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PGčet listů: 4
Přílohy: 2/2

S[11[(j'uv& q' služeb
na

,,P["QVáQ'ěľií oprav SOP - [11oťac\/kĹů BMW KŘP' hl. m. P'['ah\f od'
í. 3. ZOí9 do Z9, Z. 2020"

í) Objednatel:
Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Přú\'
se sídlem: Praha 4 (Nusle), Kongresová 2, PSČ 140 21
IČO: 75151472
DIČ: CZ75151472

bankovnl'spoj'enĹ" ČNB směr č. 0710
číslo účtu: . 3509881
te/e/on:
fax:
e-mail:
(dále jen ,,objednatel")

Ž) Poskytovatel:

se sídlem:
zapsaný:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:

(dále jen ,,posI:ytowtel")

Strztos Autci, spol. s.r,o.
BratřľŠteťanů 1002, 500 03 Hradec Králové
obchodnirejstřik Městského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6989
620 28 367
CZ620 28 367

ČSOB
lí703í073/0300

uzavÍrzjÍ,

na úkladě výsledku výběrového řízeni ,,Provádění oprav SOP- matocj'klů BMW KŘP hl. m. Prahy od 1.
3. 20í9 do 29, 2, 2020", pro Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, evidované pod č. j. KRPA-
43531/ČJ-2019-000VZ-H a \/Yh|ášené jako veřejná zakázka malého rozsahu p(jd|e ustanoveni § § 6, 27
písm. a) a 31zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
v souladu 5 ustanovením § 1746 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonil:,ve znění
pozdějších předpisů.

tuto smlouvu



Článek ĺ
Předmět plnění

1. Poskytovatel se zavazuje ke komp|exnjmu zajištění servisu a mimozáručnich oprav ľnotocyk|ů:
BMW ve 2 typech - , BMW MOTORRAD F800GT-typ 4R80 a BMW 1200RT-typ 1T12, včetně
zajištěni originálnIch náhradních dílů a spotřebního materiálu, tj. k pravidelné údržbě motocyklů na
pracovištích poskytovatele, opravám závad motocyklů. Jedná se celkem 9 kusů motocyklů BMW
MOTORRAD F800 GT-typ 4R80 a 4 kusy motocyklů BMW 1200RT-typ 1T12. Specifikace
jednotlivých motoq'klů tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. V rámci servisu bude poskytovatel dodávat veškeré ľ]utné a předepsané originální náhradní díly a
spotřební materiál (pouůvání neoriginálních náhradních dílů je nutné předem konzultovat
s odpovědným pracovníkem objednavatele) i mimořádné servisní zásahy. Originalitu materiálu je
poskytovatel povinen opětovně předložit kdykoliv během trvání smlouvy.

2.1. zajištěni servisu a oprav poskytovatelem zahrnuje zabezpečení řádného a bezproblémového
chodu motocyklů a včasné odstraněni závad.

2.2. Pravidelnou údržbu a servis motocykN bude poskytovatel provádět na základě písemné
objednávky pověřených pracovníků objednatele. zjištěné závady neuvedené v objednávce
budou konzultovány s oprávněným pracovníkem zadavatele.

2.3. Započetí servisního zásahu poskytovatelem bude zahájen bez zbytečného odkladu.

2.4. Objednatel připouští provedení části opravy jednotlivého služebního
dopravního prostředku poddodavatelem. Za opravu poddodavatele ručí
výlučně dodavatel.

3. Servis konkrétního motocVk|u bude možno ukončit v následujÍcÍch případech:

3.1. Motocykl dosáhne své životnosti a jeho dalšiprovoz by bV| nerentabilnI, tzn., že je tak silně
opotřebován a nelze jej dál provozovat bez vYšších nákladů na servis. Z ekonomických důvodů
bude provedeno individuálnI posouzení každého jednotlivého motocyklu.

