
KUPNÍ SMLOUVA ě. VZ/2019/3/06-KS

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ustanovení §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Prodávající:

F D servis Praha, s.r.o.
jejímž jménem jedná Jiřina Mašková, jednatelka,
Zapsaná v obchodním rejstříku Vedeném Městským Soudem V Praze, Oddíl C, Vložka 63275
Sídlo: Verdiho 577, 149 00 Praha 4
IČ; 25710427
DIČ; 0225710427
Bankovní Spojení: 19-8790740287, kód banky 0100, Komerční banka as.

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: 0262182137
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 jednomu kusu Speciálního Vozidla pro
dopravu materiálu a členů týmu pro převoz pacientů S vysoce nakažlivými chorobami nebo
pracovníků krizového řízení :

Výrobce: Volkswagen,
Obchodní označení: Amarok V6 DC C1 3,0 TDI 4MOT 8AUT,

přičemž podrobná Specifikace tohoto Speciálního vozidla tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je
totožná S technickou Specifikací podle Zadávací dokumentace Zadávacího řízení (dále též jen
„Zboží r').

2. Součástí Zboží je dále:
0 dodávka veškerých dokladů k vozidlům S řádně vepsanými údaji (včetně

Velkého technického průkazu), nezbytných k provozování Vozidla,



0 dodávka veškerých návodů k obsluze v českém jazyce,
0 dodávka odpovídající technické dokumentace,

dodávka Seznamu pravidelných záručních prohlídek prováděných
prodávajícím 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.
0 Zaškolení pro dvě osoby včetně jízdy ve Středně těžkém terénu.

3. Prodávající Se zavazuje, že dodané vozidlo 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 Veřejnou zakázku „ZZS
ZK - Speciální vozidlo krizového řízení a hazard teamu“ provedeném kupujícím jako
Zadavatelem (Zn. Zadavatele VZ/2019/3/06) 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 znění jsou uložena 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 Stanovená dohodou Smluvních stran a činí

- 1.399.990; Kč bez DPH (Slovy
jedenmiliontřiStadevadesátdevěttisícdevětsetdevadeSátdevětkorunčeských 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 Sjednánajako nejvýše 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 od data jejího doručení kupujícímu.



5. Prodávající Se Zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny náležitosti
Stanovené Obecně Závaznými právními předpisy a Smluvními uj ednáními. 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 30.11.2020. Prodávající oznámí
termín dodání vozidla kupujícímu nejméně 7 dní předem.

3. Veškeré doklady k vozidlu s řádně vepsanými údaji, nezbytné k provozování vozidla,
budou dodány (včetně velkého technického průkazu) ktermínu 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 5 let nebo do ujetí 200 000 km,
podle toho, co nastane dříve, a to na celé Vozidlo. Záruka prodávajícího nesmí být
nahrazena nebo doplněna připojištěním záruky prostřednictvímjiného Subj ektu. Záruční
doba 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 mělo 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 8 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. Nebezpecı Skody 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 žádnájiná 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

1. Tato Smlouvaje 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 o 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 Vznikle' z této Smlouvy nebo V Souvislosti S ní, které Se nepodařilo odstranit vzájemným
jednáním Smluvníeh 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 nepředstíraně vůle.

6. Nedílnou Součástí této Smlouvy jsou její dále uvedene' přílohy:
Příloha číslo l - Specifikace Zboží
Příloha číslo 2 - Nabídka prodávajícího, jejíž Znění je uloženo v archívu Odbčratele jako

součást dokumentace o Zadání veřejné Zakázky
Příloha číslo 3 - Zadávací dokumentace (S výjimkou vlastního textu této smlouvy), jejíž

Znění je uloženo V archívu odběratele jako součást dokumentace o Zadání
veřejné Zakázky
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Příloha č. l
KUPNÍ SMLOUVY č. VZ/2019/3/06-KS

uzavřené mezi smluvními stranami:

Prodávající:

F D Servis Praha, s.r.0.

