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Počet listu: 7
PřIlohy: 2/2

Smlouva
na

,,Provádění oprav SOP - motocyklů BMW KŘP hl. m. Prahy
od března 2020 do 31. 12, 2021"

l) Objednatel:
Česká republika
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupená:

adresa:

bankovnispojenŕ
číslo účtu:
telefon:
fax:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Praha 4 (Nusle), Kongresová 2, PSČ 140 21
75151472
CZ75151472
pIk.lng.Pavlem Dombrovským
náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
pro ekonořniku
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Bartolomějská 306/7, 110 01 Praha 1
Česká národní banka
3509881/0710
+420 974 823 250-4
+420 974 823 257 -
krpa.ovz.podatelna@pcr,cz

2) Poskytovatel:

se sIdlenr
zapsaný:
IČO:
DIČ
zastoupený:
bankovníspojeM:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:

(dále jen ,,poskytovatel")

Stratos Auto, spol. s r. o.
BratříŠtefanů 1002, 500 03 Hradec Králové
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6989
620 28 367
62028367

ČSOB
117091073/0300

uzavÍrajÍ,

na základě výsledku výběrového řizenÍ,,ProváděnÍ oprav SDP - motocyklů BMW KŘP hl, m. Prahy
od března 2020 do 31. 12. 2021", pro Krajské ředitelstvI policie hlavního města Prahy, evidované
pod č. j. KRPA-66969//ČJ-2020-000VZ-V a vyhlášené jako veřejná zakázka malého rozsahu podle
ustanoveni § § 6, 27 pÍsm. a) a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

tuto inominátní smlouvu
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Článek 1
Předmět plněni

l. Poskytovatel se zavazuje ke komplexním zajištěni: Servisu a mimozáručních opravy
služebních dopravních prostředků (dále jen ,,SPD") - motocyklů zn, BMW ve 3 typech
kategorie L3e-A3 MOTORRAD F 800GT - typ 4R80, 1200RT- typ1T12 a 1250 RT - typ
1T13, včetně zajištěni originálnIch náhradních dílů a spotřebního materiálu, tj. k pravidelné
údržbě motocyklů na pracovištích poskytovatele, opravám závad motocyklů. Specifikace
jednotlivých motocyklů tvoří přílohu Č. 1této smlouvy.

2. V rámci servisu bude poskytovatel dodávat veškeré nutné a předepsané originální náhradní díly
a spotřební materiál (pcmžívánI neoriginá|ních náhradních dílů je nutné předem konzultovat
s odpovědným pracovníkem objednavatele) j mimořádné servisnízásahy. Originalitu materiálu je
poskytovatel povinen opětovně předložit kdykoliv během trvání smlouvy.

2.1. zajištění servisu a oprav poskytovatelem zahrnuje zabezpečení řádného a bezproblémového
chodu motocyklů a včasné odstraněnizávad.

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

2.3. ZapočetiservisnIho zásahu poskytovatelem bude zahájen bez zbytečného odkladu.
2.4. V případě potřeby možnost opravy i ínimo pracovní dny.

3. Servis konkrétního motocyklu bude možno ukončit v nás|edujÍcÍch případech:

3.1. Motocykl dosáhne své životnosti a jeho další provoz by byl nerentabilní, tzn,, že je tak silně
opotřebován a nelze jej dál provozovat bez vyšších nákladů na servis. Z ekonomických
důvodů bude provedeno individuálnI posouzeni každého jednotlivého motocyklu.

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

3.3. Ukončení servisu motocyklu je výhradním právem objednatele.

4. Servis SDP bude prováděn na základě jednotlivých specifikovaných objednávek.
a) zjištěné závady, neuvedené v objednávce, budou konzultovány a odsouhlaseny

oprávněným pracovníkem objednatele.

b) Servis SOP bude zahájen bez zbytečného odkladu.

c) Objednatel požaduje provedení standardní servisní prohlídky do druhého dne,

d) V případech, kdy se při standardnkervisni prohlídce, odstraňují zjištěné běžné závady, se
termín prodlužuje na 3 dny, po odsouhlasenI prováděných oprav.

e) Běžná oprava zahrnuje opravu jednotlivých skupin, podskupin a součástIvozidla, například
brzdy, tlumiče, apod. S oboustranným odsouhlasením nákladů opravy se zároveň stanovi
předpokládaný termín dokončeniopravy, v rozmezí S až 10 pracovních dnů.
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f) Při opravách SOP většího rozsahu, tj. celkových skupin - motor, převodovka, spojka, řízeni,
se stanovi rozsah prováděných oprav. Vyčíshse odhadované finanční náklady na opravu.
S oboustranným odsouhlasením nákladů opravy se zároveň stanovi předpokládaný
dokončeni opravy, v rozmezí 16 až 21 pracovních dnů.

