
KUPNÍ SMLOUVA 
čísıø Smıøuvyz sıvıL/1670/2021 

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V platném Zněnı 
(dále jen ,,NOZ") níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

Kupující: 

Statutární město Přerov 
Se sídlem: Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 
Zastoupené: Ing. Petrem Měřínským, primátorem 
IČ: 00301825 
Dıčz cz00301825 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800 

Osoba jednat ve věcech technických a realizace dodávky (kontaktní osoba): 
ředitele Městské policie Přerov 

'ıı (dále jen ,,Kupujícı )

a 

Prodávající: 

Auto Vinkler, s.r.o. 
Se sídlem: Hradišťská 2454, 397 01 Písek 
Zastoupena: Bc. Štěpánkou Smíškovou - 

ve věcech smlouvy Bc. Štěpánk Smíšková 
ve věcech technických 
ıčz 28083831 
DIČ: cZ28083831 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 43-2527610277/0100 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 170311 

(dále jen ,,Pr0dávající")

I



1. Předmět Smlouvy 

Účelem této smlouvy je dodáníjednoho kusu devítimístného automobilu pro potřeby Městské 
policie Přerov dle podmínek sjednaných V této smlouvě a jejích přílohách. Prodávajícíse zavazuje 
k dodání tohoto předmětu plnění a převedení vlastnického práva k němu na kupujícího a 

kupující se zavazuje za něj uhradit touto smlouvou sjednanou kupní cenu. 

Předmětem plněnítéto smlouvyje dodáníjednoho kusu devítimístného automobilu pro potřeby 
Městské policie Přerov v souladu se Zadávacími podmínkami veřejné zakázky S názvem 
,,Devítimístné vozidlo MP", Technickými parametry vozidla dle přílohy č. 1 a dalšími obecně 
závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN apod. 
Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat předmět plnění podle této smlouvy ve Smluvených 
termínech, ve smluveném množství, jakosti, provedení a ceně, předat doklady, které se k tomuto 
zboží vztahují, provést jeho instalaci, montáž, uvedení do provozu, ověřenífunkčnosti a umožnit 
kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu smlouvy. 
Součástí předmětu smlouvyje též doprava předmětu smlouvy na místo plnění smlouvy, kterým 
je MP Přerov, nám T.G. Masaryka 80/1, 750 O2 Přerov. Kupující se zavazuje předmět plnění 
převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu podle článku 2 této kupní smlouvy. 
Předmět koupě bude dodán jako zcela nové, nepoužité, nepoškozené, homologované vozidlo 
pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a EU. 
Prodávající prohlašuje, že dodávaný předmět plnění odpovídá všem technickým podmínkám, 
které jsou součástí této kupní smlouvy, a dále splňuje požadavky k provozování vymezené 
příslušnými technickými normami a právními předpisy platnými v ČR, ČSN EN a EU. 
S předmětem koupě odevzdá prodávající kupujícímu doklady v českém jazyce potřebné k 

převzetía užívání předmětu koupě; takovými dokladyjsou zejména: 
- Osvědčení O registraci vozidla, 
- adresy a telefonní čísla servisních míst v dosahu 30 km od sídla Kupujícího (dle přílohy č. 

1), 

- předávací protokol k vozidlu, 
- návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce (ve dvojím vyhotovení), zejména pokyny k 

jízdě a obsluze, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k svépomocí, pokyny k 

intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami, 
- další doklady nutné k provozu vozidla na pozemních komunikacích. 

1 8 Prodávající se zavazuje provést instalaci, montáž a vyzkoušenífunkčnosti předmětu koupě, uvést 
jej do provozu a zaškolit obsluhu. Prodávající se zavazuje zaškolit obsluhu nejpozději v den 
předání předmětu koupě. Školení obsluhy bude provedeno způsobem a v rozsahu, aby obsluha 
byla podrobně vyškolena a předmět koupě byl zejména nastaven podle aktuálních potřeb 
kupujícího.



2 1 Kupní cenou se rozumí cena za dodávku jednoho kusu devítimístného vozidla včetně dopravy na 
místo plnění, v rozsahu dle této smlouvy a jejích příloh, tj. 

