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A MINISTERS'IÍ'VOEvropský fond pm regionáını' rozvoj :_ .J' PRO MÍSTN
a] ROZVOJ ČRIntegrovaný regionální operační program

KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „Smlouva") uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

I. Smluvní strany

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČ:

Bankovní Spojení:

Osoba oprávněnájednat
vevěcech technických:

(dále jen „Zadavatel"]

Auto Palace Brno s. ı'. o.

Sídlo:

Statutární zástupce:

e-mail:

telefon:

Zápis v OR:

IČ:

Plátce DPH:

Bankovní Spojení, č.ú.:
[dle jen „Prodávající“]

Králova 1742, 666 01 Tišnov

PhDr. jana Hutařová, ředitelka organizace

28334949

43-44-96410297/0100

Miloslav Sáblík

Řípská 1150/22| 627 00 Brno
Ing. Karel Klouda, jednatel

peugeotprodej@autopalace.cz

515 808 111

Krajský Soud v Brně, oddíl C, vložka 2861
440 12 748

CZ44012748

1000513505/3500
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II. Preambule

[1.1. Prodávající je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k dodání
předmětu plnění a má řádné vybavení, zkušenosti a Schopnosti, aby řádně a včas dodal předmět
plnění dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit Svou nabídku podanou v zadávacím řízení na
veřejnou Zakázku na dodávky zadávaná jako zakázka malého rozsahu v uzavřené výzvě dle
Přílohy č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek [dále jen „zákon“)S názvem „Automobil pro pečovatelskou službu
CSS Tišnov". Prodávající prohlašuje, že je Schopný předmět plnění dle Smlouvy dodat v souladu
se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Zadavatel má značný zájem na
dodání předmětu plnění, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy.

III. Předmět plnění

IIl.1. Prodávající se Smlouvou zavazuje dodat pro Zadavatele řádně a včas, na Svůj náklad a na
své nebezpečí Sjednaný předmět plnění dle čl. [V Smlouvy a umožní mu k němu nabýt vlastnické
právo a Zadavatel Se zavazuje dodaný předmět plnění převzít a zaplatit cenu Sjednanou v čl. VI.1
této Smlouvy.

Ill.2. Prodávající Splní Závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas dodá předmět plnění
dle Smlouvy, umožní Zadavateli nabýt k němu vlastnické právo a Splní všechny ostatní
povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

Ill.3. Zadavatel Splní závazek založený Smlouvou tím, že předmět plnění převezme a řádně a
včas zaplatí cenu za předmět plnění.

IV. Specifikace předmětu smlouvy

lV.1. Předmětem této Smlouvy je pořízenílksosobního automobilu pro potřeby pečovatelské
služby. Veškerý dodávaný předmět Smlouvy musí být nový anepoužitý. Předmět této
Smlouvy je blíže specifikován asplñuje požadavky Stanovené vpříloze č. 2 Smlouvy
v technických podmínkách.

IV.2. Předmětem Smlouvy je rovněž doprava na místo plnění, řádné uvedení do provozu
včetně zaškolení obsluhy a provedení zkušební jízdy na pozemní komunikaci.

lV.3. Prodávající Se zavazuje, že dodá celý předmět plnění, tak, jak je specifikován v přílohách
této Smlouvy.

IVA. Prodávající předá Kupujícímu doklady potřebné kpřevzetí aužívání předmětu plnění
včetně návodu k Obsluze a dokumentu prokazujícího platnou homologaci či prohlášení o Shodě,
vše v českém jazyce.
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V. Doba plnění a místo dodání

V.1. Maximální délka realizace je do realizace je do 4 měsíců od doručení písemné výzvy
k zahájení plnění. K zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bude Prodávající vyzván písemně
Zadavatelem.

