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PŘÍLOHA C3 VÝZVY

KUPNÍ SMLOUVA

1. Smluvní strany

1.1 Prodávající:

AB Auto Brejla s.r.o.

Písnické zahrady 439, 142 00 Praha 4 - Písnice

zastoupená jednatelem panem Václavem Brejlou

IČ: 44265778 DIČ: CZ44265778

bankovní spojení :KB Praha 4, č.ú. 790041041/0100

zapsaná u Krajského soudu v Praze pod spis. zn. C 6609

na straně první( dále jen prodávající)

12 Kupufid:

Městská část Praha-Libuš

Se sídlem Libušská 35, 142 00 Praha 4 — Libuš

zastoupená starostou panem Mgr. Jiřím Koubkem

IČ: 00231142, DlČ: cz-00231142

Bankovní spojení: ČS a. 5. Praha 4, č. účtu -2000691349/0800

na straně druhé (dále jen kupující)

2. Definice

„Zboží" znamená osobní automobil — specifikace požadovaných parametrů je v Příloze č.1 této smlouvy +

kompletní dokumentace Zboží, zaškolení

3. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka tohoto zařízení: — viz. Příloha č.1 této smlouvy

0 Nový osobní automobil schválený a způsobilý pro provoz na komunikacích v ČR s technickým

průkazem (COC listem)

. Technická specifikace zařízení: viz. příloha č. 1 této smlouvy

2. Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a Zadávací

dokumentací. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, vnejvyšší jakosti

poskytované výrobcem Zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání

a užívání Kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví. Zboží musí být vybaveno veškerými

atesty aschváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání Zboží, nesmí být zatíženo

žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či

faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání Zboží Kupujícím nebrání

žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob

3. Na základě prodejní nabídky ze dne 20. 3. 2019, která je nedílnou součástí této kupní Smlouvy se

prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v článku 3 této Smlouvy a po uhrazení

celkové ceny na něj převést vlastnická práva k tomuto zboží. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu za
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podmínek v této Smlouvě stanovených. Součástí předmětu plnění podle této Smlouvy je vlastní dodání

věci (stroje), a uvedení do provozu, nezbytné zaškolení obsluhy a průvodní dokumentace včetně

návodu kobsluze včeském jazyce, záruční list, předávací protokol a ES prohlášení o shodě

sCE prohlášením a štítkem výrobce na osobním autě. Nedodržení jakosti a kvality je podstatným

porušením smlouvy, které umožňuje odstoupení od smlouvy.

4. Cena za předmět smlouvy

285.254,- Kč

K ceně bude připočtena DPH 21%.

5. Místo plnění

Místem plnění zakázky je Úřad městské části Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

5-
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6. Dodací podmínky

. Termín dodáníje maximálně 12 týdnů od podpisu kupní smlouvy.

Prodávající bude informovat kupujícího o přesném termínu dodání zboží, a to nejpozději 48 hodin

před realizacívlastní dodávky, na mail: tajemnik@praha-libus.cz

Kupující je povinen převzít pouze nepoškozené zboží, dodané v souladu s touto smlouvou.

Prodávající se zavazuje na všech úkonech týkajících se tohoto smluvního vztahu včetně faktur

uvádět číslo kupní smlouvy, ke zboží bude přiložen dodací list.

7. Platební podmínky

Podmínkou pro vystavení daňového dokladu — faktury je oboustranně podepsaný předávací protokol.

Podmínkou pro potvrzení tohoto protokolu kupujícím je uvedení věci nebo zařízení do provozu

v bezporuchovém chodu, zaškolení obsluhy a předánítechnické dokumentace.

Daňový doklad bude vystaven nejpozději do 14 dnů po podpisu předávacího protokolu.

Splatnost daňového dokladu bude stanovena do 14 kalendářních dní ode dne jeho vystavení.

Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jim vystavená faktura bude obsahovat náležitosti, které

jsou stanoveny obecně závaznými předpisy.

8. Smluvní pokuta a úrok z prodleni

Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude kupující v prodlení se svým peněžitým závazkem

podle této smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat úrok zprodlení ve výši 0,05% (pét setin

procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude prodávající vprodlení s plněním díla v termínu

podle této smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat úrok zprodlení ve výši 0,05% (pět setin

procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

Smluvním stranám vzniká právo na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti.

Úhradou smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody.