3.2. Návrh na ukončeni servisu konkrétního motocyklu podá objednateli pověřená osoba
poskytovatele,

3.3. Ukončeni servisu motocyklu je výhradním právem objednatele.

Článek 2
Doba a místo plnění

1. Doba plněnIveřejné zakázky: od 01. 03. 2019 do 29. 02. 2020
2. Místo plněnIveřejné zakázky: v servisním středisku poskytovatele.
Stratos Auto, spol, s.r.o. Za KlIčovem 978/1, 190 00 Praha 9-Vysočany, t

?
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Článek 3
Cena za poskytnuté služby

1. Celková nabídková cena za 100 časových jednotek práce/íhod. /uvedená v příloze č. 2 této
smlouvy činí:

500,00 KČ bez DPH

105,00 Kč DPH 21%

605,00 včetně DPH

Pro tuto VZMR je dán nepřekročitelný finančnilimit 500 000,00 KČ včetně DPH,

2. Celková nabídková cena a jednotkové ceny jsou stanoveny jako nejvýše přípustné pro uzavření
smlouvy a budou platné po celou dobu plnění veřejné zakázky. Ceny mohou být upraveny
pouze v případě, zníěn daňových předpisů (změnou DPH). Změna cen bude platná pouze
v případě uzavřeni písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci
poskytovatele a objednatele. Ceny zahrnujíveškeré náklady spojené s předmětem plnění.

3. Počet a typy motocyklů uvedené v příloze Č. 1této smlouvy jsou platné k 01. 01, 2019.
4. V průběhu plnění této smlouvy se budou měnit v souvislosti s vyřazováním a doplňování

jednotlivých motocyklů.

Článek 4
Platební podmínky

1. Fakturována bude každá jednotlivá objednaná oprava a servis samostatnou fakturou.
Poskytovatel ke každému servisnímu zásahu vypracuje a s fakturou předá:- zakázkový list, který
musí obsahovat - registrační značku vozidla

- typ vozidla
-datum přijetIvozidla do opravy
- stav km na tachometru při přijetívozidla do opravy
- číslo objednávky zadavatele (pokud není uvedeno na faktuře)
- stav PHM
- popis rozsahu práce l požadavky zadavatele l
- předběžný termín dokončení zakázky
-odhad finančních nákladů na servis

potvrzený koncovým uživatelem (podpis a razítko pracoviŠtě)

2, Splatnost faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů. Faktura se považuje za uhrazenou
odepsáním finanční částky z účtu objednatele ve prospěch poskytovatele. Zálohy cibjednatel
neposkytuje.

Faktura musí obsahovat všechny náleŽitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a ustanoveni § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občasného
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů - a dále regi5trační značku vozidla, typ/model vozidla
číslo objednávky zadavatele.

3. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednavatel má právo ji vrátit poskytovateli
k doplněnL Při vrácenifaktury bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje lhůta
splatnosti, která začíná běžet po doručeni opravené faktury objednavateli.

4. Adresa pro doručování faktur: Krajské ředitelství policie hl, m, Pra hy
AutomobilnI odděleni OSM
Bartolomějská 306/7, 110 01 Praha ĺ
elektronicky e-mail:
Datovou schránkou Č: rkiai5y
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Článek 5

ZÁRUKA

l. Na servisní úkony poskytovatel poskytuje záruku v délce 6 měsíců ode dne předání opraveného
SOP zadavateli.

2. Na náhradní díly poskytovatel poskYtuje záruku v délce 24 tněsiců ode dne předáni opraveného
SOP zadavateli, nesta noví-li výrobce vyšší.

Závěrečná ustanovenÍ

1, Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s dobou plnění od 01. 03. 2019. do 29. 02. 2020.

2, Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky s podpisy zástupců obou smluvních
stran

3. Z důvodu právni jistoty smluvní strany prohkšuji, že jejich závazkový vztah, založený touto
smlouvou se řÍdizákonem č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě svobodné vůle. Smlouva nabývá
platnosti elektronickým podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru
smluv, ke kterému se zavázal objednatel.