V.2. Splněním dodávky Se rozumí protokolární předání a převzetí předmětu plnění Kupujícím
včetně dokumentů potřebných kprovozu na pozemních komunikacích, a to v místě dodání dle
odSt. V.3. této smlouvy. O dodání a převzetí předmětu plnění sepíše Prodávající Se zástupcem
Kupujícího Předávací protokol, vněmž potvrdí, že dodaný předmět plnění byl předán bez
zjevných vad a vsouladu s dohodnutými technickými podmínkami. V okamžiku předání bude
předmět plnění splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích v České republice. To
znamená, že Kupující bude moci provozovat předmět plnění na pozemních komunikacích v
České republice bez dalšího. Prodávající tudíž předá Kupujícímu Společně s předmětem plnění
včeském jazyce všechny dokumenty potřebné k provozu předmětu plnění na pozemních
komunikacích v České republice [dokumenty prokazující platnou homologaci předmětu plnění
[vozidla] či prohlášení o shodě vČR, veškeré dokumenty nutné pro zápis předmětu plnění
vregistru Silničních vozidel např. technický průkaz apod). Pokud na základě Prodávajícím
předaných dokumentů nebude možné příslušným obecním úřadem předmět plnění do registru
Silničních vozidel bezproblémové zapsat, oznámí Kupující tuto skutečnost neprodleně
Prodávajícímu, a to telefonicky, následně pak zasláním písemného (elektronické
prostřednictvím e-mailu případně prostřednictvím datové Schránky) oznámení na tyto kontakty:
Tel: 725 778 155 E-mail: samghyl.libor@autopalace.cz ID datové schránky: pqq9p Prodávající
překážku registrace odstraní na svoje náklady, a to ve lhůtě Sjednané s Kupujícím v délce dle
povahy a rozsahu uvedené překážky,“ Prodávající je však povinen překážku registrace odstranit
nejpozději do 15 dnů od Odeslání písemného oznámení překážky registrace Kupujícím. Pokud
tak Prodávající neučiní, je v prodlení. 0d Okamžiku podepsání dodacího listu na předmět plnění
začíná plynout záruční doba podle odst.Vlll.1. Smlouvy.

V.3. Místem dodání je Centrum Sociálních Služeb Tišnov, příspěvková Organizace, Králova
1742, 666 01 Tišnov.

VI. Cena zboží a platební podmínky

Vl.1. Smluvní Strany Se dohodly na této výši ceny za předmět plnění:
Cena bez DPH 327 814,-Kč

DPH ve výši 68 841,-Kč

Cena včetně DPH ve výši 396 655,-Kč

(dále též „Cena za předmět plnění“)

Vl.2. Tato cena vztahující se k předmětu plnění, jeho rozsahu a způsobu dodání, tak, jak je
sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla Sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je
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překročitelná pouze v případě změny právních předpisů Ovlivňujících výši DPH u Ceny Sjednané
Smlouvou.

Vl.3. Zadavatelem bude cena za předmět plnění uhrazena po dodání a převzetí celého
předmětu Smlouvy, dle podmínek Stanovených v této Smlouvě.

VIA. Po dodánípředmětu plnění předá Prodávající Zadavateli daňový doklad - fakturu Za
dodání dodávky.

VI.5. Daňový doklad - faktura bude Obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu
stanovené zákonem č. 235/2004- Sb. - o dani Z přidané hodnoty, v platném Znění, a zákonem č.
563/1991 Sb. - o účetnictví, v platném Znění.Každá faktura musí býtoznačenačíslem
projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009835. V případě, že daňový doklad nebude
obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Zadavatel oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit
ve lhůtě do data jeho Splatnosti Prodávajícímu. Prodávající je povinen takový daňový doklad -
fakturu opravit, event.vystavit nový daňový doklad - fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu - faktury Zadavateli.
Přílohou daňového dokladu - faktury musí být kopie dodacího listu potvrzeného Zadavatelem.

V[.6. Není-li dohodnuto jinak, je Splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta
na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného doručení daňového dokladu - faktury
Prodávajícím Zadavateli. Daňový doklad - faktura se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li
poslední den této lhůty účtovaná částka odepsána z účtu Zadavatele.