9. Záruční a reklamační podmínky
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Prodávající podpisem Předávacího protokolu poskytuje Kupujícímu záruku za to, že:

Zboží nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady materiálu, výrobní vady či vady technického

zpracování Zboží, 0 vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické, a bude plně odpovídat jeho

specifikaci a vlastnostem dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů, Zboží bude plně funkční

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za dodané Zboží dle této Smlouvy (dále jen „Záruční doba“)

V rozsahu 24 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po okamžiku převzetí příslušného Zboží Kupujícím. V

případě Vytčení vady (jak je tento termín definován níže) se běh Záruční doby (pokud ještě neuběhla

celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného Zboží zpět Kupujícím

nebo ode dne, kdy Kupující a Prodávající vystaví písemné potvrzení o vyřízení Reklamace jiným

způsobem, na kterém se Kupující a Prodávající dohodnou.

Prodávající je povinen společně se Zbožím předat Kupujícímu potvrzení o záruce ke Zboží nejméně v

rozsahu a délce sjednané v této Smlouvě.

Záruka podle tohoto článku Smlouvy se nevztahuje na vady Zboží vzniklé poškozením Zboží

způsobeným třetími osobami a/nebo Kupujícím při užívání Zboží v rozporu snávodem kpoužití a

údržbě Zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady Zboží.

Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu Zboží, která se vyskytla v průběhu Záruční doby, a to

bez zbytečného odkladu poté, kdy Kupující vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady"). Vytčení vady musí být

zasláno Prodávajícímu písemně nebo prostřednictvím e-mailu nebo jiným vhodným způsobem na

kontaktní údaje uvedené v záhlaví této smlouvy

Prodávající je povinen ve lhůtě do tří pracovních dnů započít s odstraněním vady, která byla

Prodávajícímu Vytčením vady oznámena (dálejen „Vytčená vada"). Jestliže je Vytčená vada

opravitelná, je Prodávající povinen odstranit Vytčenou vadu opravou Zboží a/nebo výměnou kterékoliv

vadné součástky Zboží za součástku bezvadnou. Kupující je oprávněn požadovat namísto odstranění

Vytčené vady slevu z kupní ceny vadného Zboží.

Jestliže je Vytčená vada neopravitelná, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím odstranění

Vytčené vady výměnou vadného Zboží za Zboží bezvadné, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od

Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. Jestliže je Vytčená vada vadou právní, je Kupující oprávněn

požadovat po Prodávajícím odstranění Vytčené vady odstraněním právních vad bránících nerušenému

používání Zboží Kupujícím, slevu z kupni ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své

volby.

Smluvní strany se mohou na žádost Kupujícího dohodnout na jiném způsobu řešení Reklamace. O

jiném způsobu vyřešení Reklamace, bude-li dohodnut, Smluvní strany vystaví písemné potvrzení. Pro

vyloučení pochybností se uvádí, že pokud nebude Prodávající Kupujícím požádán o jiné řešení

Reklamace, než je odstranění Vytčené vady, je Prodávající povinen učinit veškeré kroky vedoucí k

odstranění Vytčené vady. Prodávající je povinen provést odstranění vady Zboží vytčené v průběhu

Záruční doby bezplatně.

Prodávající je povinen zajistit, že odstranění Vytčené vady Zboží ve smyslu předchozích odstavců

tohoto článku Smlouvy (dále jen „Odstranění vady") bude provedeno ktomu odborně způsobilými a

řádně proškolenými osobami, které složily všechny potřebné zkoušky a jsou držiteli veškerých

oprávnění nutných k řádnému Odstranění vady Zboží. Prodávající je povinen při Odstranění vady

postupovat sodbornou péčí, bez zbytečných prodlení a zvolit metodu vedoucí optimální cestou k

řádnému a rychlému Odstranění vady Zboží. Při Odstranění vady Zboží je Prodávající povinen

postupovat v souladu spožadavky ainstrukcemi Kupujícího a v souladu sjemu známými zájmy

Kupujícího. V případě, že Prodávající využije třetích osob k Odstranění vady, zůstává Prodávající plně

odpovědný Kupujícímu za Odstranění vady v souladu s touto Smlouvou a Prodávající není zbaven

jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy a Kupující není omezen ani zbaven jakýchkoliv práv

vyplývajících ze Smlouvy.
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14.

15.

16.

17.

18.

Prodávající je povinen započít s odstraňováním Vytčené vady nejpozději ve lhůtě dle čl. 9. Odst. 8

Smlouvy a Vytčenou vadu odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) Pracovních dní ode dne jejího

oznámení Prodávajícímu. Prodávající je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad Zboží

o postupu odstraňování těchto vad a lhůtě nutné k jejich odstranění písemně informovat Kupujícího,

kdykoli o to Kupující požádá.