5. Seznam příloh: Příloha Č.1. -Seznam SOP k zabezpečovániservisu

Příloha Č.2. - Cenová a specifíkačnItabulka SOP

V Praze dne V Praze dne

Za objednatele: Za pod:ytovatele:
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ph1ohz Č. l k ČJ.: KRpAA3531·3/20LgmjDvz.K

SEZNAM SOP K ZABEZPEČOVÁľdĹSERVISU

P.Č. B SPZ - RZ ZNAČKA TYP DRUH TYP VIN R.V.
1 202503 5A5 183 BMW F80OGT POljCEjNĹ STŔĹBKNÁ 4R800B53AUTHORITY WBZOB53ODHZ743880 2017
2 202424 5A5 138 BMW F8005T POIJCEJNĹSTŘĹBRNÁ 4R800B53AUTHORřTY WB10B5307HZ743178 20L6
3 202425 5A5 139 BMW F&00GT POLICEJNÍ STŘÍBRNÁ 4R8®B53AUTHORITY WB1OB5309HZ743179 2016
4 202426 SAS 1A3 BMW F80OGT POljCEjNĹSTŘĹBRNÁ 4R800B53AUTHOR[TY WB10B5307KZ743195 2016
5 202427 5A5 146 BMW F800GT POLICEJNÍ STŘÍBRNÁ 4R800B53AUTHORITY WB10B5302HZ743217 2016
6 202429 5A5 148 BľňW F800GT POUCEJNĹSTŘĹBRNÁ 4R80OB53AUTHORITY WB10B5307HZ743I81 2016
7 ' 202430 5A5 149 BMW 1200RT POLICEjNÍ STŘÍBRNÁ IT120A03AUTHORITY WB10A0306HZ255653 20í6
8 202431 SAS 172 BMW 1200Rř POUCEjN( srŔIBRNÁ 1T120A03AUTHORITY WB10AO30&HZ255654 2016
9 202501 5A5 174 BMW F800GT POUCEJN sM BRNÁ 4R800BS3AUTHOR(TY WBIOB5306HZ743866 2017
10 202500 5A5 173 BMW F800GT POLICEjNÍ STŘÍBRNÁ 4R800B53AUTHOR[TY VjB10B5305HZ743910 2017
n 202502 5A5 179 BMW F8(X)GT POUCEjNĹ STIŔ BRNÁ 4R800B53AUTHORITY VJB10B53MHZ743879 2017
n 202504 5A5 184 BľďW 1200RT POLICEJNÍ STŘÍBRNÁ IT120A03AUTHORITY WB10A030DHZ2S7513 2017
13 202505 SAS 186 BMW J200RT PDLICEJNI STRĹBRľ,lÁ rr120AQ3AUTHoRĹTY V,/BIOA0302HZZ57514 2017

E
,

l
a
k
l

l
l
G

:



F- —

příloha č. 2 k ČI; KRPA43531-3/2019«)XWZ-H

MotocVklY továmfznačkY BMW typ: MOTORRAD F800 GT o 1200 RT

Úsek servlsu a oprav

NkEv SLUŽEB SERVISU- páce př"dpokjádaná finanční částka nz práci při ľQabfdková cena za 100 česovYch
servisu KČ Jednotek práce /2ä l hod/ v KČ DPH

MECHAN1CKÉ/ DIAGNOSTICKÉ 20J 000,00 800,OJ

KLEMPĹŘSKÉ/ KAROSÁŘSKÉ 200»,03 103,0J

LAKÝRNICKÉ 20 o.»m 6DJ,OJ

průměrná cena za zoo časových Jednotek práce /za 1 hoď/ KČ 500,00

průmě:ná cena za 100 bsových Jednotek práce /za 1hod/ KČ včetně DPH
605,00

razítk(j nebj jiná identifikace uehazeče

datum 13.2.2019