VII. Součinnost Smluvních Stran

VII.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro
dodání předmětu plnění dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich Smluvního
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

Vll.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou
bránit, aby dostála Svým Smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně
druhé Smluvní Straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci Svých
možností všechny okolnosti, které jsou na jejich Straně a které brání Splnění jejich Smluvních
povinností.

VII.3. Prodávající Se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností
dle Smlouvy navrhne a provede opatření Směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou
pro naplnění Smlouvy. k ochraně Zadavatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že
poskytne Zadavateli veškeré potřebné doklady, konzultace. pomoc a jinou Součinnost.

VII.4. Smlouva je uzavírána v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, avšak
nejen k naplnění tohoto projektu.

VIl.5. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci Související s realizací projektu
včetněúčetníchdokladůminimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší, musí ji Prodávající použít.
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Prodávajícím Zadavateli. Daňový doklad - faktura se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li
poslední den této lhůty účtovaná částka odepsána z účtu Zadavatele.

VII. Součinnost Smluvních Stran

VII.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro
dodání předmětu plnění dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich Smluvního
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

Vll.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou
bránit, aby dostála Svým Smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně
druhé Smluvní Straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci Svých
možností všechny okolnosti, které jsou na jejich Straně a které brání Splnění jejich Smluvních
povinností.

VII.3. Prodávající Se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností
dle Smlouvy navrhne a provede opatření Směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou
pro naplnění Smlouvy. k ochraně Zadavatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že
poskytne Zadavateli veškeré potřebné doklady, konzultace. pomoc a jinou Součinnost.

VII.4. Smlouva je uzavírána v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, avšak
nejen k naplnění tohoto projektu.

VIl.5. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci Související s realizací projektu
včetněúčetníchdokladůminimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší, musí ji Prodávající použít.



Vll.6. Prodávající je povinenminimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace
a dokumentacisouvisející s realizací projektu Zaměstnancům nebo
zmocněncůmpOvěřenýchorgánů [MMR ČR, MF ČR, Evropskékomise, Evropskéhoúčetního dvora,
Nejvyššíhokontrolníhoúřadu, příslušného Orgánu finanční Správy
a dalšíchoprávněnýchorgánůstátní Správy) a je povinenvytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahujícíse k realizaci projektu a poskytnoutjimpřiprovádění
kontroly Součinnost.

VII.7. Ve Smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli Prodávající zaváže
povinnostmi vyplývajícími zčl. VII.4 aVII.6 Smlouvy i případné partnery a poddodavatele
veřejné Zakázky.

VIII. Záruka za zboží

Vlll.1. Prodávajícív souladu S § 2113 a násl. Občanského zákoníku poskytuje záruku Za jakost
předmětu plnění dle čl. [1.1. a IV Smlouvy po dobu 24měsícůnení-li v přílohách Stanovena lhůta
delší, pak platí lhůta delší. Záruka počíná běžetode dne předání a převzetí předmětu plnění.

IX. Zajištění servisu

lX.1. V případě vzniku vad v záruční době zajistí Prodávající neprodleně převzetí předmětu
plnění vsídle či vprovozním zázemí Kupujícího kservisní opravě, a to do 2 pracovních dnů Od
nahlášení vady, nedohodne-li Kupující S Prodávajím jinak. Za nahlášení vady je považováno
telefonické oznámení a následně zaslání písemného [elektronické prostřednictvím e-mailu
případně prostřednictvím datové schránky] oznámení vady Prodávajícímu na tyto kontakty:
Tel: 515 808 165
E-mail: cech.zdenek@autopalace.cz
ID datové Schránky: pqq9p
Lhůtu pro odstranění vad Sjedná Kupující SProdávajícím vdélce dle povahy a rozsahu
reklamovaných vad; Prodávající je však povinen reklamované vady odstranit nejpozději do 30
dnů od odeslání písemného oznámení vad Kupujícím. Pokud tak Prodávající neučiní, je v
prodlení.

