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Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
●

●

●

[doplní uchazeč]

KUPNÍ SMLOUVA1

1

Uchazeč doplní do smlouvy všechny žlutě označené části

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci
Evidenční číslo přidělené z evidence smluv: ……

TATO KUPNÍ SMLOUVA (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
MEZI
[uchazeč doplní dle části VZ a identifikace Kupujících]2
sídlo:
[uchazeč doplní dle části VZ a identifikace Kupujících]
zastoupenou:
[uchazeč doplní dle části VZ a identifikace Kupujících]
IČO:
[uchazeč doplní dle části VZ a identifikace Kupujících]
Bankovní spojení:
[uchazeč doplní dle části VZ a identifikace Kupujících]
Číslo účtu:
[uchazeč doplní dle části VZ a identifikace Kupujících]
DÁLE JEN „Kupující“
NA STRANĚ JEDNÉ,
A
jméno:
[doplní uchazeč]
sídlo:
[doplní uchazeč]
zastoupenou:
[doplní uchazeč]
IČO:
[doplní uchazeč]
DIČ:
[doplní uchazeč]
bankovní spojení:
[doplní uchazeč]
číslo účtu:
[doplní uchazeč]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní uchazeč] soudem v [doplní uchazeč], sp. zn. [doplní
uchazeč]
DÁLE JEN „Prodávající“
NA STRANĚ DRUHÉ,
KUPUJÍCÍ A PRODÁVAJÍCÍ SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
1.

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1.

Tato Smlouva je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě výsledků zadávacího
řízení za účelem realizace veřejné zakázky s názvem Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí – část 1/2/3/4/5/6/7, evidenční č. ve VVZ 491184 (dále jen „Veřejná
zakázka“), neboť nabídka Prodávajícího byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

1.2.

Předmětem této Smlouvy je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu automobil/y dle specifikace uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Zboží“) za podmínek upravených v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, v nabídce podané Prodávajícím v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a za podmínek uvedených dále v této Smlouvě a jejích přílohách.

2

V případě, že je kupujících více, uchazeč označí strany jako Kupující č. 1, Kupující č. 2 atd. na jedné straně a Prodávající
na straně druhé
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2.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1.

Prodávající je povinen dodat Zboží nejpozději do 90 kalendářních dnů od podpisu této
Smlouvy všemi Smluvními stranami.
Alternativní text pro část 1 veřejné zakázky zní následovně: Prodávající je povinen dodat Zboží nejpozději do 90 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy všemi Smluvními stranami vyjma Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie M1 s karoserií kombi a
Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie M1 s karoserií kombi a
pohonem 4 x 4 v případě dodávky pro pověřujícího zadavatele VÚKOZ, kdy je dodací lhůta
stanovena na 30 dní.
Alternativní text pro část 7 veřejné zakázky zní následovně: Prodávající je povinen dodat Zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy Smluvními stranami.

2.2.

Místem plnění je sídlo Kupujícího3 uvedené v záhlaví této Smlouvy.

3.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.

Celková cena za Zboží dle čl. 1.2 této Smlouvy byla stanovena nabídkou Prodávajícího podanou na Veřejnou zakázku a činí [uchazeč doplní Celkovou cenu za Zboží],- Kč bez daně
z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní
úpravou [doplní uchazeč] %, tedy [doplní uchazeč],- Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí
[doplní uchazeč],- Kč. Celková cena je stanovena následujícím způsobem:
Uchazeč v této části ponechá pouze jednu z níže uvedených tabulek dle části veřejné zakázky,
do které podává svou nabídku.

Zpracování nabídkové ceny pro část 1 veřejné zakázky:
DPH
Celková nabídko[doplní Nabídková cena za
1 ks/Kč bez
Počet ks vá cena za konZboží
ucha- konkrétní segment s
DPH
celkem krétní segment
zeč]% DPH
bez DPH celkem
v Kč
a) Osobní auto- [doplní ucha9
[doplní uchazeč] [doplní [doplní uchazeč]
mobil malý
zeč]
uchasegmentu trhu
zeč]
„B“, kategorie
M1 s karoserií
hatchback
b) Osobní auto- [doplní ucha32
[doplní uchazeč] [doplní [doplní uchazeč]
mobil malý
zeč]
uchasegmentu trhu
zeč]
„B“, kategorie
M1 s karoserií
kombi

