KUPNÍ SMLOUVA č. VZ/2018/3/08-KS
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ustanovení §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Prodávající:
FD servis Praha, s.r.0.
jejímž jménem jedná František Mašek, jednatel
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem V Praze, oddíl C, Vložka 63275
Sídlo: Verdiho 577, 149 00 Praha 4

IČ;

25710427

DIČ; c225710427
Banko Spojení: číslo účtu 19-8790740287, kód banky 0100, KB Praha 4
a

Kupující:
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel
Zapsaná V obchodním rejstříku Vedeném Krajským Soudem v Brně, oddíl Pr, Vložka 1278
Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín

IČ; 62182137
DIČ; cZ62182137

Bankovní Spojení: číslo účtu 1400012339, kód banky 0800, Česká Spořitelna a.S.

II.
Předmět smlouvy

1.
Prodávající se Zavazuje na základě této Smlouvy a Za podmínek v ní uvedených dodat
kupujícímu a převést na kupujícího vlastnické právo k následujícímu Zboží:

-

2 kusy Zdravotnických vozidel pro výjezdy V režimu RV
Výrobce:
Skoda,
Obchodní označení: KAROQ Ambition 2,0 TDI 110 kW,

přičemž podrobná Speciﬁkace Zboží tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je totožná S technickou
Speciﬁkací podle Zadávací dokumentace Zadávacího řízení (dále téžjen „ zboží ").

2.

Součástí Zboží je dále:
0 dodávka veškerých dokladů k voZidlům S řádně Vepsanými údaji (včetně
Velkého technického průkazu), nezbytných k provozování Vozidel,
I dodávka veškerých návodů k obsluze V českém jazyce,

0
0

dodávka odpovídající technické dokumentace,
dodávka Seznamu pravidelných Záručních prohlídek prováděných
dodavatelem nebo jeho Smluvním partnerem.

Předmětem této Smlouvy je dále:
0 doprava Zboží do místa dodání;
0 individuální a komplexní Vyzkoušení dodaného Zboží a jeho uvedení do
plného provozu.
3.
Prodávající Se Zavazuje, Že dodaná Vozidla Včetně Zástavby a příslušenství, jakož i
všechny další Součásti předmětu Smlouvy, budou odpovídat platným právním předpisům a
technickým normám a budou homologovány pro provoz v ČR. Prodávající Se dále Zavazuje, že
dodané Zboží i Veškerá další plnění poskytovaná prodávajícím podle této Smlouvy budou
v Souladu se všemi zadávacími podmínkami v zadávacím řízení pro podlimitní Veřejnou
Zakázku „ZZS ZK - Vozidla RV 2018“ provedeném kupujícím jako zadavatelem (Zn.
zadavatele VZ/2018/3/08) a v Souladu S nabídkou podanou prodávajícím v tomto Zadávacím
řízení. Zadávací dokumentace obsahující Zadávací podmínky v zadávacím řízení podle
předchozí věty a nabídka prodávajícího podle předchozí Věty tvoří nedílné Součásti této
Smlouvy jako její přílohy č. 2 a 3, jejichž originály jsou uloženy V archívu kupujícího jako
Součásti dokumentace o Zadání veřejné Zakázky.

4.
Kupující Se Zavazuje Zboží v době Stanovené touto Smlouvou převzít a Zaplatit za zboží
kupní cenu Ve výši a Za podmínek Stanovených v článku III. této Smlouvy.

III.
Cena a platební podmínky

1.

Kupní cena Za zboží je Stanovena dohodou Smluvních stran a činí

Za 2 kusy Zdravotnických vozidel pro Výj ezdy v režimu RV:
- 2.139.100,00 Kč bez DPH (Slovy dvami1ionystotřicetdeVěttisícstokorunčeských bez
DPH).
V této kupní ceně není zahrnuta DPH. Částka DPH stanovená podle příslušných právních
předpisů bude ke kupní ceně připočtena při fakturaci.

2.
Kupní cena uvedená v tomto článkuje Sj ednánajako nej Výše přípustná, pevná a konečná
pro předmět kupní smlouvy po celou dobu plnění této kupní smlouvy. Kupní cena obsahuje
Veškeré náklady prodávajícího, jako například dopravné, balné, pojištění, celní a daňové
poplatky, jiné přirážky a další náklady prodávajícího.

3.
Prodávající je oprávněn Vystavit fakturu nejdříve v den dodání Zboží kupujícímu, po
Oboustranném podpisu předávacího protokolu Ohledně dodávky Zboží. Kopie předávacího
protokolu musí být přiložena k faktuře prodávajícího.

4.

Doba splatnosti faktury je Stanovena na 21 dní 0d data jejího doručení kupujícímu.