IX.2. Prodávající je povinen provést pro Kupujícího i pozáruční Servis na celý předmět plnění,
a to na Základě písemné objednávky Kupujícího, která bude Prodávajícímu předána při převzetí
předmětu plnění kservisní opravě. Prodávající zajistí neprodleně převzetí předmětu plnění
vsídle či vprovozním zázemí Kupujícího kservisní opravě, a to do 2 pracovních dnů od
nahlášení vady, nedohodne-li Kupující s Prodávajím jinak. Za nahlášení vady je považováno
telefonické oznámení a následně zaslání písemného (elektronické prostřednictvím e-mailu
případně prostřednictvím datové schránky) oznámení vady Prodávajícímu na tyto kontakty:
Tel: 515 808 165
E-mail: cech.zdenek@autopalace.cz
ID datové schránky: pqq9p
Cena pozáručního Servisu bude smluvními Stranami dohodnuta a uvedena vpísemné
objednávce před převzetím předmětu plnění k servisní opravě.
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Lhůtu pro Odstranění vad sjedná Kupující S Prodávajícím v délce dle povahy a rozsahu zjištěných
vad; Prodávající je však povinen vady odstranit nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu
plnění kpozáruční servisní opravě, pokud nebude dohodnuto s Kupujícím jinak. Pokud
Prodávající vady ve stanovené 30 denní lhůtě či vdelším termínu dohodnutém S Kupujícím
neodstraní, je v prodlení.

X. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

X.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si dohodly strany Smlouvy
tyto ve Smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty,
jejichž sjednáním není dotčen nárok Zadavatele na náhradu újmy Způsobené porušením
povinnosti, utvrzené Smluvní pokutou. Pohledávka Zadavatele na zaplacení smluvní pokuty
může být započítána s pohledávkou Prodávajícího na zaplacení ceny.

X.2. Pokud bude Prodávající v prodlení se Splněním Svého závazku dodat předmět plnění
nebo jeho část ve sjednaném termínu plnění, je Zadavatel oprávněn účtovat Prodávajícímu
Smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny předmětu plění za každý i započatý den prodlení.

X3. Dojde-li ze Strany Zadavatele k prodlení při úhradě faktury je Prodávající oprávněn
požadovat úhradu úroku z prodlení ve Výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XA. Pro případ prodlení Prodávajícího se Splněním povinnosti převzít předmět plnění
k Servisní opravě v termínu dle odst. IX.1.a IX.2. Smlouvy, tj. do 2 pracovních dnů od nahlášení
vady, příp. do jiné lhůty, dohodnuté Kupujícím S Prodávajícím, je Prodávající povinen uhradit
smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč Za každý započatý den a
případ prodlení.

X.5. Pro případ prodlení Prodávajícího Se Splněním Svého závazku Odstranit vtermínu dle
odst. IX.1. Smlouvy vadu reklamovanou v záruční době, je Prodávající povinen uhradit smluvní
pokutu, kterou strany Smlouvy Sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den a případ
prodlení.

X.6. Pro případ prodlení Prodávajícího se Splněním svého závazku odstranit v termínu dle
odst. IX.2. Smlouvy vadu vpozáruční době, je Prodávající povinen uhradit Smluvní pokutu,
kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč Za každý započatý den a případ prodlení.

X.7. Pro případ prodlení Prodávajícího se splněním svého závazku odstranit vtermínu dle
odst.V.2. Smlouvy překážku registrace předmětu plnění v registru Silničních vozidel, je
Prodávající povinen uhradit Smluvní pokutu, kterou Strany Smlouvy sjednaly ve výši 1000,-Kč za
každý započatý den prodlení.

X.8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Strana do 30 dnů od zjištění porušení příslušných
Smluvních povinností a druhá strana je povinna smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení
daňového dokladu - faktury. Totéž se týká úroků z prodlení.
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XI. Odstoupení od Smlouvy

XI.1. Smluvní Strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné
okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením Od Smlouvy zanikají práva a povinnosti
stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, S výjimkou nároku na náhradu újmy
vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi
smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle Stran nebo vzhledem ke své
povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

Xl.2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí
Zejména:

1. jestliže se Prodávající dostane do prodlení s dodáním zboží po dobu delší než 15
kalendářních dnu, a/nebo

2. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle Zák. č. 182/2006 Sb., O úpadku a
Způsobech jeho řešení vplatném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící
úpadek Prodávajícího

XI.3. Zadavatel je oprávněnodstoupit Od Smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na
spolufinancovánípředmětuSmlouvy, atedynedojde k uzavření „Smlouvy o poskytnutí podpory
zlntegrovaněho regionálního operačního programu"nebo vpřípadě, že Zadavateli bude
dotacekrácena.

