systémové číslo veřejné zakázky P19V00000252

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2085 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
č. smlouvy kupujícího: 2019-0633/OPO

I.
Kupující:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Smluvní strany

Statutární město Děčín
Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Jaroslav Hrouda, primátor města
00261238
CZ00261238
Česká spořitelna Praha
921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděn jako „kupující“ a
Prodávající:
Louda Auto a.s.
Choťánky 166, 290 01 Poděbrady
Sídlo:
Statutární zástupce:
46358714
IČO:
CZ699002678
DIČ:
5500 Raiffeisenbank
Bankovní spojení:
261128002/5500
Číslo účtu:
dále jen jako „prodávající“, společně s kupujícím dále jen smluvní strany.
II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka osobního motorového vozidla s pohonem 4x4 formou koupě
pro potřeby Městské policie Děčín. Minimální technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 1 této
smlouvy.
2. Vozidlo musí splňovat následující podmínky:
a) musí se jednat o nové vozidlo – modelový rok výroby 2019,
b) typ vozidla musí být homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČR,
c) vozidlo musí splňovat exhalační normu EURO 6,
d) vozidlo musí splňovat vybavení vozidel povinnou výbavou dle vyhlášky 341/2014 Sb. o
schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, v platném znění,
e) vozidlo musí splňovat technické parametry a výbavu v souladu s minimálními požadavky
uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Doklady k vozidlu tzn. velký technický průkaz, český návod k obsluze a servisní knížka budou
předány zástupci kupujícího společně s předáním osobního motorového vozidla.

1.

2.
3.
4.

III.
Kupní cena
Kupní cena vozidla včetně všech součástí uvedených v Příloze č. 1 byla mezi subjekty smlouvy
sjednána jako cena maximální v celkové výši:
396 198,26 Kč bez DPH
(slovy:třistadevadesátšesttisícjednostodevadesátosmkorunčeských,dvacetšest haléřů bez DPH).
K ceně vozidla je prodávající oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými
právními předpisy.
V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího včetně nákladů na dopravu do místa
plnění, viz čl. V odst. 3, školení obsluhy, administraci, skladování, balné, apod.
Kupující nebude prodávajícímu poskytovat zálohy před zahájením plnění.

Stránka 1 z 4

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

IV.
Platební podmínky
Prodávající je oprávněn fakturovat cenu za předmět koupě až po písemném potvrzení předání
vozidla zástupcem kupujícího a daňový doklad/fakturu vystavit do 10 dnů. Součástí faktury bude
Protokol o odevzdání a převzetí vozidla (dodací list).
Prodávající zašle daňový doklad/fakturu na adresu kupujícího uvedenou v článku I. této smlouvy.
Podmínkou úhrady jakékoliv částky je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových
dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.
Daňový doklad/faktura vystavená prodávajícím musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky
P19V00000252.
V případě, že daňový doklad/faktura bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, je
kupující neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu prodávajícímu
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.
Cenu za dodané vozidlo zaplatí kupující prodávajícímu převodem z účtu, na základě daňového
dokladu (faktury) s lhůtou splatností 30 dnů ode dne jeho doručení, na adresu prodávajícího
uvedenou v čl. I, této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení
faktury na adresu kupujícího.
V.
Doba a místo plnění, předání vozidla
prodávající se zavazuje dodat kupujícímu vozidlo nejpozději do 90 dnů, ode dne uzavření této
smlouvy.
Prodávající je povinen upozornit písemně (e-mailem) zástupce kupujícího ve věcech technických
uvedeného v čl. IX., odst. 5 k předání a k převzetí nejpozději 3 pracovní dny před možným předáním
vozidla s tím, že dnem dodání musí být pracovní den a k dodání musí dojít v době od 08:00 hod. do
15:00 hod.
Místo dodání a předání vozidla zástupci kupujícího je Magistrát města Děčín, Mírové náměstí
1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly.
Převzetí vozidla, nastane po provedené kontrole sjednaných technických podmínek dodávky dle
smlouvy a Přílohy č. 1 této kupní smlouvy, předvedení funkcí, ověření funkčnosti, seznámení s
obsluhou a údržbou, předání úplné dokumentace.
Po předání kompletního vozidla podepíší zástupci obou smluvních stran předávací protokol (dodací
list - 3 ks), který vyhotoví prodávající. Dodací list se stane součástí daňového dokladu/faktury.
Povinností prodávajícího je předat kupujícímu s vozidlem veškerou dokumentaci, certifikáty, návody
k použití a další potřebné písemnosti k registraci vozidla v českém jazyce.
Prodávající je povinen podrobně seznámit zástupce kupujícího s dodaným vozidlem a jeho
obsluhou.
Prodávající předá vozidlo kupujícímu spolu s následujícími doklady:
a) Protokol o odevzdání a převzetí vozidla.
b) Osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz k vozidlu se zapsaným příslušenstvím).
c) Záruční a servisní knížku.
d) Návod na obsluhu a údržbu vozidla včetně veškerého příslušenství v českém jazyce.
e) Další doklady nutné k provozu vozidla na pozemních komunikacích.
f)
Záruční podmínky.
Kupující je oprávněn vozidlo odmítnout, pokud má vady nebo nebylo-li dodáno ve sjednaném druhu,
jakosti, množství či čase.
Vady zjevné při dodání vozidla je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté
je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