Kupující:
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

Specifikace zboží:

Vozidlo pro přepravu 5-ti osob včetně řidiče S průchodností v lehkém a středním terénu
S dostatečnou kapacitou Zavazadlového / nákladního prostoru pro přepravu Speciálních
přepravních boxů S výbavou hazard teamu a dalšího potřebného Vybavení Sanitního vozidla při
převozu pacienta S VNN dle Vnitřních postupů kupujícího, nebo Vybavení pro řízení na místě
MU. Požadovaná výbava:

- tažné Zařízení S nosností min. 3,5 tuny, příprava pro komunikační Zařízení kupujícího,
venkovní grafické Značení jako vozidlo kupujícího, Světelné a Zvukové výstražné
zařízení V lineární LED technologii, možnost bezpečného ukotvení přepravovaného
nákladu, možnost průběžného nabíjení výbavy členů hazard teamu za jízdy, včetně
možnosti připojení zařízení vyžadující 230 V.

Specifikace vozidla:
Motor: vznětový
Výkon: min. 140 kW
Točivý moment: min. 470 Nm
Barva: bílá
Převodovka: automatická min. 6-ti Stupňová, manuální možnost volby rychlostních Stupňů
pomocí páky voliče a ovládacími prvky na volantu
Pohon: Stálý náhon na všechna 4 kola
Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
Celková hmotnost: max. 3500 kg
Tažné zařízení min.: 3500 kg
Plnohodnotné rezervní kolo (v případě dodávky S hliníkovými koly možno rezervní kolo
plechové)
Spodní kryt motoru
Zařízení pro rychlý ohřev motoru (přihřívač chladící kapaliny)
Airbag řidiče + předpínač bezp. pásu
Airbag pro Spoluj ezdce + předpínač bezpečnostního pásu
Multifunkční ukazatel _ palubní počítač
Mlhové Světlomety integrované do nárazníku S přisvěcováním do zatáčky, nebo hlavní či jiné
Světlomety S přisvěcováním do zatáčky
Osvětlení vozidla - Bi-Xenonové nebo LED Světlomety



Tempomat
Sada Zimních pneumatik Včetně disků (4 ks)
Ostatní a povinná výbava Vozidla (lékárna, tažné lano, výstražný trojúhelník, nářadí, rezerva,
zvedák, sada náhradních žárovek a pojistek)
Vozidlo musí být Výrobcem určeno pro jízdu na silnici i v lehkém a Středním terénu, použití
vozidla mimo Zpevněné komunikace nesmí být důvodem pro odmítnutí nároků kupujícího jako
kupujícího Z Vad Vozidla v době trvání Záruky.

Interiér:
Počet míst k SeZení: min. 5
Gumové koberce vpředu i vzadu
Klimatizace automatická min. dvouZónoVá
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním (2 klíče)
Autorádio S fiınkcí dopravního Zpravodajství
HF telefonní rozhraní Bluetooth
Couvací kamera a Senzory
Výškově Stavitelné Sedadlo řidiče a Spolujezdce
Ztmavená skla v prostoru pro cestující
Ovládání světelného výstražného zařízení + veškeré ovládací prvky v přístrojové desce,
přičemž V závislosti na konkrétním typu nabízeného vozidla kupující během Výroby Vozidla
určí přesné umístění ovládacích prvků. Přídavné Stropní LED osvětlení místa řidiče, umístění
zdroje světla nad řidičem Vlevo od osy volantu Za Stínítkem, Zapínané Společně se stropním
bodovým osvětlením místa řidiče
2 kg hasící přístroj včetně držáku a revizní zprávy

Nákladový prostor:
Délka min.: 1520 mm
Šířka min.: 1500 mm, mezi podběhy min.: 1200 mm
Otěruvzdorná podlaha nákladového prostoru
Osvětlení Zavazadlového prostoru 4 ks LED Svítidel, vypínač u Zadních dveří
Sklopná oka pro ukotvení převáženého nákladu - 4 ks
Kryt Zavazadlového prostoru typu hardtop, uzamykatelne' dveře, bez bočních oken

