
KUPNÍ SMLOUVA

1. Smluvní strany

1.1 Prodávající:

Zdravotnická Asistenční Služba Praha 2.5.

se sídlem Mašovická 503/16, Libuš, 142 00 Praha 4

zastoupená ředitelem panem Tomášem Svobodou

IČ: 08505098

bankovní spojení: 2601729365/2010

zapsaná u Městského soudu v Praze pod spis. zn. L 72476

na straně jedné (dále jen prodávající)

1.2 Kupující:

Městská část Praha-Libuš

Se sídlem Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

zastoupená starostou, panem Mgr. Jiřím Koubkem

IČ: 00231142, DIČ: c200231142

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

na straně druhé (dále jen kupující)

2. Definice

„Zboží“ znamená osobní automobil — Volkswagen Transporter, r.v. 2011, zdvihový objem 1968cm3,

barva bílá, najeto: 416 912km, RZ: 9585370, č. TP: UE 081724, VIN: WV12227HZBH063148

3. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka tohoto zařízení: — Volkswagen Transporter, r.v. 2011, zdvihový

objem 1968cm3, barva bílá, najeto: 416 912km, RZ: 9585370, č. TP: UE 081724, VIN:

WV1ZZZ7HZBH063148

. Ojetý osobní automobil schválený a způsobilý pro provoz na komunikacích v ČR s

technickým průkazem

. Technická specifikace zařízení: Volkswagen Transporter, r.v. 2011, zdvihový objem

1968cm3, barvabílá, najeto: 416 912km, RZ: 9585370, č. TP: UE 081724

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

být plně funkční a odpovídat míře opotřebení vzhledem kjeho stáří 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. Prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v článku 3 této Smlouvy a po

uhrazení celkové ceny na něj převést vlastnická práva ktomuto zboží. Kupující se zavazuje



zaplatit kupní cenu za 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 k obsluze v českém jazyce, předávací protokol.

4. Cena za předmět smlouvy

Dohodnutá cena za předmět smlouvy činí 70.000,- Kč (slovy sedmdesát-tisíc-korun-českých), cena

je konečná, k ceně se nepřipočítává DPH.

5. Místo plnění

Místem plnění zakázky je prostor před budovou Úřadu městské části na adrese Praha-Libuš,

Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 — Libuš.
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6. Dodací podmínky

Termín dodáníje při 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 běžně opotřebené zboží, dodané v souladu s touto smlouvou.

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

uvádět číslo kupní smlouvy.

Spolu s předáním vozidla se předá prodávající kupujícímu veškeré doklady od vozidla, zejména

technický průkaz, osvědčení o technickém průkazu.

Kupující se zavazuje vco nejkratší době po podpisu kupní smlouvy provést změnu v registru

silničních vozidel. Prodávající se mu k tomu zavazuje poskytnou veškerou potřebnou součinnost,

zejména mu udělit na výzvu plnou moc.

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 předání technické 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 jím vystavená faktura bude obsahovat náležitosti,

které jsou stanoveny obecně závaznými předpisy.

8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

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

závazkem podle této smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05%

(pét setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude prodávající vprodlení sdodánim zboží v

termínu podle této smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05%

(pét setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvním stranám vzniká právo na

náhradu škody způsobené porušením smluvní povinností.

Úhradou smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody.



9. Záruční a reklamační podmínky

1. Prodávající podpisem Předávacího protokolu poskytuje Kupujícímu záruku za skryté vady Záruční

doba činí šest měsíců od předání díla.

10. Zánik smlouvy v důsledku prodlení

Nedodá-li prodávající zboží v termínu uvedeném v článku 6. této smlouvy, dochází tímto datem v

souladu s § 1980 občanského zákoníku k zániku smlouvy a nastávajítytéž účinky, jako by kupující od

smlouvy odstoupil.

11. Ostatní ujednání

1. 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.

2. Případné započtení vzájemných pohledávek je možné pouze na základě písemné dohody

smluvních stran.

12. Závěrečná ujednání

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

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

stranami.

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

Smlouvy a kupující strana dvě vyhotovení smlouvy.

4. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem

č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.

6 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák. č.

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. 321/2019 ze dne

2.12.2019.

V Zbýššdne..............................
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