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SMLOUVA O DODÁVCE

y

uzavřená podle § 2586 a naši. zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění
mezi;

l.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb

Se sídlem: Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí
1C 71209921
Zástupce ve věcech

smluvních a technických: PhDr. Mgr. Miluše Junova, MHA

tel. číslo: 313
email: reditel

(dále jen „objednatel")
1.2. Zhotovitel:
Název:

Se sídlem:

Autostop, spol. s r. o.
Luženská 1992, 269 01 Rakovník

47053402
IČO:
CZ 47053402
DIČ:
Zástupce ve věcech

smluvních a technických: Jaroslav Fišer
tel. číslo: 608

email: jaroslav

(dále jen "dodavatel")
Předmět plnění

11.1. Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je Dodávka
osobního automobilu" pro Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních
služeb. Dodávka osobního automobilu, jeho technická specifikace, je uvedena v příloze
č. 1 této Smlouvy o dodávce, Cenová nabídka firmy Autostop Rakovník, spol. s r.o..
III.

Doba plnění

111.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě realizace Dodávky, bude termín plnění
zakázky od podpisu této smlouvy (listopadu 2019) do 15. prosince 2019, včetně
fakturace..
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IV.
Cena plnění

IV.1. Smluvní strany dohodly cenu dodávky automobilu ve výši 372.232, Kč bez DPH,
což je 450.401, Kč včetně 21% DPH, DPH je 78.169, Kč. V případě změny sazby DPH,
bude účtováno DPH v aktuální výši, V dohodnuté ceně jsou zahrnuty všechny náklady
potřebné k realizaci a dokončení dodávky. Cenová nabídka dodavatele tvoří přílohu č. 1

této Smlouvy o dodávce.

IV.2. Cena za dodávku osobního automobilu je stanovena dle cenové nabídky
Dodavatele pro celou dodávku. V ceně Dodávky jsou zahrnuty veškeré náklady
Dodavatele na realizaci Dodávky.

IV.3. Cena za dodání osobního automobilu firmou Autostop Rakovník spol. s r.o. je
konečná a nepřekročitelná. Ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny
Dodávky proto, že si Dodávka vyžádala, jiné náklady, nebo v důvodu, že Dodavatel
opomněl ve Smlouvě, resp. v Cenové nabídce uvést některé položky, které jsou
bezpodmínečně nutné pro uskutečnění Dodávky.

IV.4. Dodávky nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu
smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Dodavatel provede
tyto úpravy bez předchozího sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se
hodnota takových dodávek za zahrnutou v celkové ceně Dodávky dle této Smlouvy.
Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu s právem veřejných zakázek.
IV.5. Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny Dodávky za neposkytnutá plnění
vyplývající z předložené cenové nabídky, a to ve výši ceny stanovené v jeho nabídce.
Pokud ji nelze určit, ve výši ceny neprovedených prací v místě a čase obvyklé.
v.
Podmínky provádění dodávky
V.1. Dodavatel předá spolu s osobním automobilem objednateli veškeré doklady
vztahující se k osobnímu automobilu.

V.2. Objednatel se stává vlastníkem osobního automobilu až po jeho předání, na

základě předávacího protokolu podepsaného oběma stranami.
VI.
Placení a fakturace

VI.1. Objednatel se zavazuje uhradit osobní automobil před jeho předáním dle daňového
dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem.

VI.2. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do data její splatnosti, pokud obsahuje
nesprávné údaje nebo údaje nad rámec zakázky.

VI.3. Faktura jako daňový a účetní doklad bude obsahovat veškeré identifikační údaje
a náležitosti dle obvyklých obchodních zvyklostí a údaje pro daňové účely.
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Vil.

Záruka za dodávku

Vil.1. Dodavatel zaručuje, že celá dodávka bude mít vlastnosti podle právních předpisů

a vlastnosti obvyklé pro dodávku tohoto druhu a to od písemného předání osobního
automobilu po úhrnnou dobu 60 měsíců, nebo ujetí 100 000 km.

Vil.2. Dodavatel zaručuje, že osobní automobil bude mít vlastnosti vyžadované platnými
právními předpisy a vlastnosti obvyklé pro dodávku tohoto druhu.

Vil.3. Dodavatel neodpovídá za vady dodávky vzniklé neodborným, nebo nevhodným
užíváním díla, včetně mechanického poškození, nebo poškození v důsledku živelné
události.

V11.4. Objednatel je povinen reklamaci vady dodávky uplatnit u dodavatele prokazatelně,
tj. osobně a bez zbytečného odkladu.
Vlil.

Odstoupení od smlouvy

IX. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
, 1. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké 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
2. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění

smlouvy ke škodě objednatele, včetněužití podvodných praktik k potlačení

a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

IX. Dodavatel i objednatel jsou dále oprávněni odstoupit od smlouvy na základě
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
IX.
Závěrečná ustanovení

IX.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, dodavatel i objednatel obdrží každý

jedno vyhotovení.

IX.2. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnou formou.

IX.3. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

IX.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po jejím podpisu oběma smluvními stranami.

IX.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu
uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje
podpisy.

IX.6. Dodavatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy v souladu

s právními předpisy.
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Přílohy:

1. Technická specifikace poptávaného osobního automobilu.

V Novém Strašecí, dne ^: ^. o^č)^

za objednatele

PhDr. Mgr. Miluée Junova, MHA, ředitelka

V Rakovníku, dne: 19.11.2019

za zhotovitele

Jaroslav Fišer, jednatel
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