XII. Společná ustanovení

XII.1. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasený'mi, písemnými a průběžně číslovanými dodatky,
podepsanými Oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné
listině.

XILZ. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a Sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy
tvoří nedílnou Součást Smlouvy.

Xll.3. Případné Spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platněı právní úpravy věcně a
místně příslušnými soudy České republiky.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních Stran a účinnosti uveřejněním
v registru Smluv.
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XILZ. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a Sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy
tvoří nedílnou Součást Smlouvy.

Xll.3. Případné Spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platněı právní úpravy věcně a
místně příslušnými soudy České republiky.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních Stran a účinnosti uveřejněním
v registru Smluv.

XII].2. Smluvní Strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž
Zadavatel obdrží jedno vyhotovení a Prodávající jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní
sílu originálu.



X1113. Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě zániku právního vztahu založeného Smlouvou
zůstávají vplatnosti a účinnosti i nadále ustanovení, zjejichž povahy vyplývá, že mají zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

XIIIA. Smluvní Strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v registru smluv,
která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této
smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje
uvedené v této Smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení registru smluv. Dále prohlašují, že
skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují Za obchodní tajemství ve smyslu §
504- občanského zákoníku a udělují Svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv
dalších podmínek.

XIII.5. Nedílnou Součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1: Technické podmínky pro veřejnou zakázku S názvem „Automobil pro
pečovatelskou službu CSS Tišnov"

XIII.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly,
s jejim obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, Z jejich pravé a
svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což StvI-zují svým podpisem, resp.
podpisem svého oprávněného Zástupce.

/ŽĂ5/?V Brně, dne......... V Brně, dne........9.2.94?
Za Zadavatele Za Prodávajícího

x

Cen ı m sociálních služeb Tišnov, Auto Pala
příspěvková organizace Ing. Atanas a bov, ředitel společnosti
PhDr. lana Hutařová, ředitelka Organizace
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V-1. C V má 'žsìšsspëˇfiflvášfmhswžflb AU'DĚŠFCE' Řf ^ , - ı"r KI'EJÍO V8 74 'mzace KflflcısıONÁăPiueEoT

ps uGEO-ľ'fc 283
2|

PSČ 66 wwwaııutDpcfiucıšfltu'.'voıtzq'oť a'34 949 6 01 ÉŮĹŠŠ'ÉÉTŠÉ Ťıľılıżn'x'z +420 sıs 808113
IČO: 44012748, DIČ: (2244012748
Speızčnnfl „mna v vzıflıënz“ as sme. and` C. '4. :Ill

X1113. Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě zániku právního vztahu založeného Smlouvou
zůstávají vplatnosti a účinnosti i nadále ustanovení, zjejichž povahy vyplývá, že mají zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

XIIIA. Smluvní Strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v registru smluv,
která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této
smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje
uvedené v této Smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení registru smluv. Dále prohlašují, že
skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují Za obchodní tajemství ve smyslu §
504- občanského zákoníku a udělují Svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv
dalších podmínek.

XIII.5. Nedílnou Součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1: Technické podmínky pro veřejnou zakázku S názvem „Automobil pro
pečovatelskou službu CSS Tišnov"

XIII.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly,
s jejim obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, Z jejich pravé a
svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což StvI-zují svým podpisem, resp.
podpisem svého oprávněného Zástupce.