VI.
Záruční a servisní podmínky
1. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruku od výrobce na dodané vozidlo včetně
veškerého příslušenství v délce minimálně 24 měsíců ode dne převzetí zástupcem kupujícího, bez
jakýchkoliv vad.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne protokolárního odevzdání a převzetí vozidla, přičemž
podrobnosti běhu záručních lhůt a rozsahu záruky jsou obsaženy v záručních podmínkách, které
prodávající předá kupujícímu společně s doklady k vozidlu.
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3. Prodávající nenese odpovědnost za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, jestliže tyto vady
vznikly prokazatelným zaviněním kupujícího.
4. Kupující je povinen v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku bez zbytečného
odkladu oznámit prodávajícímu zjištěné vady dodaného zboží poté, co je při vynaložení dostatečné
péče zjistil.
5. V případě, že kupující v záruční době včas uplatní zjištěné závady na zboží, je prodávající povinen
vady odstranit ve lhůtě nejdéle do 30 dnů.
6. Odstranění záruční závady je prováděno zcela bezplatně.
7. Pravidelný záruční servis předmětu koupě (výměna provozních kapalin, kontrola funkčnosti apod. dle
pokynů výrobce), který je předmětem této smlouvy, bude prováděn v autorizovaných servisech, které
se nacházejí na území ČR. Kupující je oprávněn si servisní místa zvolit na základě svých preferencí.
8. Záruční servis může být prováděn pouze odbornými techniky prodávajícího nebo jejich smluvními
partnery.
Tel. kontakt v pracovní dny:
475 318 012
Tel. kontakt ve dnech pracovního klidu, svátky:
800 272 272
e-mail:
VII.
Vlastnické právo k vozidlu a nebezpečí škody na vozidle
1. Kupující nabývá vlastnické právo k vozidlu okamžikem jeho převzetím od prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na vozidle přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

VIII.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy
V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním vozidla dle sjednaného termínu plnění
v čl. V. odst. 1. této smlouvy zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z celkové ceny za každý započatý kalendářní den prodlení.
Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit prodávajícímu úrok
z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského.
Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody
nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat vozidlo.
Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od
této smlouvy, se považuje zejména:
a) prodlení prodávajícího s dodáním vozidla,
b) postup prodávajícího při dodání vozidla v rozporu s pokyny kupujícího.
Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
c) prodávající vstoupí do likvidace.
Prodávající dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá.
Pro případ, že by prohlášení prodávajícího v předešlém bodě č. 6 tohoto článku smlouvy ukázalo
jako nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

IX.
Ostatní ujednání
1. Veškerá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím včetně všech předaných dokladů
a listin bude probíhat v českém jazyce.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů
v čl. I této smlouvy.
3. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
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4. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
- za prodávajícího:
ředitel provozovny v Ústí n. L., na základě plné moci
- za kupujícího:
Jaroslav Hrouda, primátor města
5. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
- za prodávajícího:
- za kupujícího:

Ing. Petr Hodboď, vedoucí odboru provozní a organizační
tel.: +420 412 593 210, email: petr.hodbod@mmdecin.cz

X.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
2. Případné spory z této smlouvy se strany zavazují řešit před soudy České republiky. Místně
příslušným soudem pro případ soudního sporu bude soud podle sídla kupujícího.
3. Změny v smluvním ujednání lze provést na základě dohody a to písemným dodatkem. Subjekty
smlouvy prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich smluvní vůli a na důkaz toho podepisují.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) vyhotoveních, z nichž 2 (dvě) obdrží kupující
a 1 (jeden) prodávající.
5. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po
jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávaného vozidla.

