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Dílčí smlouva k Rámcové kupní smlouvě

na obnovu vozového parku V

Číslo: 3

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ

Jednající: Ing. Jan Halíř, ředitel sekce ekonomicke-správní

Kontaktní osoba:

 

ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

na straně jedné

Přerost a Švorc - auto, s.r.o.

Sídlo: Veleslavínská 48/39, Veleslavín, 162 00 Praha 6

IČO: 63073188

DIČ: CZ63073188

Jednající/Zastoupený: _jednatel

Kontaktní osoba:

tel: email:

ID datové schránky: b7wkv3

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 35976

(dále jen „Dodavatel“)

na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako ,,Strana“ a společně jako „Strany“)
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Strany se dohodly na realizaci dílčí dodávky „Obnova vozového parku“ za podmínek uvedených

v Rámcové kupní smlouvě na obnovu vozového parku V uzavřené mezi Stranami dne 9. 12. 2015 (dále též

„RS“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“).

Článek 1

Předmět Smlouvy, místo plnění

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele dodat Objednateli 1 nový osobní automobil nižší střední

třídy — limuzínu referentskou (dále jen „Vozidlo“), a to do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti

této Smlouvy. Přesná specifikace Vozidla je uvedena v Příloze č. 3 RS.

2. V návaznosti na vyřazení modelu Škoda Superb 2,0 TSI 162 kW 6°AP ze strany výrobce Vozidla,

společnosti ŠKODA AUTO a.s., z výroby, a na jeho nahrazení novým modelem Škoda Superb 2,0 TSI 140

kW 7°AP, bude v rámci této Smlouvy dodáno Vozidlo vtéto nové specifikaci, i nadále plnící původní

požadavky Objednatele, uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace ,,Typové sestavy“, týkající se

ukončeného zadávacího řízení, kde na základě výsledku tohoto zadávacího řízení byla uzavřena RS..

Změna byla provedena primárně z důvodu nemožnosti splnit původní motorizaci emisní limity, stanovené

normou EURO 6c, platnou od 1. 9. 2018, resp. nově normou EURO 6d-TEMP EVAP, platnou od 1. 9.

2019.

3. Déle, v névaznosti na vyřazení prvku výbavy „TV-t-uner (analog/digital)“ bez jakékoliv náhrady ze strany

výrobce Vozidla pro model Škoda Superb z důvodu přechodu digitálního pozemního vysílání televizního

signálu ve formátu DBV-T na formát DBV-T,2 není možné ze strany Dodavatele postupovat dle

ustanovení čl. VI. odst. 2 RS. Vozidlo dodané na základě této Smlouvy tedy nebude obsahovat prvek

výbavy „TV-tuner (analog/digital)“, v důsledku čehož došlo ke snížení původní kupní ceny Vozidla ve výši

660 000,00 Kč bez DPH 0 cenu tohoto prvku výbavy dle RS, tj. o 14 876,03 Kč bez DPH, na částku

645 123,97 Kč bez DPH.

4. Přesná specifikace Vozidla tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

5. Předmětem této Smlouvy je dále odpovídající závazek Objednatele uhradit Dodavateli za řádně a včas

dodané Vozidlo sjednanou kupní cenu.

6. Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Článek 2

Cena a platební podmínky

1. Kupní cena Vozidla činí: 645 123,97 bez DPH

tj. 780 600,00 Kč vč. DPH

2. Kupní cena Vozidla bude uhrazena způsobem dohodnutým v RS.

Článek 3

Oprávněné osoby
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1.

2.

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních

a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel:

e-mail:

 

Za Dodavatele:

tel:

e-mail:

 

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel:

e-mail:

Za Dodavatele:

tel:

e-mail:

 

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu

písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti

až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky ke Smlouvě, musí

být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.

Článek 4

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění

v registru smluv Objednatelem nebo ke dni, kdy bude Dodavateli ze strany Objednatele doručeno

oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu

ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí,

a to dle toho, který ztěchto okamžiků nastane později. Nedojde-li ktomuto Stanovení výdajů

na ňnancování předmětné akce, a to ani do 90 kalendářních dnů od dne nabytí platnosti Smlouvy,

Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou vtakovém případě povinny hradit si navzájem

účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky,

jejichž uplatnění by mohla druhá Strana požadovat.

Veškeré dodatky k této Smlouvě musí být vyhotoveny písemnou formou.