g) Při opravách SOP po dopravní nehodě, se vyčish odhadované finanční náklady na opravu
a rozsah prováděné opravy pro pojistné řešenÍdopravni nehody. Lhůta dokončeniopravy
se stanovi podle rozsahu a závad způsobených havárii. Finanční náklady na opravu se
následně oboustranně odsouhlasí.

h) Objednatel bere na vědomi, že předběžná cena nemusí být konečná. Poskytovatel má
povinnost informovat kontaktní osobu objednatele o potřebě provedeni prací nad rámec
dohodnuté opravy, včetně cen a druhu použitých náhradních dílů k opravě motocyklu
a vyžádat si písemný souhlas (případně e-mailem zaslaný souhlas) této osoby k navýšení
ceny. Bez tohoto souhlasu není objednatel povinen navýšenou část ceny poskytovateli
uhradit.

i) Objednatel poZaduje od Poskytovatele, aby montoval do SOP originální nebo certifikované
(kvalitativně rovnocenné) náhradní díly. PoužÍvání jiných náhradních dílů je přípustné po
konzultaci s odpovědným pracovníkem objednatele.

j) Objednatel připouští provedení opravy jednotlivého sop poddodavatelem. Za opravu
poddodavatele ručí výlučně poskytovatel a odpovídá za její efektivnost a hospodárnost.
Na tyto služby je pohlíženo, jako by je provedl poskytovatel sám.

k) Servisní středisko poskytovatele na území hl. m. Prahy musí být schopno zajistit servis
a opravy SOP objednatele každý pracovní den a to minimálně v době od 08,00 do 16,00
hod..

Článek 2
Doba a místo plnění

1, Doba plněniveřejné zakázky:
Zahájení: dnem účinnosti smlouvy

Ukončeni plnění: do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání celkového finančního limitu,
který je stanoven jako maximálnia čini1000 000,- KČ vC. DPH

2. Místo plněníveřejné zakázky: servisní středisko poskytovatele na území hl. m. Prahy.
Stratos Auto, spol. s r. o., Za Klíčovem 978/1, 190 00 Praha 9 -Vysočany

Článek 3
Cena za poskytnuté služby

1. Pro období plněnítéto veřejné zakázky je stanoven fjnanční|in)it 1000 000,00 KČ včetně
DPH,

2. jednotkové nabídkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 2, této smlouvy.
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1. jednotkové ceny jsou stanoveny jako nejvýše přípustné pro uzavřenismlouvy a budou platné
po celou dobu plnění veřejné zakázky. Ceny mohou být upraveny pouze v případě, změn
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.

2. Počet a typy motocyklů uvedené v přIloze č. 1této smlouvy jsou platné k 01. 01. 2020.

3, V průběhu plněni 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.
2. Poskytovatel ke každému servisnímu zásahu vypracuje a s fakturou předá:- zakázkový list,

který musí obsahovat - reg istrační značku vozidla
- typ vozidla
-datum přijetívozidla do opravy
- stav km na tachometru při přijetjvozid|a do opravy
- číslo objednávky objednatele (pokud nenluvedeno na faktuře)
- stav PHM
- popis rozsahu práce l požadavky objednatele/
- předběžný termín dokončení zakázky
- datum dokončení opravy
-odhad finančních nákladů na servis
- potvrzení koncového uživatele (podpis a razítko pracoviště)

3. Splatnost faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů. Faktura se považuje za uhrazenou
odepsáním finanční částky z účtu objednatele ve prospěch poskytovatele.

4. Zálohy objednatel neposkytuje.
5. Faktura musí obsahovat vŠechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a ustanoveni § 435 zákona č. 89/2012 sb.,
občasného zákoníku a dále registrační značku vozidla, typ/model vozidla číslo
objednávky objednatele.

6. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednavatel má právo ji vrátit poskytovateli
k doplněni. Při vráceni faktury bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje
lhůta splatnosti, a nová lhůta splatnosti začne běžet okamžikem doručeniopravené (doplněné)
faktury objednateli.

