Dodatek č. 1 Kupní smlouvy o prodeji automobilu TOYOTA
1.1.1.

Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k předmětu plnění smlouvy a má
oprávnění jej na území České republiky poskytovat za úplatu.

1.1.2.

Součástí plnění dle smlouvy je sjednání úvěru.

1.1.3.

Dodavatel je povinen odevzdat zadavateli jako součást dokladů, které se k automobilu
vztahují (návod k obsluze a údržbě automobilu v českém jazyce, servisní knížku
k automobilu, technický průkaz automobilu s řádným vypsáním a potvrzením
nezbytných údajů a další obvyklé průvodní doklady, které se k automobilu vztahují)
rovněž záruční podmínky (dále jen „doklady“).

1.1.4.

Místem dodání je Ostravská univerzita, Katedra studií lidského pohybu, Varenská 40a,
Ostrava, 70200, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

1.1.5.

Předmět plnění bude dodán nejpozději do 28. 2. 2019.

1.1.6.

Technický kontakt a zároveň osobou odpovědnou za převzetí předmětu plnění je Mgr.
Roman Minárik, roman.minarik@osu.cz, tel.: 736 673 521.

1.1.7.

Kupní cena uvedená ve smlouvě je stanovena jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje
veškeré náklady nutné k řádné realizaci předmětu plnění, tedy cenu automobilu,
sjednání úvěru, jednorázového poplatku za zpracování úvěru a další náklady s tím
související, dále veškeré daně, cla, poplatky a další náklady spojené s realizací této
veřejné zakázky.

1.1.8.

Platba bude uskutečněna na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného
dodavatelem se splatností do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.
Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků
z prodlení, náhrady škody apod.). Faktura bude vystavena po předání a převzetí
automobilu včetně všech dokladů a její součástí bude protokol o předání a převzetí
automobilu podepsaný zadavatelem a dodavatelem.

1.1.9.

Zadavatel je oprávněn automobil nepřevzít, má-li vady, a to bez ohledu na množství a
povahu těchto vad, nebo je-li automobil předáván bez dokladů, nebo doklady nejsou
řádné a nemají náležitosti uvedené v této smlouvě. O odmítnutí převzetí automobilu
bude vyhoven zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením všech důvodů
nepřevzetí.

1.1.10.

Nebezpečí škody na automobilu přechází z dodavatele na zadavatele protokolárním
převzetím automobilu zadavatelem na základě oboustranně podepsaného protokolu o
předání a převzetí automobilu. Vlastnické právo k automobilu nabývá zadavatel
převzetím na základě písemného protokolu o předání a převzetí automobilu a oběma
smluvními stranami podepsaného.

1.1.11.

Zadavatel zaplatí za předmět plnění po převzetí automobilu dodavateli 50% kupní ceny.
Zbylá část kupní ceny bude splacena v rámci sjednaného úvěru s dobou splácení 48
měsíců. Veškeré náklady a poplatky spojené s úvěrem jsou součástí kupní ceny. Úvěr
bude sjednán v den podpisu kupní smlouvy.

1.1.12.

Dodavatel je povinen zasílat
financni.uctarna@osu.cz.

1.1.13.

Na dodaný automobil poskytne dodavatel zadavateli záruku za jakost v délce min. 24
měsíců.

1.1.14.

Záruční doba záruky za jakost počíná běžet dnem převzetí automobilu. Poskytnutí
záruk za jakost není podmíněno využitím záručního servisu dodavatele zadavatelem.
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1.1.15.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou zadavatel nemůže automobil užívat pro vady,
za které odpovídá dodavatel, tedy i z důvodu jejich řešení.

1.1.16.

Po dobu řešení reklamace nebo v průběhu servisu automobilu dodavatel poskytne
zadavateli náhradní automobil obdobného typu. Nesplnění této povinnosti dodavatelem
je podstatným porušením smlouvy.

1.1.17.

Pokud se zadavatel dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči dodavateli, tj.
s úhradou ceny plnění ve lhůtě splatnosti, je dodavatel oprávněn účtovat zadavateli
jako sankci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

1.1.18.

Pokud se dodavatel dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči zadavateli, tj.
s dodáním předmětu plnění ve smlouvou stanovené lhůtě, je zadavatel oprávněn
účtovat dodavateli jako sankci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den
prodlení.

1.1.19.

Dodavatel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

1.1.20.

Zadavatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále
jen “zákon o registru smluv“). Dodavatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že
kupní smlouva, podléhá uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné
správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra). Zadavatel se zavazuje, že provede
uveřejnění této smlouvy dle příslušného zákona o registru smluv.

1.1.21.

V souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
zadavatel uveřejní na svém profilu zadavatele smlouvu včetně všech jejích změn a
dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

1.1.22.

Zadavatel zveřejní smlouvu, případně její dodatky, dle odstavce 1.1.20 a 1.1.21. v
plném znění. V případě, že smlouva či dodatky obsahují utajované informace, obchodní
tajemství dle § 504 obč. zákoníku, osobní/citlivé údaje, práva duševního vlastnictví či
jiné informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících
svobodný přístup k informacím (dále jen „chráněné informace“), je dodavatel povinen
nejpozději v den uzavření smlouvy či dodatku tuto skutečnost sdělit zadavateli, tyto
informace přesně identifikovat a kvalifikovat právní důvod jejich ochrany. Tyto části
smlouvy či dodatku (chráněné informace) pak zadavatelem nebudou uveřejněny. V
opačném případě je dodavatel seznámen se skutečností, že zveřejnění smlouvy či
dodatku v plném znění dle citovaných zákonů se nepovažuje za porušení obchodního
tajemství a že smlouva či dodatek neobsahuje ani jiné chráněné informace a dodavatel
s jejím zveřejněním výslovně souhlasí.

1.1.23.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění
smlouvy v Registru smluv. O této skutečnosti zadavatel dodavatele uvědomí.

1.1.24.

Jakýkoliv spor vzniklý z kupní smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž
soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran
obecný soud České republiky určený podle sídla zadavatele.

1.1.25.

Tento dodatek je součástí Kupní smlouvy a Všeobecných podmínek prodeje
automobilů značky Toyota a ustanovení zde uvedená mají přednost před oběma výše
uvedenými dokumenty.
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