Touto Smlouvou neupravené skutečnosti (zejména sankoe, zéruka atd.) se řídí příslušnými

ustanoveními RS.

Tato Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží Objednatel a 2 stejnopisy

obdrží Dodavatel.

Obě Strany svým podpisem stvrzují, že Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně

nevýhodných podmínek.
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Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a že je projevem jejich

pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoli omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu vlastnoručně podepisují.

7. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Cenová kalkulace a specifikace Vozidla.

Za Českou republiku — Českou správu Za Přerost a Švorc - auto, s.r.o.:

sociálního zabezpečení:

 

Jméno: Ing. Jan Halíř Jméno:

Funkce: ředitel sekce ekonomicke-správní Funkce: jednatel společnosti

Datum: f; ' ' Datum: 25 -8‘3- 2mg

Místo: Praha Místo: Praha

 

ČESXÁSPRÁVASDCIÁLNÍHOZAMZPÉČENÍ

ÚE 0mm

ČSSZ Křížovážš

\ 2 22508 PrahaS
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Cenová kalkulace 1CN5192170/1

Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.

Datum ustavení: 20.08.2019
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Přerost a Svorc - auto, s.r.o. r Kupující T

Veleslavínská 39 v , . . . v ,162 00 Praha 6 Ceska sprava socuálmho zabezpecenl

Křížová 1292/25

150 00 Praha 5 

 

 

IČ: 63073188 CZE

DIČ: C263073188

Bankovní spojení: 156776210800 česká spořitelna a. s.

IBAN: C22608000000000001567762

SM,-„ GIBACZPX

IC: 00006963

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v   
 

 

 

  
 

 

 

 

Uraze, oddíl C, vložka 35976. J L J

Cena bez DPH Cena s DPH

3V34RD Superb Style 2,0 TSI 140 kW AP 702 396,69 Kč 049 899,99 Kč

1212 Černá Magic metalíza 14 462,81 Kč 17 500,00 Kč

Nadstandardní výbava:

LA Interiér černá látka 0,00 Kč 0,00 Kč

PJ4 Kola z lehké slitiny ZENITH 8Jx18" 7 024,79 Kč 8 500,00 Kč

PJA Rezervní kolo(neplno.), sada nářadí, zvedák vozu 1 735,54 Kč 2 100,00 Kč

PHD Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním 19 669,42 Kč 23 800,00 Kč

PK7 KESSY s alarmem 6 198,35 Kč 7 500,00 Kč

WCI Infotainment Columbus 9,2" s navigací 28 016,53 Kč 33 900,00 Kč

YOL Care Connect 1.rok + Infotainment Online 3 roky 0,00 Kč 0,00 Kč

4A4 Vthvání předních a zadních sedadel 5 206,61 Kč 6 300,00 Kč

PBl El. nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce 10 661,16 Kč 12 900,00 Kč

PKV Vyhřívané čelní sklo 4 876,03 Kč 5 900,00 Kč

PH9 Elektricky ovládané střešní okno PAD 20 413,22 Kč 24 700,00 Kč

3Y3 Stínící rola pro zadní sklo a boční skla-mechan. 2 975,21 Kč 3 600,00 Kč

KA2 REAR VIEW CAMERA- parkovací zadní kamera 7 438,02 Kč 9 000,00 Kč

PK9 El. ovládané víko zavazadelníku a virtuální pedál 11 239,67 Kč 13 600,00 Kč

6M3 Síťový program 1 074,38 Kč 1 300,00 Kč

Mezisoučet 126 528,93 Kč 153 100,00 Kč

Model + barva + nadstandardní výbava 843 388,43 Kč 1 020 499,99 Kč

Doplňky prodejce:

* Zatmavení oken od "B" sloupku vzad slun. folií 8 000,00 Kč 9 680,00 Kč

* Kola z lehky'dl slitin 17" se zimní pneu - 4 ks 28 000,00 Kč 33 880,00 Kč

* Vkládané gumové koberce - 4 ks 826,45 Kč 1 000,00 Kč

* Povinná výbava vozidla 500,00 Kč 605,00 Kč

* Mechanické zabezpečení řadicí páky 5 500,00 Kč 6 655,00 Kč

Mezisoučet 42 826,45 Kč 51 820,00 Kč

Externí výbavy:

5. Část E: Osobní automobily střední třídy 0,00 Kč 0,00 Kč

- limuzína (140 kW) 1. 0,00 Kč 0,00 Kč

Aktuální specifikaoe vozidla pro rok 2019 0,00 Kč 0,00 Kč

Mezisoučet
0,00 Kč 0,00 Kč

Slevy:

Sleva V1 - 241 090,91 Kč - 291 720,00 Kč

 

Zpracováno programem firmy TEAS® Zlín 

 



Cenová kalkulace 1CN5192170/1

Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.