7. Fakturován bude každý jednotlivý objednaný servis samostatnou fakturou,
a to následujÍcÍ formou (na faktuře bude uvedeno):
cena materiálu - rozepsáno:

- název materiálu
- měrná jednotka/množství (tj. ks/počet)
-cena materiálu celkem bez DPH

popř. lze k faktuře doložit výdejku vydaného materiálu s výše popsanými údaji

cena práce - rozepsáno:
- počet odpracovaných hodin (popř. časových jednotek)
-cena práce celkeín bez DPH
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celková cena za provedení servisu (materiál + práce) - rozepsáno:
- bez DPH
-S DPH

Faktura musí obsahovat mimo údajů uvedených v zákoně o dani z přidané hodnoty
č. 235/2004 Sb. v platném znění, tyto údaje:

- registrační značku vozidla
- typ/model vozidla
- číslo objednávky objednatele

8. Adresa pro doručovánifaktur: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Automobilni oddělení Odboru správy majetku
P. O. BOX 122, 110 01Praha
e-mailem: krpa.osm.ao.opravy@pcr.cz
datovou schránkou: rkiai5y

Článek 5
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Pro případ prodlení poskytovatele s povinností pInit předmět této smlouvy v dohodnutých
termínech, a to z důvodu |ežÍcÍch na straně poskytovatele, se poskytovatel zavazuje uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny služeb stanovené v souladu ČI. 1odst. 4 této
smlouvy na základě objednávky, s jejímž plněním je poskytovatel v prodlení, a to za každý byť
izapočatý den prodlení.

2. Poskytovatel nese plnou odpovědnost za škodu 2působenou objednateli a třetí osobě
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy a je povinen tuto škodu objednateli a třetí
osobně uhradit.

3. Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli služeb za nedodrženi terminu zaplacení ceny
služeb zákonný úrokz prodleníve výšidle nařkenIvlády č. 351/2013 Sb. počÍtaný z neuhrazené
ceny služeb stanovené v souladu s ČI. 3.této smlouvy na základě objednávky, s jejíž úhradou je
objednatel v prodlení.

4. Smluvní pokuty jsou splatné 15. kalendářniden ode dne doručenivýzvy k úhradě smluvní
pokuty povinné smluvní straně na jejiadresu uvedenou v záhlavitéto smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst nezaplacenou a splatnou smluvní pokutu proti
ceně služeb.

6, Zaplacením smluvní pokuty a úroků z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu
škody vzniklý porušením ustanoveni smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována,
ani povinnost smluvních stran splnit, třeba i dodatečně, své závazky z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ.

7, Obě smluvnistrany jsou povinny se neprodleně vzájemně informovat o všech skutečnostech,
které nastanou a mohou mít vliv na plněni povinnostiz této sinbuvy vyp|ývajÍcÍch.
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Článek 6
Záruka a odpovědnost za vady

1. Záručnidoba týkajicke poskytnutého plnění počíná běžet ode dne předáníopraveného SPD.

2. Na servisní úkony poskytovatel poskytuje záruku v délce 6 měsíců ode dne předáni
opraveného SOP objednateli.

3. Na náhradní díly poskytovatel poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne předání
opraveného SOP objednateli, nestanoví-li výrobce vyšší.

4. Reklamace vad musí být provedena písemně.

5. výskyt eventuálních záručních vad oznámi objednatel poskytovateli služeb písemně spolu
s uplatňovanými reklamačnImi nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni.

6. Poskytovatel služeb je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci prokazatelným
způsobem zápisem o projednání reklamace nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení
reklamovaného motocyklu do místa plněni. Zároveň si poskytovatel služeb s objednatelem
dohodne termín odstraněnívad. NeučinI-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstraněni
vad provede nejpozději ve lhůtě uvedené niže, nebylo-li mezi smluvními stranami ujednáno
jinak.

7. Poskytovatel služeb je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 30 pracovních dnů ode
dne doručení reklamovaného motocyklu.

jL :Rek|amace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem objednavatele:
p. Jiří Novotný, tel.: +420 974 823 529; e-mail: krpa.osm.ao.oprava@pcr.cz.

Článek 7
Závěrečná ustanoveni

1. Podkladem pro uzavřenítéto smlouvy je cenová nabídka poskytovatele ze dne 05. 03. 2020.
2. Jakékoli změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně

označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami, a to s výjimkou změn
osob a kontaktních údajů, které se považuji za změněné dnem doručeni písemného oznámeni
o také změně druhé smluvnIstraně,tedy změna se neprovádiformou písemného dodatku k této
smlouvě.

3. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemstvíve smyslu ustanoven1§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělujI svoleni
k jejich využiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek

4. Z důvodu právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah, založený touto
smlouvou se řídizákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy budou
přednostně řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušným soudem, v jehož místní působnosti se nachází sídlo objednatele, nikoliv rozhodcem

6. Tato smlouva podléhá zveřejněni v Registru smluv. K tomuto uveřejněni se zavazuje
objednatel.

Stránka 6 z 7



č.j. KRPA-66969-14/ČJ-2020-0000VZ-V
PCROOETRpo748 14456

7. Smluvní strany prohlašuji, že smlouvu uzavřely na základě svobodné vůle. Smlouva nabývá
platnosti elektronickým podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru
smluv,

8. Nedílnou součástitéto smlouvy jsou přílohy:
Příloha Č. l: Specifikace služebních dopravních prostředků (motocyklů BMW)
Příloha č. 2: Specifikačnía cenová tabulka

Za objednatele: Za poskytovatele:
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příloha č. 2 k ČI: KRPA-66969-3/Č-2020-0000VZ-V

počet listů: 1

Motocykly tovární značky BMW typ: MOTORRAD F800 GT, R 1200 RT, R1250 RT

Úsek servisu a oprav

NÁZEV SLUŽEB SERVISU- práce předpokládaná finanční Částka na práci při Nabídková cena za 1. hod práce v KČ bez Nabídková cena za 1hod. práce
servisu KČ DPH v KČ včetně DPH

MECHANICKÉ/ DIAGNOSTICKÉ

váha 80 % 400 000,00 690,00 835,00
KLEMPĹŘSKÉ/ KAROSÁŘSKÉ

váha 10% 40 000,00 90,00 109,00

LAKÝRNICKÉ

váha 10 y, 40 000,00 390,00 472,00

razítko nebo jiná identifikace účastníka

datum 5.3.2020



příloha č, l k Čj.: KRPA.66969-3/2020-0000VZ-V
počet listů: l

SEZNAM SOP K ZABEZPEČOVÁNÍSERVISU

B RZ Obchodní označení" Barva cca km VIN Rok v.
1 204 332 1AB 719 BMW R 1200 RT POLKJE - STRIBRNA 6210 WB10A0309JZ268838 2018
2 204 333 1AB724 BMW R 1200 RT POLICIE -STR- BRNA 12774 WB10A0304JZ268844 2018
3 202 430 5A5149 BMW R1200 RT POLICIE -STRJBRNA 35531 WB10A0306HZ255653 2016
4 204 334 1AB729 BMW R1200 Rř POLICIE- S IRIBRNA 10606 WB10A030QZ268837 2018
5 202 431 5A5172 BMW R1200 RT POLICIE - STR_ BRNÁ 38484 WB10A0308HZ255654 2016
6 202504 5A5184 BMW R 1200 RT POUCIE -STRIBRNA 20229 WB10A0300HZ257513 2017
7 202 505 5A5 186 BMW R 1200 RT POLICIE -S11ĽBRNA 23178 WB10AQ302HZ257514 2017
8 202 424 5A5 138 BMW F 800 GT POLICIE- STŘÍBRNÁ 14453 WB10B5307HZ743178 2016
9 202 425 SA5139 BMW F 800 GT POLICIE -SIŔÍBRNÁ 23110 WB10B5309HZ743179 2016

IQ 202 SOl 5A5174 BMW F 800 GT POLICIE -STŘÍBRNÁ 18846 WB10B5306HZ743866 2017
11 202 426 5A5 143 BMW F 800 GT POLICIE - STŘÍBRNÁ 14747 WB10B5307HZ743195 2016
12 202 SOD 5A5 173 BMW F 800 GT POLICIE- SIŘBRNA 10852 WB10B5305HZ743910 2017
13 202 502 5A5 179 B^V F 800 GT POLICIE -5PÍBRNA 17911 GVB10B5304HZ743879 2017
14 202 427 5A5 146 BhňV F 800 GT POLICIE -SIŔBRNA 18868 WB10B5302HZ743217 2016
15 202 428 5A5 147 BMWF 800 GT POLICIE -STŘÍBRNÁ 12993 WB10B5305HZ743180 2016
16 202 503 5A5183 BMW F 800 GT POLICIE -STŘÍBRNÁ 19812 WB10B5300HZ743880 2017
17 202429 5A5 148 BMW F 800GT POLICIE -STŘĹBRNÁ 18206 WB10B5307HZ743181 2016
18 204 347 1AB 741 BMW R 1250 RT POLICIE -SIŔBRNÁ 3500 WB10J6107KZX75180 2019
19 204 348 1AB746 BMW R 1250 RT POLICIE -STŘĹBRNA 5531 WBlOj61ä3KZX74978 2019
20 204 349 1AB749 BMW R 1250 RT POLICIE -STŘÍBRNÁ 2956 WB10J6109KZX75181 2019
21 204 350 1AB751 BMW R 1250 RT POLICIE -STR_BRNÁ 5267 WB10 6104KZX74987 2019
22 204 351 1AB 753 BMW R1250 RT POLICIE -SIŔBRNÁ 2657 WB10J6106KZX74988 2019
23 204 352 1AB 759 BMW R1250 RT POLICIE- STŔBRNÁ 4100 WB10J6l07KZX7M 2019