3

Případně sídlo Kupujícího č.1, Kupujícího č. 2 atd…
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c) Osobní automobil nižší
střední třídy
segmentu trhu
„C“, kategorie
M1 s karoserií
hatchback
d) Osobní automobil nižší
střední třídy
segmentu trhu
„C“ kategorie
M1 s karoserií
kombi a pohonem na CNG
e) Osobní automobil nižší
střední třídy
segmentu trhu
„C“ kategorie
M1 s karoserií
kombi
f) Osobní automobil nižší
střední třídy
segmentu trhu
„C“, kategorie
M1 s karoserií
kombi a pohonem 4 x 4
g) Osobní automobil nižší
střední třídy
segmentu trhu
„C“, kategorie
M1 s karoserií
kombi a pohonem 4 x 4
h) Osobní automobil střední
třídy segmentu
trhu „D“, kategorie M1 s karoserií liftback
nebo sedan

[doplní uchazeč]

7

[doplní uchazeč] [doplní
uchazeč]

[doplní uchazeč]

[doplní uchazeč]

1

[doplní uchazeč] [doplní
uchazeč]

[doplní uchazeč]

[doplní uchazeč]

11

[doplní uchazeč] [doplní
uchazeč]

[doplní uchazeč]

[doplní uchazeč]

2

[doplní uchazeč] [doplní
uchazeč]

[doplní uchazeč]

[doplní uchazeč]

2

[doplní uchazeč] [doplní
uchazeč]

[doplní uchazeč]

[doplní uchazeč]

2

[doplní uchazeč]

[doplní uchazeč]

[doplní uchazeč] [doplní
uchazeč]

[doplní uchazeč]

Celková nabídková cena
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Zpracování nabídkové ceny pro část 2 veřejné zakázky:
DPH
Celková nabídko- [doplní
1 ks/Kč bez
Počet ks
Celková nabídková
Zboží
vá cena bez DPH uchaDPH
celkem
cena s DPH
celkem
zeč]%
v Kč
Automobil SUV [doplní ucha5
[doplní uchazeč] [doplní [doplní uchazeč]
(sportovně užitzeč]
uchakové vozidlo) s
zeč]
pohonem 4 x 4,
kategorie M1
Zpracování nabídkové ceny pro část 3 veřejné zakázky:
DPH
Celková nabídko- [doplní
1 ks/Kč bez
Počet ks
Celková nabídková
Zboží
vá cena bez DPH uchaDPH
celkem
cena s DPH
celkem
zeč]%
v Kč
Terénní auto[doplní ucha4
[doplní uchazeč] [doplní [doplní uchazeč]
mobil s pohozeč]
uchanem 4 x 4, segzeč]
mentu trhu I,
kategorie M1G
Zpracování nabídkové ceny pro část 4 veřejné zakázky:
DPH
Celková nabídko- [doplní
1 ks/Kč bez
Počet ks
Celková nabídková
Zboží
vá cena bez DPH uchaDPH
celkem
cena s DPH
celkem
zeč]%
v Kč
Terénní auto[doplní ucha4
[doplní uchazeč] [doplní [doplní uchazeč]
mobil s pohozeč]
uchanem 4 x 4 s kazeč]
roserií Double
Cab (Pick-up),
segmentu trhu I,
kategorie N1G
Zpracování nabídkové ceny pro část 5 veřejné zakázky:

Zboží
Terénní automobil 4 x 4 se

DPH
Celková nabídko- [doplní
1 ks/Kč bez
Počet ks
Celková nabídková
vá cena bez DPH uchaDPH
celkem
cena s DPH
celkem
zeč]%
v Kč
[doplní ucha2
[doplní uchazeč] [doplní [doplní uchazeč]
zeč]
uchaStránka 5 z 12
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skříňovou karoserií kombi,
segmentu trhu I,
kategorie N1G,
7 místné

zeč]

Zpracování nabídkové ceny pro část 6 veřejné zakázky:
DPH
Celková nabídko- [doplní
1 ks/Kč bez
Počet ks
Celková nabídková
Zboží
vá cena bez DPH uchaDPH
celkem
cena s DPH
celkem
zeč]%
v Kč
Dodávkový vel- [doplní ucha1
[doplní uchazeč] [doplní [doplní uchazeč]
koprostorový
zeč]
uchaautomobil komzeč]
bi, 5/6 místné,
kategorie N1
Zpracování nabídkové ceny pro část 7 veřejné zakázky:
DPH
Celková nabídko- [doplní
1 ks/Kč bez
Počet ks
Celková nabídková
Zboží
vá cena bez DPH uchaDPH
celkem
cena s DPH
celkem
zeč]%
v Kč
Dodávkový au- [doplní ucha1
[doplní uchazeč] [doplní [doplní uchazeč]
tomobil kombi s
zeč]
uchapohonem 4x4, 5
zeč]
místné, kategorie N1

3.2.