Celková kupní cena ve výši 
Cena bez DPH 745 806,35 Kč 
Sazba DPH 21 % 
Výše DPH 156 619,33 Kč 

Celková cena včetně DPH 902 425,68 Kč 
Cena je Sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady prodávajícího na plněnítéto 
smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Nabídková cena obsahuje i náklady 
prodávajícího na instalaci a montáž předmětu koupě a jeho součástí a příslušenství, uvedení do 
provozu a zaškolení obsluhy. 

Cena je oběma smluvními stranami Sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně Z přidané hodnoty (DPH). 
Změna cenyje možná pouze v případě změny sazeb DPH. 
V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající k ceně díla bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné Sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, 
že v případě změny ceny díla vdůsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně Z přidané hodnoty bude stanovena V souladu 
s právními předpisy. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plněníje oprávněn uplatnit institut 
zvláštního způsobu zajištění daně Z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani Z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude 
požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně 
(tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění 
oprávněn uplatnit i V případě, že V okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude 
o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem 
umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou 
okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle 
§ lO9a zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce 
zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní 
strany se rovněž dohodly na tom, že V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního 
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně Z přidané hodnoty 
správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění 
závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.



3. Platební podmínky 

Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohu. 

Kupující nepřipouští dílčí plnění ani dílčí fakturace. 

Kupní cena bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále ijen ,,faktury"). Zaplacení kupní 
ceny bude provedeno bezhotovostně po převzetí předmětu smlouvy kupujícím na základě 
prodávajícím vystavených daňových dokladů (faktur), a to na bankovní účet prodávajícího 
uvedený v záhlaví této smlouvy. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den 
převzetí zboží kupujícím. 

Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené Zákonem 
Č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 
Sb., O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat 
správné údaje či bude neúplný, je Kupující oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho 
splatnosti Prodávajícímu. Prodávajícíje povinen takový daňový doklad opravit nebo vystavit nový 
daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného 
či nově vystaveného dokladu Kupujícímu. Společně S fakturou Prodávající dodá kopie dodacích 
listů podepsaných pověřenými Zástupci obou smluvních stran a akceptační protokoly podepsané 
pověřenými zástupci obou smluvních stran. 
Splatnost faktury činí 30 dnů od data doručení faktury, která musí splňovat náležitosti podle 
zákona č. 563/1991 Sb., O účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., O 
dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdejsích předpisů. Podkladem a podmínkou pro vystavení 
faktury bude písemný, odsouhlasený a kupujícím podepsaný předávací protokol. 
Daňový doklad se považuje za řádně a včas Zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná 
částka odepsána Z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího uvedeného v záhlaví této 
smlouvy. 

Prodávající si je vědom platebních podmínek, kdy dodané vozidlo bude hrazeno S větším 
časovým odstupem. Veškeré zvýšené náklady, které mu tím vzniknou má Prodávající zahrnuty ve 
sjednané ceně. 

4. Termíny, místo plnění a dodací podmínky 

Úplný a bezvadný předmět koupě bude prodávajícím předán nejpozději do 9 měsíců od uzavření 
smlouvy. V této lhůtě bude také provedeno zaškolení obsluhy předmětu koupě a budou předány 
veškeré listiny potřebné k užívání předmětu koupě, zejména návod k obsluze, certifikáty, 

prohlášení a další relevantní listiny. 

Prodávajícíje povinen dodat vozidlo do místa plnění určeného Kupujícím - MP Přerov, nám T.G. 
Masaryka 80/1, 750 02 Přerov. 
Prodávající se zavazuje předat kupujícímu společně s předmětem smlouvy všechny dokumenty, 
které se k předmětu smlouvy vztahují. 
Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu smlouvyjeho převzetím dle čl. 6 této smlouvy a je 
oprávněn vozidlo používat. Tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí škody na 
předmětu plnění.



4 5 Prodávajícíje povinen dodat předmět prodeje bez právních či faktických vad. 
46 Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu termín předání minimálně 7 kalendářních dní 

předem. 

