Smlouva na dodání 1 ks ojetého automobilu kategorie Ml vyšší střední třídy

uzavřená podle§ 2079 a násl. a dále§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
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česká republika Nejvyšší kontrolní úřad

ŠKODA AUTO a.s.
Se sídlem:

tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav li
293 01 Mladá Boleslav

Se sídlem:

Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7

Zastoupena:

Ing. Eva Kancýřová

Zastoupena:

Ing. Vladimír Sloup

Funkce:

vedoucí zákaznického centra

Funkce:

ředitel odboru hospodářské správy

Kontaktní osoba:

Jan Papež

Kontaktní osoba:

Ing. Vladimir Sloup

Funkce:

koordinátor Zákaznického
centra

Funkce:

ředitel odboru hospodářské správy

Tel.:

326 817 320

tel:

233 045 185; 602 375 942

IČ:

00177041

IČ:

49370227

DIČ:

CZ00177041

DIČ:

není plátce DPH

Zapsaná v obch. rejstříku:
Bankovní spojení:

B 332 vedená u
Městského soudu v Praze
UniCredit Bank CZ and SK
a.s., č.účtu
1000053254/2700

Bankovní spojení: 30027001/0710

lčL 1 - Předmět plněnij
1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu 1 ks ojetého osobního automobilu kategorie Ml vyšší střední třídy ze sériové
produkce podle specifikace uvedené v příloze této smlouvy spolu s doklady stanovenými touto smlouvou, poskytnout
na automobil záruku za jakost a zajistit změnu vlastníka automobilu v registru silničních vozidel.
2. Technická specifikace automobilu tvoří přílohu této smlouvy.
3. Protokol o technickém stavu automobilu tvoří přílohu této smlouvy.
4. Prodávající garantuje, že automobil odpovídá požadavkům zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb.,
o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.
�I. 2 - Doba a místo dodánij
Automobil bude dodán nejpozději do 30. 4. 2019. Přesné datum předání bude oznámeno kupujícímu nejméně dva
pracovní dny předem. Místem dodání je sídlo/provozovna prodávajícího na adrese ŠKODA AUTO a.s., Zákaznické
centrum, Třída Václava Klementa 869, Mladá Boleslav
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Cl. 3 - Cena
1.
Cena za dodávku 1 ks ojetého osobního automobilu podle nabídky prodávajícího předložené prodávajícím ve
výběrovém řízení činí 735 631,40 bez DPH to je 890 114,- Kč včetně DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady s dodávkou
automobilu spojené, tj. zejména dopravu do místa dodání, změnu vlastníka v registru vozidel, doklady v českém
jazyce a poskytnutí záruk.
2.
Kalkulace ceny převzatá z nabídky prodávajícího tvoří přílohu této smlouvy.

[čl. 4 - Platební podmínky|
1.

2.

3.

Kupující zaplatí za předmět plnění prodávajícímu cenu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného
prodávajícím. Den protokolárního předání a převzetí automobilu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění z hlediska
uplatnění DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Faktura, jejíž přílohou bude kopie protokolu o předání a převzetí automobilu, musí obsahovat číslo smlouvy kupujícího
a náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy. V případě, že faktura nebude obsahovat uvedené
náležitosti nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena požadovaná příloha, je kupující
oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním prodávajícímu k doplnění či novému vystavení. V takovém případě lhůta
splatnosti v celé sjednané délce začne plynout až dnem doručení faktury obsahující všechny správné údaje a náležitosti
kupujícímu.
Splatnost ceny se sjednává na 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Dnem úhrady se rozumí den,
kterým je fakturovaná částka odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

[ČI. 5 - Dodání automobilu|
1. Prodávající dodá kupujícímu automobil spolu s příslušnými doklady k automobilu. Součástí dodávky automobilu je jeho
předvedení prodávajícím a prohlídka provedená kupujícím. O předání a převzetí automobilu bude sepsán protokol o
předání a převzetí.
2. Prodávající dále předá kupujícímu:
■
manuál, tj. návod k obsluze a údržbě automobilu v českém jazyce
■
servisní knížku
■
originál velkého a malého technického průkazu automobilu s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů
■
ev. další průvodní doklady k automobilu v českém jazyce
3. Kupující není povinen převzít dílčí ani postupné a ani neúplné plnění předmětu dodávky.

|čl. 6 - Vlastnické právo a nebezpečí škody|

1.
2.