5.
Prodávající Se zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny náležitosti
Stanovené obecně Závaznými právními předpisy a smluvními ujednáními. V případě, že

Vystavená faktura Obsahuje nesprávné cenové údaje či nesprávné náležitosti nebo chybí-li Ve
faktuře některá Z náležitostí, je kupující Oprávněn fakturu Vrátit prodávajícímu do doby její
splatnosti. V takovém případě je prodávající povinen vystavit do 5 dnů od doručení vrácené
faktury fakturu novou, přičemž doba Splatnosti Ve sjednané délce běží Znovu ode dne doručení
opravené faktury.

6.
Za den zaplacení kupní ceny či její části se považuje den odepsání příslušné částky
Z účtu kupujícího.

IV.
Dodací podmínky
l.

Místem dodání Zboží je Sídlo kupujícího: Peroutkovo nábř. 434,760 01 Zlín.

2.
Prodávající dodá Zboží kupujícímu nejpozději do dne 30.11.2019. Prodávající Oznámí
termín dodání vozidel kupujícímu nejméně 7 dní předem. Kupující je povinen převzít i dílčí
plnění (tj. po jednotlivých kompletně vybavených vozidlech Vč. dokladů k nim), avšak vždy
pouze bez Vad a nedodělků.
3.
Veškeré doklady k Vozidlům S řádně VepSanými údaji, nezbytné k provozování vozidel,
budou dodány (Včetně Velkého technického průkazu) k termínu dodání. Při dodržení této
podmínky bude za den skutečného dodání zboží považován den fyzického předání vozidla,
V opačném případě Se jedná o nesplnění termínu dodání. Nebezpečí škody na zboží přechází na
kupujícího okamžikem fyzického předání a převzetí vozidla.

4.
Kupující není povinen Zboží převzít, pokud dodávané Zboží Vykazuje jakékoliv Vady. O
předání a převzetí dodaného Zboží bude Sepsán a Smluvními Stranami podepsán předávací
protokol.

5.
Za nesplnění termínu dodání Zboží Se sjednává Smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za
každý i Započatý den prodlení, kterou je prodávající povinen zaplatit kupujícímu do 14 dnů ode
dne, kdy byl k Zaplacení smluvní pokuty kupujícím Vyzván.

V.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1.

Na dodané Zboží poskytuje prodávající Záruku v trvání 24 měsíců, a to na celý rozsah
dodávky. Prodávající dále poskytuje kupujícímu pětiletou záruku proti prorezavění
karoserie dodaného Vozidla. Záruka počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání
a převzetí předmětu smlouvy (nebo jeho části). V této době zodpovídá prodávající za to,
že předmět Smlouvy (nebo jeho část) bude mít Vlastnosti stanovené smlouvou, případně
vlastnosti obvyklé. PO celou dobu Záruční doby prodávající Odpovídá za vady, jestliže
tyto Vady byly Způsobeny porušením povinností prodávajícího. Záruka Se nevztahuje na
spotřební materiál.

2.
Písemnou reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž
reklamace odeslaná kupujícím V poslední den Záruční lhůty se považuje za Včas uplatněnou.

3.
Doba Ode dne uplatnění Oprávněného nároku na odstranění vady do doby, kdy je
předmět Smlouvy (nebo jeho část) po odstranění vady převzat nebo měl být převzat kupujícím,
Se nezapočítává do Záruční doby předmětu Smlouvy (nebo jeho části).

4.
Prodávající se Zavazuje k dodávkám náhradních dílů na Zboží nejméně po dobu 10 let
Ode dne předání a převzetí zboží.

5.
Pro odpovědnost za vady zboží platí, není-li Sjednáno jinak, ustanovení §2099 a násl.
občanského zákoníku.

VI.
Ostatní ujednání

l.
Kupující nabude vlastnické právo ke zboží prodávanému podle této smlouvy
Okamžikem předání a převzetí zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího
okamžikem, kdy od prodávajícího převezme dodané Zboží.

2.
Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že prodávající podstatně
poruší některou ze Svých povinností vyplývajících Z této Smlouvy. Za podstatné porušení
povinnosti prodávajícího se považuje Zejména, nikoliv však výlučně, prodlení prodávajícího
s uskutečněním dodávky Zboží přesahující 15 kalendářních dnů.

3.
Prodávající není oprávněn postoupit Své pohledávky vůči kupujícímu vzniklé Z této
Smlouvy nebo v souvislosti S ní na třetí osobu bez předchozího písemného Souhlasu kupujícího.
Prodávající není Oprávněn převést ani žádná jiná Svá práva ani žádné povinnosti Z této Smlouvy
na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající není oprávněn
jednostranně Započíst Své pohledávky Za kupujícím Vůči pohledávkám kupujícího Za
prodávajícím, ledaže jde o pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu, které byly přiznány
pravomocným rozhodnutím Soudu.