5. Záruka a záruční podmínky 

Prodávající odpovídá za vady předmětu v plném rozsahu. 
Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedeni předmětu koupě, jež určuje tato kupní 
smlouva nebo obecně závazné právní předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i 

právní, které má vozidlo vdobě jeho předání Kupujícímu a dále za ty, které se na vozidlu 
vyskytnou v záruční době. 
Prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost prodaného vozidla spočívajícív tom, že vozidlo 
bude po záruční dobu způsobilé k použití pro účel patrný Z této smlouvy, způsobilé pro použití k 

jeho obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti. 
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí předmětu plnění kupujícím a trvá 48 měsíců. 
Prodávající se zavazuje provádět záruční opravy předmětu koupě po dobu trvání záruční doby. 
Servis bude prováděn kvalifikovaným technikem S odpovídajícím certifikátem výrobce. 
Vady, které se projeví během záruční doby, budou Prodávajícím odstraněny bezplatně. Pokud 
prodávající odstraní vady na předmětu plnění náhradními díly, tyto díly musí být nové. 
Při každém uplatnění reklamace zboží je prodávající povinen po provedení opravy vystavit 
reklamační protokol a charakterizovat rozsah a způsob opravy. Po dobu záruční opravy se 
prodlužuje celková záruční doba O dobu opravy. Na provedenou opravu poskytne prodávajícı 
kupujícímu záruku za jakost ve Stejné délce, jak je uvedeno v odst. 5.4. tohoto článku smlouvy. 
Odstranění vad předmětu plnění musí být provedeno do 10 dnů od oznámení této vady 
Prodávajícímu. 

6. Podmínky předání a převzetí předmětu plnění 

6 1 Vozidlo bude předáno a převzato v místě Specifikovaném dle článku 1, odstavec 1.4 této kupní 
smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Při dodání zboží proběhne v místě plnění 
provozní zkouška, jejíž provedení bude Zaznamenáno v předávacím protokolu. 
Kupující při převzetí provede kontrolu: 

- dodaného druhu a technických parametrů 
- zjevných jakostních vlastností 
- zda nedošlo k poškozenívozidla při přepravě 
- dodaných dokladů 
- stavu tachometru 

Dodávka vozidla se považuje za splněnou a řádně provedenou, pokud bylo devítimístné vozidlo 
řádně převzato Kupujícím a byl podepsán předávací protokol. Den protokolárního převzetí je 
den zdanitelného plnění. 
Předávací protokol bude splňovat minimálně tyto náležitosti: 

- název a sídlo prodávajícího a Kupujícího 
- identifikace kupnísmlouvy

I



- přesné označení dodávaného Vozidla včetně VIN kódu 
- stav vozidla v době předání 
- Seznam předávaných dokladů 
- záznam o provedeném technickém a aplikačním Seznámením s uvedením pověřených 

osob 
- záznam o přezkoušení 
- vady a nedodělky, byly-li Shledány, včetně určenítermínu projejich odstranění, 
- nejsou-li vady, sdělení, že předmět plněníje bez vad, 
- délku záruční doby a datum, odkdy tato doba běží, 
- výsledek předávacího protokolu 
- datum a hodina podpisu předávacího protokolu 
- identifikace oprávněných osob a jejich podpis 

V den předání a převzetí odevzdá prodávající kupujícímu velký technický průkaz. 
Kupující má právo odmítnout převzetí takového vozidla, které bude mít zjevné vady nebo bude 
dodané v rozporu S podmínkami této smlouvy. Kupující má rovněž právo odmítnout dodávku 
vozidla, u kterého mu nebyla umožněna kontrola a prohlídka jeho stavu. Nepřevezme-li Kupující 
vozidlo Z těchto důvodů, hledí se na něj, jako by Prodávajícím nebylo předáno. 

7. Údržba a Servis 
Prodávající se po dobu záruky za jakost zavazuje poskytovat kupujícímu kompletní údržbu a 

záruční servis předmětu plněníve smyslu poskytovánívšech pravidelných prohlídek, ošetřování, 
seřizování, oprav a zkoušek předmětu plnění, kteréjsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými 
právními předpisy. V případě, že Servisní Služby pro předmět plnění nejsou zajišťovány přímo 
prodávajícím, je prodávající povinen zajistit servisní služby třetí osobou v rozsahu podmínek 
stanovených touto smlouvou. 
Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu k provádění výše uvedených prohlídek, 

ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek předmětu plnění nezbytnou součinnost, zejména 
umožnit kupujícímu přístup k předmětu plnění. 
Úhrada za poskytovánívšech výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek 
dle tohoto článku smlouvyje obsažena v ceně dle čl. 2 této smlouvy. 

