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů
po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

VI.
Dodání a převzetí zboží

/1/ Místem plnění jsou prostory prodávajícího na území ČR.
/2/ Vady zjevné při dodání zboží je příslušný veřejný zadavatel povinen sdělit
prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je příslušný veřejný zadavatel povinen sdělit bez
zbytečného odkladu.
/3/ Prodávající dodá při předání zboží:
a) fakturu – při předání zboží
b) technický průkaz, dokládající homologaci pro provoz na silničních
komunikacích v ČR,
c) návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
d) servisní (záruční) knížku,
e) kopii rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo typu
samostatného technického celku vozidla,
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f)

kopii o schválení technické způsobilosti typu vozidla a základní technický
popis schváleného typu vozidla

VII.
Záruka za jakost zboží
1/Prodávající přejímá záruku:pro veškeré věcné (mechanické) vady na dodaný automobil 2
roky (24 měsíců) bez omezení počtu ujetých kilometrů,
2/ Prodávající přejímá záruku na lak 2 roky (24 měsíců),
3/ Prodávající přejímá záruku na neprorezavění karosérie v délce minimálně 12 let (144
měsíců) od data převzetí.
4/ Prodávající zajistí originální náhradní díly a provádění servisu v smluvně zajištěném
autorizovaném servise na území hlavního města Prahy po dobu 10 let od data převzetí,
5/Prodávající umožní provádění běžných předepsaných servisních úkonů v rámci záruční
doby (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.), ve vlastních, policejních,
opravárenských zařízeních a opravnách Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR bez vlivu
na záruku,
6/Prodávající garantuje záruční i pozáruční servis a opravy u autorizovaného servisu:
A.Charouz, s.r.o. Černokostelecká 116, 10800 Praha 10 – Malešice, kontakt: p. Novotný
Tomáš, tel. 777 922 120,
A.Charouz, s.r.o. – Autorizovaná karosárna lakovny, K Učilišti 27, 10200 Praha 10Štěrboholy kontakt: p. Vaněk Ivan, tel. 724928729 za následujících podmínek:
a) Maximální doba prodlení mezi datem nahlášení požadavku na servis a opravu,
a datem stanovaným pro přistavení k opravě do smluvně zajištěných autorizovaných servisů
– do 5 pracovních dnů,
b) Maximální doba servisu a opravy u smluvně zajištěných autorizovaných servisů:
běžná údržba a menší mechanické, elektrické, karosářské a lakýrnické opravy –
maximálně 1 pracovní den ( ukončit v den přistavení),
náročnější mechanické a elektrické opravy maximálně do 3 pracovních dnů od
přistavení vozidla k opravě,
náročnější karosářské a lakýrnické opravy maximálně do 14 pracovních dnů od
přistavení vozidla k opravě,
záruční servis v rámci výrobcem předepsaných prací provést a vozidlo předat zpět
uživateli v den přistavení do opravny (po předešlém objednání).
7/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží. Záruční doba neběží po dobu,
po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá
prodávající.
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8/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den
od odeslání protokolu pověřeným pracovníkem příslušného veřejného zadavatele.
9/ Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace (viz. čl. VII. odst. /6/ a
/8/ této smlouvy) zaplatit příslušnému veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 1
000,- Kč a to za každý případ a každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou
smluvní pokutu je povinen zaplatit do 30 dnů po doručení příslušným veřejným
zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění tohoto závazku.
10/ Reklamace jsou ze strany veřejného zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem
veřejného zadavatele.

VIII.
Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od centrálního zadavatele nebo o
centrálním zadavateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez
písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této
smlouvy, ledaže se jedná
a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této
smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli.
/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží,
odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé
smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví a v příloze č. 1 této smlouvy.
/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní
vady ve smyslu ustanovení § 433 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.
/7/ Dodavatel musí být schopen kdykoliv doložit, že k výrobě použil materiály v souladu
s touto specifikací.
/8/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této
smlouvy je prodávající povinen zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 10 %
z fakturované ceny splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování centrálním zadavatelem.
9/Prodávající prohlašuje, že převezme závazek k odpovědnosti za škody vzniklé
v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 59/1998 Sb., o
odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon č. 59/1998 Sb.“). Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na
zboží dovolávat odpovědnosti u veřejného zadavatele za takto vzniklou škodu podle
právních předpisů odlišných od zákona č. 59/1998 Sb. a náhrada škody bude veřejným
zadavatelem poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu veřejnému
zadavateli plně uhradí.
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10/Prodávající se zavazuje, že předloží zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém
uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny
zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním
roce. Uchazeč předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy
nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1
rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve
lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za neslnění této povinnosti je
prodávající povinen zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč
(slovy: dvěstětisící korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování.
IX.
Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě,
se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
/2/ Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok veřejného zadavatele na
náhradu škody, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje veřejný zadavatel. Veškeré smluvní
pokuty, které je dle této smlouvy povinen zaplatit prodávající centrálnímu zadavateli
uplatňuje za centrálního zadavatele odpovědný pracovník Správy logistického zabezpečení
Policejního prezidia (dále jen „SLZ PP“).
/3/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného
porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména :
-

Prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
Nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle článku VIII odst. /1/ až /4/
a /6/ této smlouvy.