Celková cena a rovněž i jednotkové ceny za jednotlivá zboží jsou konečné, závazné a obsahují
všechny případné náklady Prodávajícího včetně poplatků.

3.3.

Celková cena je rozdělena dle Kupujícího do kupních cen (dále jen „Cena“) dle následující
tabulky:
Uchazeč v této části ponechá pouze jednu z následujících tabulek, a to dle části VZ, do které
podává svou nabídku:
V případě částí veřejné zakázky 3, 6, a 7, uchazeč odst. 3.3 do smlouvy neuvádí.

Část 1 veřejné
zakázky
ČIŽP

a)

počet

Cena za segment v Kč bez
DPH

Cena za Kupujícího bez DPH v
Kč

DPH v Kč

Cena za Kupujícího s DPH v Kč

7
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MŽP

AOPK

ČHMÚ

NP Šumava
ČGS
SFŽP

VÚKOZ

KRNAP
NP Podyjí

b)

8

a)

2

b)

3

d)

1

g)

1

h)

1

b)

13

e)

1

h)

1

b)

2

c)

1

e)

8

b)

4

e)

1

b)

2

c)

6

e)

1

f)

1

f)

1

g)

1

Část 2 veřejné
zakázky

počet

ČHMÚ

1

NP Šumava

1

SFŽP

2

Cena za Kupujícího
bez DPH v Kč

DPH v Kč

Cena za Kupujícího
s DPH v Kč
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NP ČŠ

1

Část 4 veřejné zakázky

počet

NP Podyjí

1

KRNAP

3

Část 5 veřejné zakázky

počet

NP Podyjí

1

KRNAP

1

3.4.

Cenu zaplatí Kupující Prodávajícímu bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy na základě daňového dokladu (faktury) vystavené Prodávajícím.

3.5.

Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem
podepsání protokolu o předání a převzetí Zboží podle článku 4.1 této Smlouvy. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Kupujícímu. Povinnost Kupujícího zaplatit Kupní cenu
je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Kupujícího. Kupující neposkytuje zálohy. Platby
budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této
měně.

3.6.

Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu 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 pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČO Prodávajícího, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského
zákoníku. Faktura bude označena číslem smlouvy z evidence smluv Kupujícího …… (viz také
záhlaví této Smlouvy).

3.7.

Kupující je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné
náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec.
V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne
doručení opravené nebo doplněné faktury Kupujícímu. Kupující není v takovém případě v
prodlení.

4.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICTVÍ

4.1.

O předání a převzetí Zboží dle této Smlouvy bude sepsán protokol podepsaný Prodávajícím a
příslušným Kupujícím. V případě zjištěných nedostatků bude v tomto protokolu uvedena i tato
Stránka 8 z 12

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci
Evidenční číslo přidělené z evidence smluv: ……
skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad u dodaného Zboží včetně způsobu a termínu jejich řešení. Zboží je řádně předáno až podpisem protokolu. Kupující je oprávněn protokol nepodepsat a Zboží nepřevzít, má-li pro to vážný důvod.
4.2.

Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží
Kupujícím.

5.

PRÁVA Z VAD, SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1.

Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu na Zboží následující záruky:

5.2.

- záruku na věcné a právní vady v délce min. 2 roky,
- záruku na vady laku v délce min. 3 roky,
- záruku na neprorezavění karoserie v délce min. 5 let,
- záruku na dostupnost originálních dílů a příslušenství po dobu 5 let, a to počínaje
dnem převzetí Zboží Kupujícím.
Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

5.3.

V případě výskytu záruční vady je Prodávající povinen zajistit přistavení k opravě do smluvně
zajištěných autorizovaných servisů ode dne nahlášení požadavku max. do 5 pracovních dnů.

5.4.

Prodávající je povinen zabezpečit poskytování veškerých služeb poskytovaných v souvislosti
se záručními vadami a pravidelnými servisními prohlídkami v autorizovaných servisech nacházejících se ve vzdálenosti maximálně 20 km od sídla příslušného Kupujícího. Pokud takový autorizovaný servis leží ve větší vzdálenosti dojezdové než 20 km od sídla Kupujícího, je
Prodávající povinen přebírat a předávat opravovaná vozidla v sídle Kupujícího.

5.5.

Dopravu vozidla do provozovny dle věty první odstavce 5.4 této Smlouvy zajišťuje Kupující
vlastní kapacitou a na vlastní náklady.

5.6.