8. Smluvní pokuta a úrok Z prodlení 

Kupujícíje oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu plnění 
předmětu smlouvy, který je stanoven V čl. 4.1. této Smlouvy, a to ve výši 1.000,00 Kč za každý i 

započatý den prodlení. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může být na základě písemné 
žádosti Prodávajícího výše smluvní pokuty ze Strany Prodávajícího přiměřeně snížena, nebo od 
ní může být upuštěno. 
Pokud bude kupujícív prodlení S úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 
prodávajícímu úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
Pokud Prodávající neodstraní reklamovanou vadu v době 10 dnů, je povinen zajistit objednateli 
náhradní předmět plnění. 
V případě prodlení prodávajícího s dovozem a zprovozněním náhradního předmětu plnění je 
prodávající kupujícímu povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.



8.4 Úrok Z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné 
straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. 

8.5 Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy 
na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo kupujícího požadovat po prodávajícím náhradu 
škody vzniklou Z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované 
smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy kjejí úhradě 
prodávajícímu. 

8.6 Dle dohody smluvních stran není Prodávající oprávněn postoupit pohledávku za Kupujícím 
vzniklou Z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. V případě 
porušení této povinnosti je Kupující oprávněn odstoupit od smlouvyjiž bez dalšího. 

8.7 Prodávající není oprávněn jednostranně započíst žádnou pohledávku za Kupujícím z titulu této 
smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto ustanovením bude považován za příčící 
se dobrým mravům. Kupující je oprávněn jednostranně započíst splatnou pohledávku za 

Prodávajícím proti splatné pohledávce Prodávajícího za podmínky, že půjde o pohledávky vzniklé 
z titulu této smlouvy. 

8.8 Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné 
vysı. 

9. Odstoupení od smlouvy 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon 
nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká ke dni účinnosti 
odstoupení. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud 
nesplněnou část závazku svýjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, 
řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

9.2. Kupující může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení prodávajícím. 
Za podstatné porušení smlouvy se mimo jiné považuje: 
a) prodlení prodávajícího s předáním předmětu koupě O více než 15 dnů. 
b) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je prodávajícív postavení dlužníka. 
c) je-li zjištěno, že V nabídce prodávajícího k související veřejné zakázce byly uvedeny 
nepravdivé údaje. 

9.3. Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení kupujícím. Za 
podstatné porušení smlouvy považuje prodlení kupujícího S úhradou faktury o více než 30 dnů. 

10. Závěrečná ujednaní 

10.1 Prodávající se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí 
pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými 
a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňujı 

alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Prodávajícíje 
povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů.

/



10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

10.8 

Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné 
porušení smlouvy S možností odstoupení kupujícího od této smlouvy. Odstoupení od této 
smlouvyje V takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy 
druhé smluvní straně. 

V případě využití poddodavatelů zajistí prodávající řádné a včasné plnění finančních závazků 
svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá prodávajícím k provedení závazků vyplývajících ze 

smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní 
plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Prodávající se 
zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 
poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 
Kupujícíje oprávněn požadovat předložení dokladů O provedených platbách poddodavatelům a 

smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a poddodavateli. Nesplnění povinností prodávajícího dle 
tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy S možností odstoupení 
kupujícího od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvyje v takovém případě účinné doručením 
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
Prodávající je při realizaci předmětu smlouvy povinen dodržet platné technické normy a 

ekologické požadavky a pokud to bude možné použít obaly vyrobené ze snadno 
recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o 
obalový systém pro opakované použití. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ujednání 
smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení kupujícího od této 
smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je V takovém případě účinné doručením písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
Každá ze stran na sebe přebírá nebezpečí Změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku. 
Ukáže-li se některé Z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na Ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 
Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah 
řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a 

předpisy souvisejícími. 
Smluvní strany se dohodly, že jakýkoliv spor vzniklý Z této smlouvy, pokud se jej nepodaří 
urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným českým 
soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude soud určený podle sídla 

kupujícího. 