Vlastnické právo k automobilu přejde z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením ceny prodávajícímu.
Nebezpečí škody na automobilu přechází z prodávajícího na kupujícího protokolárním předáním a převzetím
automobilu.

|ČI. 7 - Odpovědnost za vady]
1. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět dodávky v době jeho předání a převzetí, a dále poskytuje na automobil
záruku za jakost v následujícím rozsahu:
■
na funkčnost automobilu jako celku po dobu minimálně 42 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí
automobilu, tzn., že automobil jako celek bude po tuto dobu plně pojízdný a ve všech ohledech funkční, nebude
vykazovat žádné materiálové vady, vady montáže či výrobní vady
■
na lakované části a trvanlivost laku záruku za jakost po dobu 42 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí
automobilu
■
na životnost karosérie, tj. nezkorodování karosérie, záruku za jakost 10 let ode dne protokolárního předání a
převzetí automobilu.
2. Záruční doba začíná ode dne protokolárního předání a převzetí automobilu a končí 26.11. 2022. Záruční doba neběží
po dobu, po kterou kupující nemůže užívat automobil pro jeho vady.
3. Záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotřebení odpovídající obvyklé provozní zátěži automobilu určeného
k danému účelu.
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4.

5.

6.
7.

Kupující je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady prodávajícímu. Místem pro
uplatnění záručních vad na vozidle jsou autorizované servisy prodávajícího.
V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Kupující má při oznámení vady právo určit,
jakým způsobem chce reklamaci vyřešit. Kupující je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada
opravitelná, nebo doplněním toho, co chybí. Pokud není vada opravitelná, je kupující oprávněn požadovat dodání
náhradního plnění (výměnu vadného dílu za díl bezvadný) nebo přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
Prodávající je povinen nejpozději do 10 dnů od uplatnění reklamace písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává
či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci kupujícího uznává.
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí
být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

|ČI. 8 - Smluvní sankce|
1. V případě porušení povinnosti prodávajícího předat automobil řádně a včas podle této smlouvy sjednávají smluvní
strany slevu z ceny ve výši 0,1 % z ceny bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním.
2. Pokud kupující neodstraní reklamovanou vadu v termínu smluvními stranami dohodnutém nebo touto smlouvou
stanoveném do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní
pokutu 100 Kč za každou reklamovanou vadu, s níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení s odstraněním
vady.
3. Smluvní pokutu vyúčtuje strana oprávněná (kupující) straně povinné (prodávajícímu) písemnou formou.
4. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení této smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob
výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
5. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného
vyúčtování.
6. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle těchto smluvních podmínek není dotčena povinnost povinné strany, s níž je
v prodlení, tuto splnit.
7. Pro případ prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok z prodlení ve výši
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

[čl. 9 - Odstoupení od smlouvy|
1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech:
■
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze strany prodávajícího,
kterým se rozumí prodlení prodávajícího s předáním automobilu v termínu podle smlouvy překračující 10
kalendářních dní.
■
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení povinnosti ze strany
kupujícího, kterým se rozumí prodlení kupujícího s úhradou ceny delší než 14 dní po marném uplynutí dodatečné
lhůty k nápravě poskytnuté prodávajícím v písemném upozornění (urgenci) doručeném kupujícímu.
2. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy druhé smluvní
straně.

|čl.
1.
2.
3.

10 - Řešení sporů|
Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout dohody smírnou cestou.
V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešen soudně.
Místně příslušným soudem v první instanci je soud v Praze.

3/4

|ČI. 11 - Závěrečná ustanoveni]

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Prodávající prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a jejích případných
dodatků na internetových stránkách kupujícího, na e-tržišti a na profilu zadavatele s nepřetržitým dálkovým přístupem.
Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních
předpisů, zejména občanského zákoníku.
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze očíslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.
Změnu kontaktních osob či kontaktních údajů jsou smluvní strany povinny si neprodleně písemně oznámit. Tato změna
nevyžaduje formu dodatku této smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:
-Technická specifikace automobilu
- Kalkulace ceny

V Praze dne

Q

dne 0 8 -Pí- 2019

Hkólt

8 "04- 2019

kupující
Ing. Vladimír Sloup
ředitel odboru hospodářské správy
ČR - Nejvyšší kontrolní úřad

Vedoucí zákaznického centra
ŠKODA AUTO a.s.

