Níže uvedeného dne, měsíce a roku
Prodávající
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zápis v Obchodním rejstříku
Zastoupená:
tel.:

INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o.
U Korečnice 1768, 688 01 Uherksý Brod
26933195
CZ26933195
.
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
46132
Jiřím Strnadem, jednatelem
5

(dále též jen „Prodávající“)
a
Kupující
Se sídlem:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00
Plzeň
252 20 683
CZ25220683
,

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710
Zastoupená:
Mgr. Romanem Zarzyckým, předsedou představenstva
tel.:
e-mail:
(dále též jen „Kupující“)
dále společně nazývané smluvní strany, uzavřely ve smyslu ustanovení § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

Kupní smlouvu č. …./2021/PMDP
(dále jen „Smlouva“)
I.

Preambule

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na Veřejnou zakázku
„Dodávka 2 ks vysokozdvižných pracovních plošin na automobilových podvozcích – 2.
vyhlášení“. Zadávací podmínky této Veřejné zakázky a nabídka vybraného dodavatele tvoří
nedílnou součást této Smlouvy.
II.

Předmět plnění

1. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu:
1 ks nové vysokozdvižné pracovní plošiny na automobilovém podvozku s délkou ramene
18 m, dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této kupní Smlouvy (dále též jen „Vozidlo“),
tedy závazek Prodávajícího převést vlastnické právo k Vozidlu na Kupujícího a závazek

Kupujícího Vozidlo převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu. Součástí plnění jsou
příslušné doklady, vztahující se ke zboží v českém jazyce, zejm.:







dodací list
technická dokumentace
prohlášení o shodě
návody k obsluze v českém jazyce k přesně dodanému typu vozidla
technický průkaz
popř. další doklady vyžadované zadávacími podmínkami k Veřejné zakázce.

2. Pokud bude relevantní, Prodávající zajistí rovněž vydání příslušných průkazů způsobilosti
určených technických zařízení (UTZ) na základě plné moci Kupujícího. V případě, že
nebude v době předání Vozidla k dispozici průkaz způsobilosti UTZ, je Prodávající
oprávněn předat Kupujícímu Vozidlo s příslušným Povolením o stanovení podmínek
zkušebního provozu, na základě kterého bude Kupující oprávněn Vozidlo ihned užívat; pro
tento případ je však Prodávající povinen zajistit vydání průkazu způsobilosti do 12 měsíců
od předání Vozidla a tento Kupujícímu předat, jinak je Kupující oprávněn od této Smlouvy
odstoupit, Vozidlo Prodávajícímu vrátit a požadovat vrácení zaplacené kupní ceny,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Součástí dodávky je i zaškolení obsluhy a praktické ukázky užívání Vozidla.
4. O předání Vozidla Kupujícímu spolu se všemi požadovanými a nezbytnými doklady bude
sepsán předávací protokol, který bude podkladem pro fakturaci kupní ceny, dle čl. IV. této
Smlouvy.
5. Přihlášení Vozidla si zajistí sám Kupující. Bude-li to Kupující vyžadovat, zavazuje se
Prodávající Kupujícímu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, včetně případného
udělení plné moci.
III.

Dodací lhůta, místo a způsob plnění

1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Vozidlo dle specifikace uvedené v příloze č. 1
této Smlouvy ve lhůtě nejpozději do 12 měsíců od uzavření této smlouvy.
2. Místem dodání Vozidla je areál vozovny tramvají Kupujícího v Plzni, Slovanská alej 35.
Kupující je oprávněn v rámci města Plzně jednostranně změnit místo plnění; Prodávající
bude povinen tuto změnu respektovat bez nároku na náhradu jakýchkoliv nákladů či škod
s tím vzniklých.
3. Prodávající se zavazuje nejpozději tři pracovní dny předem sdělit Kupujícímu okamžik
předání Vozidla (s přesným časovým určením a potvrzením místa dodání). Vozidlo,
nebude-li sjednáno jinak, lze předávat v pracovní dny v době od 8:00 hod do 12:00 hod,
vždy dle konkrétní dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím.
4. O předání Vozidla bude sepsán a oprávněnými osobami podepsán předávací protokol, ve
kterém budou případně specifikovány zjevné vady a nedodělky Vozidla. Pokud se ukáže,
že Vozidlo nesplňuje požadavky Kupujícího definované v zadávací dokumentaci pro
Veřejnou zakázku, není Kupujícího povinen Vozidlo od Prodávajícího převzít a

Prodávající nemá nárok na náhradu škody, ani zaplacení kupní ceny Vozidla. V takovém
případě je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat po Prodávajícím náhradu
škody.
5. Nebude-li Vozidlo dodáno ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1, je Kupující oprávněn od
Smlouvy odstoupit. Tím nebude dotčeno právo Kupujícího specifikované v čl. VIII., bod
1 této Smlouvy.
5.

Osoby oprávněné k převzetí Vozidla Kupujícího:

IV.
1.

Kupní cena a platební podmínky

Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za Vozidlo, která činí:
1.768.000,- Kč bez DPH,
slovy: jeden milion sedm set šedesát osm tisíc korun českých bez DPH
K ceně bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými
v době plnění.

2.