V případě, že prodávajícíje plátcem DPH, podpisem této smlouvy prohlašuje, že: 
a) nemá v úmyslu nezaplatit daň Z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

smlouvy (dále jen ,,daň"), 
b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenacháZL 

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
d) úplata za plnění dle této smlouvy není od obvyklé ceny, 

e) úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,



f) nebude nespolehlivým plátcem, 

g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 
činnost, 

h) souhlasí stím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo kokamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění bude o prodávajícím zveřejněna správcem daně 
skutečnost, že prodávající je nespolehlivým plátcem, uhradí kupující daň Z přidané 
hodnoty Z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
prodávajícího určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí kupující daň 
Z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

10.9 Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
zveřejných výdajů. Prodávající se zavazuje poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva vnitra, Olomouckého kraje, Ministerstva 
financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu 
díla a poskytnoutjim součinnost. 

10.10 Prodávající se zavazuje archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu veřejné zakázky po dobu 10 let 
od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání Z účtu poskytovatele dotace (finančního 
ukončení projektu), minimálně však do roku 2031 a po tuto dobu umožnit osobám oprávněným 
k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících S veřejnou zakázkou. 

10.11 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný 
projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy 
nesmí být vykládán v rozporu S výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran. 

10.12 Jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka 
odepsána Z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději 
v poslední den splatnosti. 

10.13 Prodávající bere na vědomí, že úhrada sjednané kupní ceny bude kupujícím zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, 
komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

10.14 Statutární město Přerov (dále jen ,,Správce") informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a O volném pohybu těchto údajů (dále jen ,,GDPR") prodávajícího, že bude v 
souvislosti s plněním této Smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a 

kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné realizaci plnění na základě 
této Smlouvy. Zpracování osobních údajů bude Správcem prováděno pouze v rozsahu 
nezbytném pro plnění této Smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této Smlouvy. Podrobné 
informace O zpracování osobních údajů Správcem včetně zásad tohoto zpracování jsou k



10.15 

10.16 

10.17 

10.18 

10.19 

10.20 

dispozici na webových stránkách Správce dostupných Z: https:Ĺ/WWW.prerov.eu/cs/magistrat/o- 
magistratuĹpovinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobních-udaju-gdprz 
Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, 
což Stvrzují svými podpisy. 
Tato smlouva je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsána elektronickými 
podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ii) listinného vyhotovenívyhotovena ve čtyřech 
stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za 
uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá Kupující. Zároveň 
smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy V Registru smluv na Portálu 
veřejné správy České republiky. 
Přílohu č. 1 tvoří Technické parametry vozidla. 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 76. schůzi konané dne 
9.12.2021, usnesením č. 2803/76/6/2021 (doložka podle ust. § 41 zákona Č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve Znění pozdějších předpisů). 

V Přerově dne ................ ._ V Písku dne ................... .. 

vv 
lng. Petr Merínský Bc. Štěpánka Smíšková 

primátor jednatelka 
„kupující“ ,,prOdávaj/'cí”



vı Prıloha č. 1 "Technické parametry vozidla" 

-Č. 

parametru Název parametru Jednotka požadovaná účastníkem / splněnı 
Hodnota Hodnota nabízená 

zadavatelem požadavku 
_n 

___?í___ 
___7í___ 

___:r__. 

Vozidlo Karoserie kombi/minibus kombi 
Barva tmavě modrá aflO 
Počet dveří min. (včetně) 2× Přední dveře - řidič a spolujezdec; 1x Boční 
posuvné dveře; 1x Zadní dveře (dvoukřídlové- otvíratelné obě části 4 4 
Počet míst k sezení (včetně řidiče) 9 9

5 Ý Ý Ý Ý ÝÝ 
Motorizace Typ motoru vznětový GHO 

Náhon přední GHO 
Palivo diesel GHO 
Výkon motoru v kW min. (včetně) kW 120 110 kW 
Zdvihový objem cm3 min. (včetně) cm3 1900 1995 
Převodovka min. manuální manuál 
Počet rychlostních stupňů min. 6 6+1 

12 Ý Ý Ý Ý ÝÝ 
Rozměry, objemy, 
hmotnosti 

Vnější délka v mm max. mm 5500 5340 
Vnější šířka (se zrcátky) v mm max. mm 2300 2272 
Výška nezatíženého vozu v mm max. mm 2400 2343 
Výška nákladového prostoru od podlahy ke stropu v rozmezí mm 1750 - 1850 1754 
Délka nákladového prostoru za třetí řadou sedadel v rozmezí mm 1000-1300 1054 
Výška bočních posuvných dveří v rozmezí mm 1250 - 1600 1292 

K9 3400 3400 
19 Ý Ý Ý Ý ÝÝ 

Bezpečnost a 
zabezpečení 

Nejvyssí tech. přípustná hmotnost vozidla min. 