/ŽĂ5/?V Brně, dne......... V Brně, dne........9.2.94?
Za Zadavatele Za Prodávajícího

x

Cen ı m sociálních služeb Tišnov, Auto Pala
příspěvková organizace Ing. Atanas a bov, ředitel společnosti
PhDr. lana Hutařová, ředitelka Organizace

*'v'šìop um so .
V-1. C V má 'žsìšsspëˇfiflvášfmhswžflb AU'DĚŠFCE' Řf ^ , - ı"r KI'EJÍO V8 74 'mzace KflflcısıONÁăPiueEoT

ps uGEO-ľ'fc 283
2|

PSČ 66 wwwaııutDpcfiucıšfltu'.'voıtzq'oť a'34 949 6 01 ÉŮĹŠŠ'ÉÉTŠÉ Ťıľılıżn'x'z +420 sıs 808113
IČO: 44012748, DIČ: (2244012748
Speızčnnfl „mna v vzıflıënz“ as sme. and` C. '4. :Ill



TECHNICKÉ PODMÍNKY
pro zakázku s názvem

„Automobil pro pečovatelskou službu CSS Tišnov“

Zadavatel určuje dodavatelům Speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel
technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí
Splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím
nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ vybere hodící se
variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění Splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené
plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň
jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při
posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z
důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu
„Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek Do sloupce „Účastník
nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven
požadavek) nebo bližší Specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že
účastník nevyplní Sloupec „Účastník nabízí“ a ve Sloupci „Splňuje“ vybere variantu „Ano", má se zato,
že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, Stanoveném ve Sloupci
„Zadání". Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu
plnění. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní
Smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému Se zavázal v
nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého osobního automobilu pro potřeby pečovatelské
služby dle specifikace uvedené níže.

Osobní automobil pro potřebpečovatelské služby

Obchodní název
účastníkem Peugeot Riťter Active 1.2 110k MAN6
nabízeného plnění:

Zadání Zadavatel požaduje Splňuje Účastník nabízí
Délka zavazadlového

, prostoru po vyjmutí
Dfšlšżoììvazadlového nebo Sklopení zadní ANO 1800 mmp řady Sedadel minimálně

1400 mm.

v ,v Šířka zavazadlového
Slrľkì zašazadlwém prostoru mezi podhëhy ANO 1190 xnxnp °s °ľ minimálně 1100 mm.

_ , Maximální Objem
Oblem zavazadloveho zavazadlového prostoru ANO 3000 lprostoru _mın. 27001
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Maximální vnější Délka 4450 mm
ANO Délka 4403 mm

rozměry automobilu Šířka 1850 mm Šířka 1848 mm

Airbag Aırbag ndıce 1 ANO navíc boční i okenníSpoluıezdce

ABS S EBV a AFU, ESC a
ARS ANO ANO

Centrální zamykání ANO ANO S dálkovým ovládáním

v, , Třímístné sedadlo v
šíıııľlrııêsšzâěsedadlo v druhé řadě dělené ANO

1/3:2/3

Posuvné dveře Posuvne
dvere na obou

I ANOstranach vozu prosklene

Zadní dveře Delene (ŤV'Jukrídle , ANOasymetrıcké prosklene

Počet míst pro přepravu 5 mıst pro prepravu ANOOsob

Benzinový motor, výkon
Motor Od min. 75 kW do max. ANO 81kW

96 kW

Barva Bílá ANO

EURO EURO 6 ANO
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V případě vozidel o
výkonu motoru do 60
kW včetně, Spotřeba 5
1/100 km. V případě
vozidel o výkonu
motoru od 61 do 75 kW
včetně a nejvyšší

Maximální spotřeba tęfhmcksf ,
pohonných hmot pro

prıpustne/povolene
hmotnosti do 1800 kgkombinovaný provoz dle ANO

přílohy č. 2 k nařízení
vlády 173/2016 Sb.

včetně, Spotřeba 5,3
1/100 km. V případě
vozidel o výkonu
motoru Od 61 do 75 kW
včetně a nejvyšší
technicky
přípustné/povolené
hmotnosti od 1801 kg
do 3 000 kg včetně,
Spotřeba 6,4 l/100 km.