Kupní cena dle předchozího odstavce je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou
a zahrnuje veškeré náklady s dodávkou Vozidla, včetně dopravy do místa plnění a jeho
pojištění pro transport do místa plnění, jakož i veškeré další předpokládané náklady.

3.

Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury vystavené Prodávajícím. Faktura – daňový
doklad - bude obsahovat náležitosti běžné v obchodním styku, náležitosti daňového
dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a náležitosti obchodní
listiny ve smyslu ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přílohou faktury musí být oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí Vozidla.

4.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den potvrzení převzetí Vozidla spolu
s veškerými písemnými podklady vztahující se k dodávanému Vozidlu Kupujícím.

5.

Faktura je splatná do 30 dnů ode dne vystavení, min. však 21 dní ode dne doručení
faktury Kupujícímu. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu a tuto doručit Kupujícímu
až poté, co Prodávajícímu Vozidlo protokolárně předá. Pokud faktura neobsahuje
všechny uvedené náležitosti a přílohy, má Kupující právo fakturu vrátit k doplnění.
V takovém případě nastane splatnost kupní ceny až dnem, který je jako den splatnosti
vyznačen v dodatečně doručené řádné faktuře, ne však dříve, než uplynutím 21 dnů ode
dne doručení takové řádné faktury Kupujícímu.

6.

Faktura - daňový doklad musí být zaslána elektronicky na e-mailovou adresu
ve formátu ISDOC nebo PDF.

7.

Platba dodávky bude provedena bezhotovostním platebním převodem na účet
Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy.
V.

Nabytí vlastnického práva, nebezpečí škody na Vozidle

1.

Vlastnictví k prodávanému Vozidlu přechází na Kupujícího okamžikem protokolárního
předání a převzetí Vozidla.

2.

Nebezpečí škody na Vozidle přechází na Kupujícího podepsáním protokolu o předání a
převzetí Vozidla.
VI.

1.

Zvláštní ujednání

Prodávající výslovně potvrzuje, že souhlasí s dodatečnou montáží GPS napojeného na
CAN sběrnici Vozidla. Montáž GPS bude provedena poskytovatelem zařízení a
monitorovacích služeb (třetí osobou) Kupujícímu. Nebudou-li uvedenou montáží
narušeny žádné z funkcí dodaného Vozidla, nebudou dotčena práva na reklamaci Vozidla
ani délka záruční doby. Pokud by došlo k závadě způsobené prokazatelně montáží
jednotky GPS, zajistí si Kupující vypořádání reklamace s poskytovatelem zařízení GPS a
monitorovacích služeb.
VII.

Záruka za jakost

1.

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Vozidla v délce 24 měsíců od
okamžiku předání Vozidla, a to vše bez omezení počtu ujetých kilometrů a
odpracovaných motohodin. Za vady se považuje i dodání jiného Vozidla, než určuje
Smlouva, a vady v dokladech nutných k užívání Vozidla.

2.

Prodávající poskytuje Kupujícímu zároveň bezplatný servis po celou dobu trvání záruční
doby. Bezplatným servisem se rozumí provádění veškerých výrobcem předepsaných
servisních úkonů i revizí, a to na vozidle jako celku (vč. nástavby), bez nároku
Prodávajícího na odměnu za tyto činnosti. Netýká se servisních úkonů příčinně
souvisejících s neodbornou manipulací a poškození nehodou. Plán servisních činností si
smluvní strany dohodnou bez zbytečného odkladu po podpisu této Smlouvy.

3. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit telefonicky a písemně (e-mailem)
Prodávajícímu zjištěné vady dodaného Vozidla poté, co je zjistil, resp. kdy je zjistil
během záruční doby při vynaložení odborné péče.
4. Nároky z vad Vozidla se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
5. Vady zboží uplatňuje Kupující na adrese Prodávajícího uvedené v záhlaví Smlouvy.

VIII.

Smluvní pokuty, náhrada škody

1. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Vozidla (včetně požadovaných dokladů) se
Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši
0,05 % z kupní ceny (bez DPH) včas nedodaného Vozidla, za každý započatý den
prodlení. Tím nebude dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody ve výši převyšující
smluvní pokutu. Tato pokuta bude splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne vystavení.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami
Kupujícího, zadávací dokumentací a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku. V případě rozporu Všeobecných obchodních podmínek Kupujícího
a této Smlouvy platí ustanovení této Smlouvy.
2. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku za Kupujícím vzniklou na základě této
Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu bez písemného souhlasu Kupujícího.
3.

Smlouva se vyhotovuje elektronicky.

4.

Smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky,
podepsanými k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5.

Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva podléhá povinnosti
zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015
Sb. o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv
(zákon o registru smluv) a bude včetně jejích příloh Kupujícím uveřejněna v souladu
s tímto zákonem v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje
obchodní tajemství.

6. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.
7.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti okamžikem
zveřejnění v registru smluv.

8.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
 příloha č. 1 – Technická specifikace Vozidla
 příloha č. 2 – Zadávací dokumentace, včetně příloh a nabídky Prodávajícího – není
pevnou součástí této Smlouvy
 příloha č. 3 – Všeobecné obchodní podmínky Kupujícího