/4/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že :
-

Vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
Insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
Prodávající vstoupí do likvidace.

/5/ Prodávající je oprávněn odstoupit od té části předmětu plnění smlouvy, kde je veřejný
zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.
/6/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení
druhé smluvní straně.
/7/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a
to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
/8/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
/9/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole
provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.
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/10/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet
zájmů bezodkladně pote, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při
vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
Střetem zájmů se rozumí činnost uchazeče, v jejímž důsledku došlo k naplnění zákona č.
159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).
/11/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle
§ 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.
/12/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a
dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
/13/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací
smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před příslušnými soudy.
/14/Prodávající není bez předchozího písemního souhlasu centrálního zadavatele
oprávněn postoupit práva a povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu.
/15/ Součástí této smlouvy je :
příloha č.1 – Specifikace zboží
příloha č.2 – Specifikace veřejného zadavatele.
/16/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou
smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.
/17//Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž
centrální zadavatel obdrží pět stejnopisů a prodávající jeden stejnopis.
/18/Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

V Praze dne……......…..2012

V Praze dne.….……….2012

Josef Voják
Jednatel společnosti
A.Charouz, spol s r.o.

Ing. Klára Šalátová
vedoucí
odboru veřejných zakázek

prodávající
(razítko, podpis)

centrální zadavatel
(razítko, podpis)
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Příloha č.1 k č.j. 23096-22/ČJ-2012-990640

SPECIFIKACE ZBOŽÍ

Transit Van MWB 280 TREND 2,2 TDCi 74kW/100k/310Nm (FWD)
konfigurace: 62853/0
Motor: 2.2 TDCi Duratorq 74kW/100k
Barva: Modrá Blazer 4 ks, Červená Colorado – 4 ks
Karosérie: Van Čalounění: Tomy - lichen
Převodovka: manuální, 6 stupňů
Pohon kol: přední
Palivo: nafta
Standardní výbava

vodotěsný klíč dálkového ovládání, 2 fázové odemykání
kabina/skříň, akustická signalizace špatného uzamčení, automatické
opětovné uzamčení, pokud nejsou otevřeny dveře do 45 s po odemčení,automatické
uzamčení po rozjezdu vozidla).
rameni.
- adaptivní elektronický stabilizační systém Bosch 8.0.
Zahrnuje TCS, ABS, EBA, EBD, ARM, kotoučové brzdy na všech kolech.
ík v barvě karosérie (střední část) -obsahuje QME přední
mlhová světla a schůdek v nárazníku s nerezovou protiskluzovou úpravou.
- materiál MDF tl. 3 mm bez povrchové úpravy
(standard pro Trend a Limited).
celé šířce, čalounění
stropu před přepážkou..
á podlaha před přepážkou.
- obsahuje UMW Tónovaná skla.
nerezovou protiskluzovou
úpravou.
- přední pohon
CE 6000: Radio AM/FM, vstup AUX, 24 předvoleb, zesilovač 2 x17W, RDS dopravní hlášení, rozšířený bezpečnostní kód, rozšířený
displej se zobrazením hodin, CD přehrávač, 2 reproduktory, dálkové ovládání na sloupku
řízení.
- řidič: seřizování v 6 směrech,
spolujezdec: dvojsedadlo pevné, pevné loketní opěrky řidiče
(sklopné-2 polohy vodorov./svislé), kryt spodní konstrukce
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sedadla řidiče, čalounění Tomy, nastavitelné opěrky hlavy.
, stropní přihrádka, osvětlení v
nákladovém prostoru.
- čelní a v 1. řadě sedadel.
edadlech.

- integrovaná dvoudílná dveřní přihrádka,loketní opěrka ve
dveřích.
řidiče.

-20°C - 1 x baterie: 680A / 70 Ah /
125RC.
Gumová podlaha v celé délce vozu
Povinná výbava (lékárnička, trojúhelník, žárovky)

V Praze dne……......…..2012

V Praze dne.….……….2012

Josef Voják
Jednatel společnosti
A.Charouz, spol s r.o.

Ing. Klára Šalátová
vedoucí
odboru veřejných zakázek

prodávající
(razítko, podpis)

centrální zadavatel
(razítko, podpis)
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Příloha č. 2 k č..PPR- 23096-22/ČJ-2012-990640

SPECIFIKACE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Kongresová 2, Nusle, 140 21 Praha 4
IČ 75151472
DIČ: CZ75151472
Bank. spojení: ČNB pobočka Praha
Číslo účtu: 3509881/0710
Fakturační adresa
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
AO OSM
P.O. Box 122
110 01 Praha 1
Kontaktní pracovník: Miroslav Kůs
Tel. 974823527

V Praze dne……......…..2012

V Praze dne.….……….2012

Josef Voják
Jednatel společnosti
A.Charouz, spol s r.o.

Ing. Klára Šalátová
vedoucí
odboru veřejných zakázek

prodávající
(razítko, podpis)

centrální zadavatel
(razítko, podpis)
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