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova2
170 04 Praha 7
(2)
Jan Papež
Koordinátor Zákaznického centra
DA AUTO a.s.
SKODA AUTO M.
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Nabídka vozu

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu Vám nabízíme k odkupu následující vozidlo:

Technická specifikace vozu:

Tovární značka:

Škoda Superb

RZ:

4SI6473

Typ:

Superb 4x4, L&K

číslo technického průkazu:

UI425113

Rok výroby:

2017

barva vozidla:

Černá Magic 1Z1Z

Kód motoru:

CJX

Převodovka:

Automatická 6°

číslo karoserie:

TMBCE9NNP6J7548716

Objem/palivo:

2,0 TSI 206kW / benzín

stav tachometru:

21.158 km

Výbava: ABS, ESP, Airbag 9x, Xenonové světlomety, Kessy - bezklíčové odemykání a zamykání s alarmem
a SAFE systémem, El. ovládáná okna, El. ovládaná a sklápěná zrcátka, tónovaná skla včetně sunset
paketu, automatická klimatizace, vyhřívání sedadel vpředu i vzadu, loketní opěrka, interiér - kůže, El.
nastavitelná sedadla,
malý kožený paket (multifunkční vyhřívaný volant s ovládáním rádia telefonu a
DSG), nouzové volání Emergency call, Paket Safety, Progresivní řízení, Paket Comfort, nezávislé přídavné
topení s dálkovým ovládáním, Parkovací asistent s kamerou pro zpětné parkování, Kola z lehké slitiny
„Trinity" 8Jxl9 s leštěným povrchem, rezervní kolo dojezdové, Fond paket, Paket Multimedia, Komplet
zimních kol,

Kalkulace ceny

Cena nabízeného vozu:

890.114,- Kč včetně DPH

735.631,40
154.482,60

Záruční podmínky

Na vůz je uplatněna prodloužená záruka - 5 let nebo 100.000 km od data prvního uvedení do provozu
(27.11.2017) tedy do 26.11.2022.

Protokol o technickém stavu vozidla

VIN:

Superb 4x4

Značka:

21 158

2,0 TSI / 206 kW / CJX

(obsah/výkon/kód):

Béžová - BS

Barva interiéru:

3V35UX

Model:

2017

Datum aktivace:

24.11,2017

Dáno do provozu:

27.11.2017

Servisní prohlídka:

Automatická - 6°

Typ převodovky:

UI425113

Rok výroby:

Černá Magie s perleťovým efektem - 1Z1Z

Barva karoserie:

Číslo TP

Stav km:

B8 L&K

Stupeň výbavy:
Motor

ŠKODA AUTO a.s.
Mladá Boleslav
VTK/3 služební vozy

4SI 6473

RZ:

TMBCE9NP6J7548716

Dálniční kupón:

Popis technického stavu vozidla
a) motor

odpovídá počtu ujetých km

Ano

g) přední náprava

odpovídá počtu ujetých km

Ano

b) převodovka

odpovídá počtu ujetých km

Ano

h) zadní náprava

odpovídá počtu ujetých km

Ano

c) spojka

odpovídá počtu ujetých km

Ano

i) tlumiče pérování

odpovídá počtu ujetých km

Ano

d) chladicí soustava

odpovídá počtu ujetých km

Ano

j) výfuková soustava

odpovídá počtu ujetých km

Ano

e) řízení

odpovídá počtu ujetých km

Ano

k) elektronika

odpovídá počtu ujetých km

Ano

f) brzdová soustava

odpovídá počtu ujetých km

Ano

l) akumulátor

pp

LP

LZ

PZ

R

7

7

7

VARTA/68Ah/43/17

Typ a rozměr rezervního kola:

Stav pneumatik v mm:

7

(značka/typ/rok)

4

Typ a rpzměr pneumatiky:

PIRELLI
235/40 R19 96W

Ocelový disk
LINGLONG
125/70 R18 99M

Popis technického stavu karoserie

kapota:
dveře PL:
3 750
př.maska:
dveře PP:
blatník PL:
dveře ZL:
dveře ZP:
blatník PP:
podlaha vozidla (spodní část voz.):
Celkový cenový odhad na poškození laku v Kč:

Lakové závady:

3 000

práh L:
práh P:
postranice L:
postranice P:
příprava:

nárazník P:
nárazník Z:
střecha:
zrcátka:
zadní víko:

680

3 150
2 950

2 650

16 180

Odpovídá počtu ujetých km - lehce poškozené a znečištěné sedačky a koberce, strop