Datum ustavení: 20.08.2019
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Cena vozu celkem 886 214,88 Kč 1 072 319,99 Kč

Poskytnutá sleva - 241 090,91 Kč - 291 720,00 Kč

Cena vozu po slevě 645 123,97 Kč 780 600,00 Kč
 

Standardní výbava:

Vozidlo ŠKODA SUPERB 2,0 TSI 140 KW 7°AP DSG ve výbavě STYLE splňuje tato požadovaná technická data, resp. k datu vytvoření této kalkulace

obsahuje základní výbava vozidla tyto požadované prvky: , , „ ,

- zařazení do obchodních tříd Svazem dovozců automobilů "VYŠŠI STŘEDNI TRIDA“,

- nové vozidlo (v případě přidělení plnění předmětu veřejné zakázky uchazeči bude vozidlo zadáváno do výroby),

- vozidlo kategorie osobní automobil M1,

- provedení karoserie "LIFl'BACK" (v "Osvědčení o registraci vozidla, část II." (velký technický průkaz) bude uvedeno "AA SEDAN"),

- 5 dveří (4x boční dveře + zadní dveře výklopné vzhůru vč. zadního okna),

- 5 míst k sezení (homologace pro řidiče + 4 spolujezdce),

- motor čtyřválcový zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem (systém TSI),

- palivo motorový benzín ES (dříve Natural 95),

- vozidlo plní emisní (exhalační) normu EURO 6d-TEMP,

- maximální výkon motoru 140 kW,

- převodovka automatid<á 7-mi stupňová, systém DSG,

- pohon předním kol,

- brzdy vpředu kotoučové s vnitřním chlazením, vzadu kotoučové,

- tónovaná skla všech oken,

- ESC (ESP) - elektronický stabilizující systém (Electronic Stability Control),

- HHC - asistent rozjezdu do kopce (Hill Hold Control),

- TPM - kontrola tlaku v pneumatikách (Tyre Pressure Monitoring),

- elektrické ovládání bočních oken vpředu a vzadu,

- elektrické ovládání, vyhřívání a sklápění vnějších zpětných zrcátek, s automatickým stmíváním při oslnění zezadu, s pamětí (paměť pro nastavení polohy

spolu s nastavením sedadla řidiče),

- automatické stmívání vnitřního zpětného zrcátka při oslněni zezadu,

- plně automatická dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací,

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním s možností bezklíčového odemykání/ zamykání a startování, 2 klíče s dálkovým ovládáním,

- elektronický imobilizér,

- dešťový senzor s intervalovým spínačem předních stěračů s nastavením citrivosti dešťového senzoru, seřiditelného potenciometrem (4 stupně),

- funkce "LIGHT ASSISTANT" - funkce automatického spínání hlavního jízdního osvětlení pi změně světelných podmínek (např. vjezd do tunelu apod.),

- funkce "COMMING HOME" a "LEAVING HOME" - funkce přisvícení prostoru před vozidlem pomocí hlavních světlometů při odemknutí / zamknutí vozidla

(s možností deaktivace),

- palubní počítač, umístěný v kapličce přístrojů (v zorném poli řidiče), zobrazující mj. dojezd na zbývající palivo v nádrži, veškerý text zobrazený v českém

jazyce,

- handsfree sada s technologií Bluetooth, dodávaná z výroby vozidla,

- zařízení pro udržování konstantní rychlosti - elektronické (tempomat),

- volant výškově a podélně nastavitelný, s koženým potahem, multifunkční s ovládáním rádia, handsfree sady a palubního počítače, s volbou rychlostních

stupňů automatické převodovky pomocí "pádel" pod volantem,

- opěradla zadních sedadel dělená (60/40), sklopná, s možností odjištění opěradel ze zavazadlového prostoru,

- výškově nastavitelná loketní opěrka s úložným prostorem vpředu, mezi předními sedadly,

- výklopná středová loketní opěrka vzadu, mezi krajními zadními sedadly, včetně držáku nápojů a otvorem pro přepravu dlouhých předmětů,

- airbagy čelní pro řidiče a spolujezdce vpředu, u spolujezdce s možností deaktivace,