VII.
Závěrečná ujednání

l.
Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, Z nichž každá ze smluvních
Stran obdrží po jednom.

2.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními
stranami.

3.
Prodávající je povinen Zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých Se
dozví v Souvislosti S plněním této smlouvy, a to i po dobu tří let po Skončení platnosti smlouvy.
Prodávající je dále povinen Zachovávat mlčenlivost 0 všech skutečnostech provozní,
organizační či koncepční povahy, týkajících Se výkonu vlastních činností kupujícího.

4.
Tato smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti smluvních stran z ní vyplývající, se
řídí českým právem, s výjimkou kolizních ustanovení a S výjimkou Vídeňské úmluvy o
smlouvách O mezinárodní koupi zboží, zejména pak příslušnými ustanoveními Zákona

č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku, V platném Znění. Smluvní Strany Sjednaly, že veškeré
Spory vzniklé Z této Smlouvy nebo v Souvislosti S ní, které se nepodařilo Odstranit Vzáj emným
jednáním smluvních Stran, budou rozhodnuty věcně příslušnými Soudy v České republice,
přičemž místní příslušnost Soudu Se určí podle Sídla kupujícího.

5.
Smluvní strany prohlašují, Že Si smlouvu řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s
nímž Souhlasí a nemají Vůči němu žádné námitky a tuto smlouvu podepisují jako projev
Svobodné, vážné, nijak nepředstírané vůle.

6.

Nedílnou Součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy:
Příloha číslo 1 - Specifikace Zboží

Příloha číslo 2- Nabídka prodávajícího, jejíž originál je uložen v archívu odběratele
jako Součást dokumentace O Zadání veřejné Zakázky

Příloha číslo 3 - Zadávací dokumentace (S výjimkou vlastního textu této Smlouvy), jejíž
originál je uložen v archívu odběratele jako součást dokumentace O
Zadání veřejné Zakázky

Ve Praze dne 10.1.2019

Ve Zlíně dne „7/61. 4. .20.7 7
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kupující
Zdravotnická Záchranná Služba
Zlínského kraje, příSp. organizace

JUDr. Josef Valenta
ředitel

Příloha č. 1

KUPNÍ SMLOUVY č. VZ/2018/3/08-KS
uzavřené mezi smluvními stranami:

Prodávající:

FD servis Praha, s.r.o.

Kupující:
Zdravotnická Záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková Organizace

Speciﬁkace zboží:
Specifikace vozidla:
vznětový motor
výkon min. 100 kW
automatická převodovka min. 6 stupňová
pohon 4x4 (Stálý, nebo automaticky připojený bez Zásahu řidiče při prokluzu kol)
barva vozu RAL1016
max. celkové rozměry vozidla v mm: délka - 5000, šířka vč. Zrcátek - 2100, výška 1800
světlá výška min. 180 mm

celková hmotnost max. 2500 kg včetně Zástavby
užitečná hmotnost min. 500 kg
výbava systémy: protiblokovací Systém kol, elektronický Stabilizační Systém, protiskluzový
systém, elektronické rozdělení brzdné Síly, elektronická nebo mechanická uzávěra
diferenciálů, Systém pro bezpečnou jízdu z kopce Za velmi špatných adhezních podmínek
imobilizér
kontrola tlaku v pneumatikách
vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla
airbag řidiče a spolujezdce S možností deaktivace airbagu Spolujezdce
hlavové a boční airbagy vpředu

tříbodové výškově nastavitelné přední bezpečnostní pásy
tříbodové bezpečnostní pásy vzadu
centrální zamykání s dálkovým ovládáním
elektricky ovládaná přední okna
elektricky Ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
výškově nastavitelné sedadlo řidiče a Spolujezdce

bederní opěry na Sedadle řidiče a Spolujezdce
3.h|avová Opěra vzadu
klimatizace

ochranný kryt motoru a převodovky S ochranou proti kamenům při jízdě po špatných cestách
přední mlhové Světlomety S funkcí přisvícení do zatáčky, nebo hlavní či jiné Světlomety s

přisvěcováním do zatáčky
vkládané tkané nebo gumové koberce

automatické denní svícení

tónovaná Skla oken, od B sloupku vozidla dozadu všechna okna ztmavena
na vozidle obuty letní pneumatiky
sada 4 ks ocelových disků vč. Zimních pneumatik, přičemž Zimní pneumatiky budou Splňovat
následující požadavky:
- brzdná dráha za mokra nejhůře C a
-

hlučnost max. 72 dB,

obojí dle údaje Z energetického štítku
rezervní kolo ocelové (kupující výslovně uvádí, že vozidlo nesmí být vybaveno dojezdovou
sadou s kompresorem a Směsi na Opravu defektu)
ostatní a povinná výbava vozidla (lékárna, tažné lano, výstražný trojúhelník, nářadí, rezerva,
zvedák, sada náhradních žárovek a pojistek, 2 x reflexní vesta)
hasící přístroj