V případě, že Prodávající nedisponuje autorizovaným servisem dle věty první odstavce 5.4
této Smlouvy, může zabezpečit služby dle tohoto článku Smlouvy i prostřednictvím autorizovaného servisu vzdálenějšího. Přepravu Zboží po vlastní ose k provedení servisu či pravidelných servisních prohlídek dle tohoto článku Smlouvy je povinen v takovém případě zabezpečit svými pracovníky, na své náklady (včetně pohonných hmot) a svými prostředky; Prodávající je povinen dodržet závazné termíny k poskytnutí servisu a oprav sjednané v článku 5.8
Smlouvy.

5.7.

Opravy závad vozidel vzniklých v důsledku pojistné události je Prodávající povinen provádět
pouze v rozsahu schváleném pojišťovnou likvidující konkrétní pojistnou událost.

5.8.

Prodávající garantuje maximální dobu servisu a opravy u vozidel u smluvně zajištěných autorizovaných servisů:
¨
a) běžná údržba a menší mechanické, elektrické, karosářské a lakýrnické opravy –
maximálně 1 pracovní den (ukončit v den přistavení),
b) náročnější mechanické a elektrické opravy maximálně do 3 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě,
c) náročnější karosářské a lakýrnické opravy maximálně do 14 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě,
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d) záruční servis u vozidel v rámci výrobcem předepsaných prací bude proveden a vozidlo bude zpět předáno ¨Kupujímu v den přistavení do opravny (po předešlém objednání).
5.9.

Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000,-Kč (slovy:
jedentisíc korun českých), a to za každý den prodlení opravovaného vozidla, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení Kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty, za nesplnění závazku dle odst. 5.3 a 5.4 tohoto článku.

5.10.

Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po
kterou Kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

5.11.

Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu.
V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání reklamačního
protokolu Kupujícím na e-mail Prodávajícího uvedený v této Smlouvě.

5.12.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním
práv z vad.

5.13.

Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou
nebo údržbou Zboží nebo úmyslným poškozením Zboží Kupujícím nebo nepovolanou osobou,
případně jakýmikoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně Kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.

5.14.

Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady
dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, na odstranění vady opravou Zboží, na přiměřenou slevu nebo odstoupení od této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly,
že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména:

5.15.

a)

nemožnost odstranění vady dodaného Zboží;

b)

prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více než 10 dní;

c)

jestliže Prodávající ujistil Kupujícího, že Zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti
Kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně
ukáže nepravdivým.

Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Prodávající:
a)

nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování
nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo

b)

zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění
Smlouvy ke škodě Kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

5.16.

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu
škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku
z prodlení, pokud již dospěl ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

5.17.

Při nedodržení doby dodání Zboží je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu
ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení, bez ohledu na skutečnost, kolik kusů
Zboží je či není již dodáno.
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5.18.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet Kupujícího.

5.19.

Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy
v plné výši.

6.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.

Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti
Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a
předpisy souvisejícími.

6.2.

Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s
touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory
nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy
České republiky.

6.3.

Prodávající se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající se dále zavazuje umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
Veřejné zakázky, a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu s příslušnými právními
předpisy.

6.4.

Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů
Smlouvy, včetně Celkové ceny a Cen v souladu s příslušnými právními předpisy.

6.5.

Prodávající předloží Kupujícímu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž
za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné
zakázky uhrazené Kupujícím v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok.
Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28.
února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li
subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů
před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti je Prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu 200.000,- Kč splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování Kupujícím.

6.6.

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.

6.7.

V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají
ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení
nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit
od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné,
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

6.8.

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený
touto Smlouvou.
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6.9.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami.

6.10.

Tato Smlouva je sepsána v [bude doplněno dle počtu Kupujících] vyhotoveních s platností
originálu, z nichž [bude doplněno dle počtu Kupujících] si ponechá Prodávající a [bude doplněno dle počtu Kupujících] vyhotovení obdrží Kupující.

6.11.

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

6.12.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
a) Příloha č. 1 – výpis z Obchodního rejstříku Prodávajícího
b) Příloha č. 2 – podrobná specifikace a parametry Zboží4
c) Příloha č. 3 – seznam autorizovaných servisních středisek5

V Praze dne ………………………

V Praze dne ……………………….

PRODÁVAJÍCÍ

KUPUJÍCÍ

___________________________________
[jméno]
[jméno a funkce oprávněné osoby]

___________________________________
Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
[bude doplněno dle počtu Kupujících]

Uchazeč jako přílohu č. 2 vloží technickou dokumentaci automobilů spolu s přesným výčtem automobilů
dle požadavků Zadavatele v příloze č. 1 ZD.
4

5

Uchazeč vloží seznam v souladu s bodem 8.9 ZD
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