Elektronický stabilizační systém (ESP či ESC) ANO aflO 
Protiblokovací brzdový systém (ABS) ANO aflO 
Asistent rozjezdu do kopce ANO aflO 
Čelní airbag řidiče ANO aflO 
Čelní airbag spolujezdce ANO aflO 
Boční a hlavové airbagy vpředu ANO aflO 
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním ANO aflO 

26T Světla Denní svícení ANO aflO 
Přední mlhové světlomety ANO aflO 

28 
29 TT Sedadla Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ANO aflO 

Vyhřívané sedadlo řidiče a vnější sedadlo spolujezdce ANO aflO 
Sedadla V druhé i třetí řadě - odnímatelná (demontovatelná) ANO aHO 
Opěradla zadních sedadel jednotlivě dělená, sklopná ANO aHO 

32T Přísluš. - interiér Autorádio AM/FM ANO aHO 
Repr. min. 4x 6× 

34T Kola a pneumatiky Disky kol- velikost min. v palcích palec 16 16 
Plnohodnotné rezervní kolo ANO aHO 

36 Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý ÝÝ 

Komfort Přední klimatizace, včetně pilového filtru ANO aHO 
Zadní klimatizace, včetně topení v zadní části vozu ANO aHO 
Parkovací senzory přední a zadní ANO aHO 
Elektrické ovládání předních oken ANO aHO 
Otvíravé /výklopné okna ve druhé řadě ANO aHO 
Elektricky vyhřívané čelní sklo ANO aHO 
Automatické světlomety ANO aHO 
Automatické stěrače s dešťovým senzorem ANO aHO 
Boční zrcátka elektricky ovládaná, elektricky sklopná a vyhřívaná ANO aflO 
Nastavitelný volant ANO aflO 
Posilovač řízení ANO aflO 

47 Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý ÝÝ 
59 

Další požadavky Záruka - po dobu 4 let nebo do nájezdu 150 000 km ANO 4 roky/ 200 OOO km 
Zajištění autorizovaného servisu vozidla do 30 km od sídla zadavatele ANO aflO 
Polohovatelné opěradla ve druhé a třetí řadě ANO aflO 
Prosklení zadních dveří ANO aflO 
Boční posuvné dveře (minimálně na pravé straně) ANO aflO 
Bluetooth ANO aflO 
Tažné zařízení pro přívěs 2000 kg. (min. včetně) ANO aflO 
Kategorie M1 ANO aflO 
Loketní opěrky ve druhé řadě ANO aflO 
Zadní tónovaná skla dle příslušných norem ANO aflO 
Boční nášlap u posuvných dveří pro nástup/výstup ANO aflO 
Zásuvka 230 V pro možnost dobíjení přístrojů ve vozidle ANO aflO 
Termín dodání vozidla od podpisu smlouvy do 9 měsíců al'lO



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ- Přehled pøøıdøøıavateıů 

Veřejná Zakázka 

,,DevítimíStné vozidlo MP" 
Zadavatel: Statutární město Přerov 
Se sídlem: Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 
IČ; 003 O1 825 
ˇV“2“J@= 

Účastník (dodavatel): 
Auto Vìnkler, s.r.o 
(Obchodní firma/název účastníka) 

se sídlem Hradišťská 2454, 397 01 Písek 
(adresa sídla účastníka) 

ıčz 28083831 
(identifikační číslo účastníka) 

Dıćz CZ28083831 
(daňové identifikační číslo účastníka) 

Zastou pen: Bc. Štěpánka Smíšková - jednatelka 
(jméno a příjmení/ funkce - např. jednatel, předseda představenstva) 

Účastník ( dodavatel )tímto čestně prohlašuje, že na plnění zakázky se nebudou podílet 
zadní poddodavatelé. 

V Písku dne 13.12.2021 

titul, jméno a příjmení, podpis osoby 
oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele): 

Bc. Štěpánka Smíšková - jednatelka