- airbagy boční pro řidiče a spolujezdce vpředu,

- airbagy hlavové pro řidiče, spolujezdce vpředu a vzadu,

- airbag kolenní pro řidiče,

- výškově nastavitelné hlavové opěrky vpředu a vzadu (pro každé ze sedadel),

— tříbodové bezpečnostní pásy vpředu a vzadu (pro každé ze sedadel),

- optická a akustická kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce vpředu,

- LED hlavní světlomety s LED denním svícením, s automatickou dálkovou regulací polohy světlometů,

- přední mlhové světlomety s funkcí přisvěcování do zatáčky,

- ostřikovače hlavních světlometů,

- ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače,

- spínač denního jízdního osvětlení,

- zadní skupinové svítilny s LED technologií,

- bezpečnostní světla na vnitřních výplních dveří vpředu, aktivovaná při otevření dveří,

- vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla,

- signalizace vzdálenosti při parkování se senzory vpředu a vzadu,

- 1x 12V zásuvka v dosahu řidiče a 1x 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru,

— základní objem zavazadlového prostoru 625 litrů v provedení bez rezervního kola / 595 litrů v provedení s rezervním kolem. Objem zavazadlového

prostoru byl stanoven dle platné metodiky VDA (po krycí plato zavazadlového prostoru),

- nárazni , vnější kliky dveří a vnější zpětná zrcátka lakovaná v barvě vozidla,

- ochranné prahové lišty vpředu a vzadu,

— vkládané tkané koberce (originální) - 4 ks.

 

POZN:

 

Zpracováno programem firmy TEAS® Zlin 
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1.) Vozidlo je schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb, o podmínkách provozu vozidel na pozemních

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Že je vozidlo schváleno pro provoz na pozemních

komunikacích dle výše uvedených zákonů, je dokladováno výrobcem ŠKODA AUTO a.s. vystavením "Osvědčení o registraci vozidla, část II. " (velký

technický průkaz) ke každému novému vozu. V tomto úředním dokumentu jsou uvedena čísla homologací typu, která byla provedena výrobcem před

uvedením na český trh, resp. trh v rámci Evropského společenství a dalších států.

2.) Vozidlo plní požadavky stanovené nařízením vlády č. 173/2016 Sb.,o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení

silničních vozidel.

3.) Vozidlo má barevné provedení splňující podmínky stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 2,0 provozu na

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

4.) Inten'ér "ČERNÁ LÁTKA" - kód LA , je interiér s Iátkovým čalouněním sedadel v tmavém odstínu, vše primárně v černé barvě (vyjma stropu).

5.) Prvekpříplatkové výbavy “INFOTAINMENT COLUMBUS 9,2" S NAVIGACÍ"- kód WCI, je z výroby vestavěný navigační systém s mapovými podklady

Evropy vč. ČR, s integrovaným rádiem s tunerem FM/DAB, s přehrávačem CD/DVD a MP3, konektivitou USB a slotem na SD kartu.

6.) Prvek příplatkové výbavy "ELEKTRICKY OVLÁDANÉ STŘEŠNÍ OKNO PAD"- kód PH9, je panoramatické střešní okno, s nízkou propustností slunečního

záření (ohřev interiéru nižší než při standardní plechové střeše) a ve spojení s nezávislým topením, které má funkci ventilace v interiéru při vypnutém

motoru, kde ventilace buď interiér pouze ochlazuje pomocí proudícího vzduchu (bez chlazení vzduchu klimatizací), nebo jej i vyhřívá pomocí sepnutí

nezávislého topení, snižuje teplotu v interiéru během stámí vozidla s vypnutým motorem.

7.) Povinná výbava vozidla (v souladu s§ 32, odst. 1,6,7 Vyhlášky MDaS č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění) obsahuje tyto prvky:

- refiexnI' vesta,

- výstražný trojúhelnik,

- lékárnička dle platné legislativy,

- sada náhradních žárovek a pojistek,

- rezervní kolo neplnohodnotné, zvedák vozidla, klíč na šrouby kol (řešeno samostatně v rámci prvků příplatkové výbavy - kód PJA).

8.) Nabídková (kuan cena je smluvní a je zpracována v souladu s cenovými předpisy v ČR, platnými v době zpracování nabídky, zejména se zákonem č.

526/1990 Sb., o cenách, a prováděcí vyhláškou č. 450/2009 Sb., a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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