5,51/100 km

dodavatel
technických a Obchodních podmínek ve své nabídce.

A.mmpelace
Brnu
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GENERÄLNÍ PLNÁ Moc

Já, podepsaný

lng. Karel Klouda
Bytem Pod Markétou 43, 10400 Praha 10

jednatel společnosti Auto Palace Brno, s,r.o.
Se sídlem Řipská 22, 627 00 Brno

ıč:44012748

uđêınji tímto

panu Ing. Atansu LAMBOVOVI
(ľ.Č.690423/4029)

Bytem Vrázova 2757/25, Brno-Žabovřesky

Generální plnou moc

K Samostatnému Zastupování shora uvedené společnosti ve všech právních jednáních
souvisejících s podnikatelskou činností, včetně jednání se všemi Osobamì a úřady, k Zastupování ve
všech právních Záležitostech a kvýkonu všech Stím souvisejících právních jednání, zejména
kpřijímání doporučených písemností, podávání návrhů a žádostí, uplatňování a uznání nároků,
vymáhání nároků, přijímání pnění nároků a potvrzování těchto plnění a to vše i tehdy, když tato
právní jednání vyžadují podle právních předpisů zvláštní plnou moc a to s následujícím omezením:

lng. Atanas Lambov není oprávněn samostatně nakupovat, prodávat a zcizovat hmotný movitý a
nemovitý majetek, vyjma osobních a užitkových vozů, nehmotný majetek a nakupovat služby
přesahující hodnotu Kč 500.000,- (slovy: Pětsettisíc korun českých) pro každý jednotłívý případ.

Tuto plnou moc uděluji též v rozsahu práv a lpovinností podle obchodního zákoníku, Zákoníku práce,
občanského Zákoníku, živnostenského zákona a daňových zákonů.

V Praze dne 1.Iedna 2011

Í .Plnou moc přijímám/M
f
I ııınıno vvııııı -ıı--nı-ııı...nČnnn-n v..n...n........

.' l "lng. Atanas Lambov

l/

lng. Ka DA
Auto Palace Brno, sro.

GENERÄLNÍ PLNÁ Moc

Já, podepsaný

lng. Karel Klouda
Bytem Pod Markétou 43, 10400 Praha 10

jednatel společnosti Auto Palace Brno, s,r.o.
Se sídlem Řipská 22, 627 00 Brno

ıč:44012748

uđêınji tímto

panu Ing. Atansu LAMBOVOVI
(ľ.Č.690423/4029)

Bytem Vrázova 2757/25, Brno-Žabovřesky

Generální plnou moc

K Samostatnému Zastupování shora uvedené společnosti ve všech právních jednáních
souvisejících s podnikatelskou činností, včetně jednání se všemi Osobamì a úřady, k Zastupování ve
všech právních Záležitostech a kvýkonu všech Stím souvisejících právních jednání, zejména
kpřijímání doporučených písemností, podávání návrhů a žádostí, uplatňování a uznání nároků,
vymáhání nároků, přijímání pnění nároků a potvrzování těchto plnění a to vše i tehdy, když tato
právní jednání vyžadují podle právních předpisů zvláštní plnou moc a to s následujícím omezením:

lng. Atanas Lambov není oprávněn samostatně nakupovat, prodávat a zcizovat hmotný movitý a
nemovitý majetek, vyjma osobních a užitkových vozů, nehmotný majetek a nakupovat služby
přesahující hodnotu Kč 500.000,- (slovy: Pětsettisíc korun českých) pro každý jednotłívý případ.

Tuto plnou moc uděluji též v rozsahu práv a lpovinností podle obchodního zákoníku, Zákoníku práce,
občanského Zákoníku, živnostenského zákona a daňových zákonů.

V Praze dne 1.Iedna 2011

Í .Plnou moc přijímám/M
f
I ııınıno vvııııı -ıı--nı-ııı...nČnnn-n v..n...n........

.' l "lng. Atanas Lambov

l/

lng. Ka DA
Auto Palace Brno, sro.