Podobu odstraňování Vytčené vady, kdy doba odstraňování přesáhne 2 pracovní dny se Prodávající

zavazuje zajistit a Kupujícímu předat ve třetí pracovní den náhradní osobní automobil obdobných

parametrů jako má Zboží, a to po dobu trvání Záruční doby.

Po odstranění Vytčené vady je Prodávající povinen opravené bezvadné a plně funkční Zboží předat

Kupujícímu. Kupující je oprávněn převzetí reklamovaného Zboží odmítnout, pokud zjistí, že Vytčené

vady nebyly řádně odstraněny. Pokud Kupující odmítne převzetí reklamovaného Zboží, resp. pokud

Prodávající Vytčené vady ve lhůtě podle předchozího odstavce neodstraní, je Prodávající povinen

odstranit Vytčené vady nejpozději v dodatečné lhůtě deseti (10) Pracovních dnů. V případě, že

opravené Zboží převezme, vystaví o tom Prodávajícímu písemné potvrzení. Pro účely ustanovení čl. 9

odst. Smlouvy se uvádí, že Záruční doba (pokud ještě neuběhla celá) započne znovu běžet ve vztahu k

reklamovanému Zboží ode dne následujícího po dni, kdy Prodávající převzal písemné potvrzení podle

předchozí věty.

Pokud Prodávající neodstraní Vytčené vady ani v této dodatečné lhůtě podle předchozího odstavce,

má se za to, že Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Kupujici má dále právo požadovat slevu z

kupní ceny, výměnu reklamovaného Zboží za Zboží nové a/nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to

dle své volby. Ustanoveními této Smlouvy nejsou dotčeny případné další nároky Kupujícího z vad Zboží

vyplývající mu z občanského zákoníku či jiných právních předpisů.

Je-Ii dodáním Zboží 5 vadami porušena Smlouva podstatným způsobem, má Kupující nároky z vad zboží

podle občanského zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že za porušení Smlouvy podstatným způsobem

je nutné považovat zejména následující případy dodání Zboží 5 vadami:

10. Zánik smlouvy v důsledku prodlení

Nedodá—li prodávající zboží v termínu uvedeném v článku 5. této smlouvy, dochází tímto datem v souladu s

§ 1980 občanského zákoníku kzániku smlouvy a nastávají tytéž účinky, jako by kupující od smlouvy

odstoupil.

!
“

11. Ostatní ujednání

Prodávající ani kupující nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany

převést na třetí osobu jakoukoli pohledávku za druhou smluvní stranou, vzniklou na základě této

smlouvy.

Případné započtení vzájemných pohledávek je možné pouze na základě písemné dohody smluvních

stran.

12. Závěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami dle bodu 1.

Smlouvu je možné měnit formou dodatků za oboustranného odsouhlasení smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 exemplářích, prodávající strana obdrží 1 vyhotovení

Smlouvy a kupující strana dvě vyhotovení smlouvy.

Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem

č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
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6 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

7 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.

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

registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha-Libuš

8 Tato Smlouva byla schválena usnesením Rady městské části Praha-Libuš č. 81/2019 ze dne

25.3.2019.

Vdne.............................. V dne:

 

Příloha č.1 echnická specifikace

Příloha č.2 — Cenová nabídka

Příloha č.3 — Usnesení RMČ č. 81/2019 ze dne 25.3.2019   
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Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění

 

Minimální technické požadavky na osobní automobily CDV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

kategorie vozidla
M1

rovedení karoserie
kombi

očet dveří
5

ohon kol
přední

očet míst k sezení
5

otýem zavazadlového prostoru po horní dělicí kryt (v litrech) minL525

ohon
benzín

užitečná hmotnost (v kg)
min. 520

v'kon motoru (v kW)
min. 80 kW

maximální spotřeba pro kombinovaný provoz
8 litrů na 100 km

řevodovka
manuální

tempomat
ano

airbag boční a hlavový u přední řady sedadel
ano

klimatizace automatická
ano

LED denní svícení
ano

střešní nosič
ano

umové koberce na podlaze
ano

ovinná výbava v souladu s platnými předpisy
ano

tažné zařízení- s odnímatelnou hlavicí
ano

autorádio

ano
dálkové centrální zamykání

ano
elektrické ovládání oken vpředu + vzadu

ano
řední mlhová světla

ano
arkovaci senzory vpředu a vzadu

ano
  





CENOVÁ NABÍDKA VOZIDLA ŠKODA

Nabídka od společnosti: AB Auto Brejla s.r.o., Vestec

Pro zákazníka: Městská část Praha — Libuš

Číslo nabídky: 132091/v.1 ze dne 20. 3. 2019 13:40:39 s platností do 3. 4. 2019 0:00:00.