Specifikace zástavby vozidla:
Signální a identifikační grafické označení vozidla dle dispozic kupujícího v reflexních foliích
Reflexite (žluto-Zeleno-oranžová kombinace vzor Battenburg)
Vpředu v masce vozidla 2 ks výstražné modré světlo s lineární LED technologií
V předních blatnících na boku 2 ks výstražných Zapuštěných modrých Světel s lineární LED
technologií
Světelné výstražné zařízení zabudované v pátých dveřích, funkční pouze při jejich otevření, 2

ks výstražného modrého Světla s lineární LED technologií
Na Střeše vozidla Whelen modrá rampa s lineární LED světelnou technologií, min. konfigurace
rampy 4 x rohový segment a 2 páry Světelných modulů ve směru dopředu

Výstražné zvukové zařízení S plochým reproduktorem min. 100 W, umístěným v čelní masce
vozidla, včetně ovládání přes volant anebo tlačítkem na středovém panelu v dosahu řidiče
Bezpečnostní přepážka oddělující nákladový prostor pro zdravotnický materiál
Prostor pro umístění a uchycení vakuové matrace po vyjmutí 1 ks sedadla vpravo vzadu včetně
popruhu
Snadno omyvatelné a otěru odolné pevné dno nákladového prostoru Se Snadným přístupem
k uložené rezervě
Paket elektřina:
Přípojka 230 V řešena pomocí přípojky DEFA včetnějističů a revizní Zprávy
Dobíjení obou baterií pomocí automatické dobíječky
Zásuvka 12 V 2x v nákladovém prostoru funkční při Zapnutém zapalování a při dobíjení přes
230 V
Zásuvka 12 V 2x v kabině řidiče (nabíjenítabletu a navigace) funkční při zapnutém zapalování

a při dobíjení přes 230 V, přičemž v závislosti na konkrétním typu nabízeného vozidla kupující
během výroby vozidla určí přesné umístění obou zásuvek 12 V
Osvětlení Zavazadlového prostoru dostatečně výkonným Stropním světlem v LED technologii
Předehřev bloku motoru-oleje při připojení vozidla na vnější síť 230 V
Autorádio bez CD mechaniky v prostoru Schránky před spolujezdcem, vypínač na středovém
panelu v dosahu řidiče

Druhý akumulátor 12V / min. 40Ah S oddělovacím relé v prostoru rezervního kola pod
podlahou zavazadlového prostoru, bezúdržbový, bezodparový, dobíjený při provozu vozidla a

při jeho napojení na síť 220V, vybavený automatickým odpojovačem při poklesu napětí pod
10,5

Ruční dobíjecí Svítilna včetně držáku S dobíjením, Světelný tok 150 m po dobu min 120 min.

Paket komunikace - připojení PC + GPS:
dodávka a montáž kabeláže PC Car, příprava pro vysílačku Motorola (tzn. odpovídající kabeláž

a součásti pro vysílačky Motorola), GPS, on-board Záznam
duální GSM /GPS anténa pro systém NAM NCL 07 nebo NCL 20
montáž veškerých zařízení, vč. Zařízení a příslušenství dodaného kupujícím
montážní Sada Matra
Dodávka a montáž antény 1+1 pro vysílačky, umístěné na Střeše vozidla, přičemž v Závislosti
na konkrétním typu nabízeného vozidla kupující během výroby vozidla určí přesné umístění
antény.

Všechny kabelové Spoje musí být přístupné.
Další požadavky kupujícího na plnění technických norem u jednotlivých částí předmětu
Smlouvy:

Výstražná světelná technika: EHK 65 a EHK 10.03
Výstražná Zvuková technika: EHK 10
Specifikace vozidla podle nařízení vlády č. 173/2016, kterým se stanovení Závazné Zadávací
podmínky pro veřejné Zakázky na pořízení Silničních vozidel (dále jen „Nařízení").
Zohlednění energetických a ekologických dopadů podle § 2 odstavec (1) písmeno a) Nařízení
pro kupujícím požadovaná vozidla.
Kupující Stanovuje odkaz na emisní limity EURO podle přílohy č. 1 k Nařízení takto:
Kupující Stanovuje minimální emisní limit EURO takto: EURO 6.
Kupující stanovuje maximální spotřebu pohonných hmot pro kombinovaný provoz podle
přílohy č. 2 k Nařízenítakto:
Kupující Stanovuje maximální Spotřebu motorové nafty pro kombinovaný provoz ve výši
9 I/100 km.

V Praze dne 10.1.2019
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