Elektro:
Připojení k Vnější Síti 230 V pomocí Samoodpojovací Zásuvky RETTBOX (což je jednotný
systém používaný u kupujícího) v nerezove'm provedení včetně připojovacího kabelu V délce
15 m
Automatická nabíječka baterie při připojení Vozidla k Síti 230 V
Dodávka a montáž měniče 12/230 V min. 600 W
Mapová Svítilna copilot v LED technologii u spolujezdce S prosvětleným vypínačem
3 ks Zásuvek 12 V se samostatným jištěním V interiéru Vozidla a 2 ks Zásuvek 12 V V nákladním
prostoru
Ruční dobíjecí LED svítilna včetně držáku S dobíjenírn
Dodávka a montáž antén 1+1 pro Vysílačky, umístěné na střeše Vozidla, přičemž V závislosti na
konkrétním typu nabízeného vozidla kupující během Výroby Vozidla určí přesné umístění antén.
Všechny kabelové Spoje musí být přístupné.
Dodávka a montáž kabeláže pro vysílačku **Matra se samostatným jištěním
Dodávka a montáž napájecího kabelu pro radiostanici **Motorola Vč. konektoru se
Samostatným jištěním
Montáž Vysílaček dodaných kupujícím, umístění V dosahu řidiče dle konkrétního typu Vozidla.



Dodávka a montáž kabeláže vč. držáku a konektorů pro připojení PC V prostoru pod sedadlem
Spolujezdce a dodávka a montáž kabeláže a držáku dotykového monitoru, Ve Střední části
palubní desky, umístění upřesní kupující dle Zvoleného vozidla
Dodávka a montáž kabeláže pro on-board kameru Vč. konektorů Se Samostatným jištěním
Dodávka a montáž kabeláže včetně duální antény na Střeše vozidla pro systém **GPS NAM
NCL07 se samostatným jištěním

Výstražná světelná a zvuková zařízení
Světelná rampa v lineární LED technologii. Světelná rampa nesmí přesahovat půdorys vozidla.
Zvukové výstražné Zařízení 0 výkonu 200 W + 2 ploché reproduktory 100 W umístěné V přední
části za maskou vozidla S možností ovládání na volantu
V Zadní části střechy l ks LED maják v lineámí technologii minimálně 48 LED diod. Maják
nesmí přesahovat půdorys vozidla. V případě Zakrytí majáku Otevřenými dvířky zavazadlového
prostoru musí být pro tento případ instalovány 2 ks modrých Výstražných Světel
v Zavazadlovém prostoru.
Přední Výstražná modrá světla LED v lineární technologii Zapuštěná v masce vozidla 2 ks,
samostatně vypínatelná
Přední výstražná modrá světla LED V lineární technologii umístěné pod Zrcátky 2 ks,
Vypínatelné společně Se světly v masce
Modrá výstražná světla LED v lineární technologii umístěná na předních blatnících vozidla
2 ks
Osvětlení prostoru Za vozidlem `LED pracovním reflektorem umístěným na Zadní hraně Střechy
Vozidla, Zapoj ení přes Zpátečku a vypínač Za Zadními dveřmi

Venkovní grafické označení vozu retroreflexní mikroprismatickou fólií obdobně jako u
technologických Vozidel Zadavatele, podle následujících vyobrazení:
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Další
Další požadavky kupujícího na plnění technických norem ujednotlivých částí předmětu Veřejné
Zakázky:
Výstražná Světelná technika: *EHK 65 a *EHK 10.03
Výstražná Zvuková technika: *EHK IO
Dodatečná venkovní pracovní osvětlení: *EHK 10.03
Přesné umístění všech ovládacích prvků, Zařízení, výstupů, antén atd. bude určeno kupujícím
podle nabídnutého vozidla. Součástí předmětu plnění je také výroba a montáž všech držáků,
adaptérů, rozhraní, kabeláže atd. nezbytně nutné pro instalaci a provoz požadovaného vybavení
kupujícího.

Specifikace vozidla podle nařízení vlády č. 173/2016, kterým se stanoví Závazné zadávací
podmínky pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel (dále jen „Nařízení“).

Zohlednění energetických a ekologických dopadů podle § 2 Odstavec (2) písmeno a) Nařízení
pro kupujícím požadovaná vozidla.

Kupující Stanovuje odkaz na emisní limity EURO podle přílohy č. l k tomuto 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 tomuto Nařízení takto:

Kupující stanovuje maximální Spotřebu motorové nafty pro kombinovaný provoz ve Výši 11
l/100 km.
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