Čalounění:

Odpovídá počtu ujetých km - lehce poškozený interiér a exteriér vozu, odřené plasty, pryž, skla a disky kol; Nárazník
přední - Škráby; Nárazník zadní - Škráby; Kapota - Posekaná; Dveře ZL - Posekané; Zadní víko - Škráby; Čelní sklo Posekané

Závady na vozidle:

Provedené opravy:

Mimořádné výbavy: (A-ANO: N-NEI
ABS
A ASR
Airbag
9x Řidič
Centrál. Zamykání
A Dálkové ovládání
Xenon / LED světla
A Přední mlhovky
El.ovládání oken
4x Tón.skla
Klimatizace
Climatronic
Vyhř.sedadel
Přední + Zadní
Koberce
Textilní

A
A
A
A
A

ESP
Spolujezdec
Alarm
Ostřik.světel
Nákladová podlaha

A
A
A
A
N

Reproduktory
Boční přední
MAXI DOT
Zadní stěrač
Malý kožený paket
Sunset
Střešní nosič
NE
El.nast.sedadla
Kůže
Přední + Zadní + Asistent Tažné zařízení

Litá kola
Hlavové
Tempomat
Senzor deště

Střešní okno
Potah interiéru
Parkovací senzor

4x
A
A
A
A

12x
A
A
A
A

Síťový program
Boční zadní
Kontrola tlaku pneu

A
A
A
A

Loketní opěrka

A

Multifunkční volant

Sound systém
Kolenní
El.ovládání zrcátek

El.sklopná zrcátka

A
A
A
A

NE
Přední
NE

Prodloužená tovární záruka na 5 let do 100.000 km v souladu s kupní smlouvou
Malý kožený paket (3 ramenný multifunční kožený vyhřívaný volant pro rádio a telefon)s ovládáním DSG, Soukromé nouzové volání Emergency
Call, Paket Safety, Progresivní řízení, Paket Comfort (L&K), Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním, Paket Multimedia, "KESSY" bezklíčové odemykání, zamykání a startování s alarmem a "SAFE" systémem, "REAR VIEW CAMERA MID", Kola z lehké slitiny "TRINITY" 8Jxl9"
s leštěným povrchem anthracitová, "FONDPAKET", Ve voze vložena 4x kompletní zimní kola viz.protokol 1.

Rakety mimořádných výbav:

Zvedák, Klíč na kola, Sada žárovek, Lékárnička, Trojúhelník, Reflexní vesta
Povinná výbava vozidla

0

Stav paliva:

1 1---------- 1---------- 1---------- 1--------- j 1 1/1

Záruční podmínky vozidla platné dle servisní knížky - Celkový stav vozidla odpovídá ujetým km

Kontroloval dne:

14.1.2019

Vystavil a schválil dne:

Aleš Tauchman

Aleš Tauchman
Vuz předal dne:

14.1.2019

Jméno:

S technickým stavem vozidla byl seznámen - dne:
Jméno:

Podpis:

Podpis:

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Česká republika

Ev. č. / Ev.-Nr. 1685
TMBCE9NP6J7548716

1/1

VIN číslo

4SI 6473

TMBCE9NP6J7548716

úložiště

OBJEDNACÍ CiSLO

OBJEDNACÍ CiSLO

CBX235458CP85P

disk

AL

model

Pegasus

stav/
poškození

škráby
LP

šířka

D

ET

8

18

44

OK

OK

OK

PP

PZ

LZ

rezerva

Continental

WC TS85QP

235

45

18

značka

model

šířka

profil

D

98

V

34/2017

nosnost

rychlost

r.v.

plech

'

OBJEDNACÍ ČÍSLO

pneu

vzorek v mm

stav/
poškození

7

7

8

8

LP

PP

PZ

LZ

OK

OK

OK

OK

LP

PP

PZ

LZ

rezerva

rezerva

i'

OBJEDNACÍ CiSLO

poklice
stav a
poškození
LP

Janata Petr
vyhotovil

PP

...ivÓTVTy.'.........

/ podpis

PZ

LZ

14.01.2019
datum

Interní ocenění VTK
CELKEM

18 429 Kč
WM

RejzekJan
vyhotovil

............................
podpis '------

14.01.2019
datum

;

7

/

Nejvyšší koni ho
Jankov cova 2

RZ vozu

170 04 Praha

Příloha č. 1 Protokolu o technickém stavu ojetého vozidla