Základní specifikace Vašeho vozu

Model

Fabia Combi Style 1,0 TSI 81 kW 6-stup. mech.

Kód modelu

NJ54N5

Barva

K4K4BL, Modrá Energy, Int: Černý/šedý

Kombinovaná hodnota spotřeby a 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenová specifikace Vašeho vozu
Cena bez DPH Cena s DPH

Základní model

Fabia Combi Style 1,0 TSI 81 kW 6-stup. mech.
313 967,00 Kč 379 900,07 Kč

Výbava ze sériové produkce výrobce

v7X2 Parkovací senzory vpředu a vzadu
6 612,00 Kč 8 000.52 Kč

C60 COC-dokument 60

0,00 Kč 0,00 Kč

PTY Tažné zařízení s odnímatelnou hlavicí a adaptérem
8 017,00 Kč 9 700,57 Kč

K4K4 Modrá Energy

0,00 Kč 0,00 Kč

Doplňková výbava na základě dodatečné objednávky

AB Povinná výbava + koberce gumové
1 250,00 Kč 1 512,50 Kč

YA1 Mobilita PLUS

1 653,00 Kč 2 000,13 Kč

Celková ceníková cena Vašeho vozu

331 499,00 Kč 401 113,79 KčSlevy

Sleva

-46 235,00 Kč —55 944,35 Kč

Celková sleva na vozidlo vč. mimořádných výbav:
-45 235,00 Kč -55 944,35 Kč

Celková cena za vozidlo (vč. výbav, příslušenství a slev)
285 264,00 Kč 345 169,44 Kč

Celková korekce ceny (splátky, protiúčet apod.)

0,00 Kč

Kontakt

Nabídku vystavil

Jiří šlechta (031),

Pro zákazníka:

 

Městská část Praha - Libuš. Libušská 35, 142 00,Fatal
Předpokládaný termín dodání

 

ABAuto Breila s.r.o.

Automobilová sss, 252 so, Vestec, Telefon 244 912 ooo 244 912 ooo
|Č44265778, DIČCZ44265778
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CENOVÁ NABÍDKA VOZIDLA ŠKODA

Nabidka od společnosti: AB Auto Brejla s.r.o., Vestec

Pro zákazníka: Městská část Praha — Libuš

Číslo nabídky: 132091/v.1 ze dne 20. 3. 2019 13:40:39 s platností do 3. 4. 2019 0:00:00.

 

Více informací

Poznámka

Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (C02) uvedené v dokumentaci k
vozidlu jsou platné pro vozidlo ŠKODA v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem ze sériové výroby. Jakékoliv použití
příslušenství či doplňkové výbavy či montáž takového příslušenství či doplňkové výbavy do/na vozidlo SKODA může ovlivnit
hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisi oxidu uhličitého (COZ) uvedené v dokumentaci k vozidlu.

Všeobecné podmínky

Základní výbava modelu vozidla a jeho technické údaje

AB Auto Brejla s.r.o.

Automobilová 585

252 42 Vestec u Prahy

Tel.: 244 912 000

www.auto-brejla.cz

 
AB Auto Brejla s.r.o.

Automobilová sss, 252 so, Vestec. Telefon 244 912 000 244 912 000

|Č44265778, DIČCZ44265778
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pro proti zdržel se

25.. 3. 2019 5 0 0 Usnesení    
   

Podpisy

  

   místostarostka

Ing. Lenka Koudelková

 

 

Založeno na Ú 26. 3. 2019 Založila

dne   
  

 

Rada městské části Praha-Libuš:

]. schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého

rozsahu na akci „Dodávka osobního automobilu“ a to v souladu se zprávou

o hodnocení nabídek,

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení rozhodnutí,

kteréje nedílnou součástí tohoto usnesení,

3. schvaluje uzavření Kupní smlouvy na akci „Dodávka osobního

automobilu“ s firmou AB Auto Brejla s.r.o., Písnické zahrady 439, 142 00

Praha 4 -— Písnice, IČ: 44265778 , vedenou u Městského soudu v Praze pod

spis. zn. C 6609 za cenu 345.169,44 Kč včetně DPH,

4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která

je nedílnou součástí tohoto usnesení.
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