V Děčíně dne 08.08.2019

V Ústí nad Labem dne 20.06.2019

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

……………………………….
Jaroslav Hrouda, primátor města

…………………………………..
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Příloha č. 1

Technická specifikace automobilu
Dále uvedené parametry a podmínky jsou minimální a musí být splněny nebo překročeny.
Uchazeč nesmí nabídnout zboží, které nebude splňovat všechny uvedené technické podmínky.
Parametr

Typ karoserie
Palivo
Maximální výkon (kW)
Zdvihový objem (cm3)
Počet válců
Pohon
Typ převodovky
Emisní norma
Průměrná spotřeba (l/100 km)
Karoserie
Šířka včetně zpětných zrcátek (mm)
Délka (mm)
Světlá výška (mm)
Objem zavazadlového prostoru (dm3)
Maximální objem zavazadlového prostoru (dm3)
Nejvyšší rychlost
Zrychlení 0-100 km/h (s)
Barva metalická
Barva odstín
Další požadovaná výbava:
Airbagy řidiče a spolujezdce, boční airbagy vpředu
El.ovládání předních oken
Posilovač řízení
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
ABS, ESP
Manuální klimatizace
Autorádio
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Rezerva - náhradní pneu + disk
Alu disky
Povinná výbava(autolékarnička, trojúhelník,
bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky)
Hever+klíče
Zadní parkovací kamera
Vyhřívané přední sedačky
Střešní podélné nosiče

Požadovaná konfigurace

Stručná anotace způsobu
splnění,nabízené parametry

SUV
nafta

min. 84
min.1400
4
4x4
manuální, min. 6-ti stupňová
EU6

5,0–5,5
5-dvéřová, 5-ti místná

2 050
4 340
min. 200
min. 400
min. 1400
min. 170
max. 11
ne
bílá

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

s manuální uzávěrkou

OBCHODNĺ NABĺDKA
#íslo : 20318198-19-03044 Tato nabídka ze dne 13/06/19 je platná do 10/07/19

ZÁJEMCE
Název firmy :
Příjmení/Jméno oprávněného
zástupce :
IČ :
DIČ :
Zápis v obchodním rejstříku :
Adresa :
Tel. domů :
Tel. práce :
Mobil :
Fax :
E-Mail :

PRODÁVAJÍCÍ
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
HROUDA JAROSLAV
00261238
Mírové nám., 1175/5 405 38 DĚČÍN 4
412 593 210
petr.hodbod@mmdecin.cz

Název firmy :
Příjmení/Jméno prodejce :

Auto Louda a.s.

IČ :
DIČ :
Zápis v obchodním rejstříku :

46358714
CZ699002678

Adresa :
Tel. prodejce :
Tel. recepce :
Mobil :
Fax :

Choťánky 166 290 01 Poděbrady
+420475318013

E-Mail :

POPIS NOVÉHO VOZIDLA
Značka :
Verze :

DACIA

DUSTER

Model :
Prestige Blue dCi 85kW/115 k S&S Barva :
4x4

Bílá Glacier 369 OV369
Bez DPH

DPH (21.0%)

Základní cena

s DPH
Kč

466.900,00

Bílá Glacier 369
Rezervní kolo
Vyhřívaná přední sedadla

Kč
Kč
Kč

0,00
2.000,00
6.000,00

Vybavení celkem

Kč

8.000,00

Kč

0,00

Střešní podélné nosiče
Povinná výbava

Kč
Kč

3.590,00
899,00

Doplňky celkem

Kč

4.489,00

Kč
Kč
Kč

479.389,00
479.389,00

VYBAVENÍ NA PŘÁNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Příslušenství celkem

DOPLŇKY

SOUHRN
Celkem s DPH
Cena

Celkem k platbĕ

Kč

396.189,26

Kč

83.199,74

479.389,00

Předpokládaný termín dodání :
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OBCHODNĺ NABĺDKA
#íslo : 20318198-19-03044 Tato nabídka ze dne 13/06/19 je platná do 10/07/19

FINANCOVÁNÍ

□

Financování vozidla

□
□

prostřednictvím RCI*
prostřednictvím jiné finanční společnosti

*Sleva při financování znamená dodatečnou slevu poskytnutou za podmínky uzavření financování vozidla se společností RCI Financial Services s.r.o. V případě odstoupení či předčasného ukončení
smlouvy o financování ztrácí kupující nárok na tuto dodatečnou slevu.

PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ
Tato obchodní nabídka má informativní charakter a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Jejím účelem je zájemci sdělit základní
informace pro rozhodnutí o koupi nového vozidla. Jejím přijetím tedy nedochází k uzavření kupní smlouvy. Zájemce může zakoupit nové vozidlo na
základě písemné kupní smlouvy s prodejcem, ve které bude uvedena finální cena a specifikace vozidla.
Smluvní záruka Dacia se řídí konkrétními záručními podmínkami, které tvoří nedílnou součást objednávky. Rozsah trvání smluvní záruky Dacia je 3 roky
nebo 100.000 km, podle toho co nastane dříve.
Přečtěte si více o ochraně vašich osobních údajů na https://www.dacia.cz/ochrana-osobnich-udaju

Emise CO2
Data WLTP nejsou k dispozici.
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SÉRIOVÁ VÝBAVA

VOZIDLO
Znacka :
Verze :

DESIGN

DACIA

Prestige Blue dCi 85kW/115 k S&S 4x4

Model :
Ceník č. :

DUSTER
4496

Vnější zpětná zrcátka v barvě Dark Metal
Podélné střešní lišty v barvě matného chromu

AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST
ABS s elektronickým rozdelovačem brzdných sil (EBV) a brzdovým asistentem (AFU)
Boční a hlavové airbagy
Airbag řidiče a airbag spolujezdce
Deaktivace airbagu spolujezdce
Asistent pro sjezd z kopce
Systém uchycení ISOFIX na bočních zadních sedadlech
Systém sledování mrtvého úhlu

VIDITELNOST A OSVĚTLENÍ
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Přední mlhové světlomety
Zatmavená zadní okna
LED denní svícení

ŘÍZENÍ
Palubní počítač
Ukazovatel optimálního rychlostního stupně
Sada na opravu pneumatik
Výškově a podélně nastavitelný volant
Režim Eco

KOMFORT
Elektrické ovládání zadních oken
Elektrické ovládání předních oken, impulzní na straně řidiče
Zadní parkovací kamera, včetně zadních parkovacích senzorů
Kožený volant
Sedadlo řidiče výš. nast. s man. nast. bederní op. a laketní opěrkou integ. v sed. řidiče
Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním v klíči
Dělitelné opěradlo zadního sedadla v poměru 1/3 – 2/3
Centrální zamykání
Zadní parkovací senzor
Manuální klimatizace

MULTIMÉDIA
Rádio pro navigační systém Media Nav Evolution 3.0
Základní mapové pokrytí
Zrcadlení telefonu

VNITŘNÍ VZHLED
Čalounění Prestige
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TECHNICKÉ ÚDAJE

VOZIDLO
Znacka :
Verze :

DACIA

Prestige Blue dCi 85kW/115 k S&S 4x4

KONFIGURÁTOR

Model :
Ceník č. :

DUSTER
4496

Výkon /k : 115
Motor : dCi 115 BVM 4x4
Výkon /kW : 84
Převodovka : Manuální 6stupňová
Kola : Design kol z lehkých slitin 17", design Maldive

SPOTŘEBA A EMISE
Městský provoz (l/100 km) : AT
Mimoměstský provoz (l/100 km) : AT
Průměrná spotřeba (l/100 km) : AT
Emise CO2 (g/km) : AT
Městský provoz LPG (l/100 km) : NC
Mimoměstský provoz LPG (l/100 km) : NC
Průměrná spotřeba LPG (l/100 km) : NC
Emise CO2 pro LPG (g/km) : NC

VÝKONY
Maximální rychlost (km/h) : 175
Zrychlení 0-100 km/h (s) : 12,10
1000 m s pevným startem (s) : 33,80

NÁHON
Náhon : 4x4

KAROSÁŘSKÉ PROVEDENÍ
Typ karoserie : SUV
Počet dveří : 5

ŘÍZENÍ
Průměr otáčení (m) : 10,15

HMOTNOSTI
Provozní hmotnost minimální (kg) : 1405
Maximální dovolená hmotnost soupravy (kg) : 3433
Užitná hmotnost (kg) : 450
Maximální dovolená celková hmotnost (kg) : 1933
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TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTOR
Max. výkon kW (k) : 085 (116)
Typ vstřikování : Přímé Common Rail
Metodika NEDC=0 / Metodika WLTP =1 : 1
Emisní norma : EURO6
Metodika měření : WLTP
Maximální točivý moment (Nm) : NC
Zdvihový objem (cm3) : 1461
Palivo : Nafta

TYP VOZIDLA
Počet míst : 5
Typ : NC

PŘEVODOVKA
Typ převodovky : Manuální
Počet rychlostí : 6

OBJEM
Objem zavazadlového prostoru (dm3) : 411

2/2

