
Dodatek č. 1
ke Kupní Smlouvě č. VZ/2019/3/03-KS ze dne 3.1.2020

Smluvní Stranv:

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; cZ62182137

(dále jen „Kupujı'cı'“)
a

F D servis Praha, s.r.o.
jejímž jménem jedná paní Jiřina Mašková, jednatelka
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze, oddíl C, Vložka 63275
Sídlo: Verdiho 577/17, Chodov, 149 00 Praha 4
IČ; 25710427
DIČ; cZ25710427

(dále jen ,ľrodávajı'c'ı“)

uzavřely dne 3.1.2020 Kupní Smlouvu č. VZ/2019/3/03-KS (dále jen „Smlouva“). Smluvní
Strany Se dohodly na tomto dodatku č. l ke Smlouvě:

I.
l. Tento dodatek Se uzavírá na Základě ustanovení §222, odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb.,
o Zadávání veřejných Zakázek. Okolnosti, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat a které vyvolaly potřebu Změny Smlouvy tímto dodatkem, spočívají Ve Vzniku a
rozvoji epidemie nového typu koronaviru Způsobujícího nemoc COVID-l9 V Evropě, V jejímž
důsledku došlo během prvního a druhého čtvrtletí roku 2020 na několik týdnů k úplnému
pozastavení Výroby Vozidel, která představují Základ pro stavbu Sanitních Vozidel podle
Smlouvy, přičemž omezení ve Výrobě vozidel a k ní potřebných dílů Se dotýkala Období až do
31.8.2020. Z tohoto důvodu prodávající neobdržel Včas objednaná vozidla, která jsou
nezbytná jako Základ pro stavbu sanitních vozidel podle Smlouvy, ani nemohl tato vozidla
obstarat jinak a nemohl tak postupovat plánovaným způsobem v plnění Smlouvy. Uvedené
Skutečnosti Vyplývají ze žádosti kupujícího o posunutí termínu dodávky Ze dne 14.9.2020 a
Z informace Společnosti Porsche Česká republika S.r.0., dovozce předmětných Vozidel do ČR,
datované dnem 31.7.2020, přičemž oba tyto dokumenty jsou přílohou tohoto dodatku.



2. Ze současných informací prodávajícího Vyplývá, že podvozky vozidel již byly
Vyrobeny a nacházejí se v německém Aalenu u Společnosti System Strobel, Výrobce
kufrových nástaveb. Rovněž tato Společnost čelí po přerušení Výroby u dodavatelů Vozidel /
podvozků vozidel a jejím následném obnovení přetlaku požadavků na výrobu, a i když Se
výrobce kufrových nástaveb Snaží, daří Se mu požadavkům vyhovět postupně a v podstatě
všechny dodávky, které měly být realizovány vtomto období, čekají na dokončení věcí
plánovaných na jarní a letní měsíce. I tak Se ale očekává, že by podvozky s hotovou kufrovou
nástavbou, které mají být Základem pro vozidla uvedená ve Smlouvě, mohly být do konce
roku dodány prodávajícímu. U prodávajícího pak Zbývá provést finální část úpravy v lakovně
a teprve poté Se Začíná s montáží kabeláže, nábytku, technického vybavení, sedadel, nosítek,
majáků, polepů a dalších. S ohledem na všechny Známé okolnosti předpokládá prodávající
dokončení Vozidel v prvních měsících roku 2021.

3. S ohledem na Skutečnosti uvedené v předchozích odstavcích Se Smluvní Strany
dohodly tak, že termín dodání Zboží kupujícímu podle Smlouvy sjednaný v článku IV.,
odstavci 3 Smlouvy Se posunuje do dne 31.3.2021.

II.
l. V ostatním se Smlouva nemění.

2. Tento dodatek ke Smlouvě byl Sepsán a podepsán Ve dvou vyhotoveních, přičemž
každá ze Smluvních Stran obdrží po jednom Z nich.
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FD servis Praha, s.r,o.
Verdiho 577/17
149 00 Praha 4
(dále jen Upravce)

Porsche Česká republika, s.r.o
Divize Volkswagen Užitkové vozy
Radlická 740/113d
158 00 Praha 5
(dále jen Dovozce)

Věc: Informace o zdržení výroby objednaných vozidel

Vážený pane Mašku.

dovolte. abych Vás informoval o negativním dopadu pandemie COVID-19 na výrobní
procesy našich Závodů, Vprůbèhu prvního a druhého čtvrtletí 2020 musela být
bohužel výroba v celé Evropě na několik týdnů zcela pozastavena. Částečná
omezeni jsou plánována až do konce srpna - v plném rozsahu bude výroba opet
spuštěna až v Září. Ochranná opatření výkonných orgánů zkompííkovaía též výrobu
a dodávky subdoclavateiských dílů.
Z výše uvedených důvodů může docházet ke Zpoždění dodávek, což se v některých
případech může týkatí vozů objednaných v prvním a druhém čtvrtletí. Chtěli bychom
Vás ujístit. že v ramci aktuální Situace spolecne s výrobcem činime veškerá možná
opatření pro to. aby všechny zákaznické vozy byly dodány v nejbližším možném
termínu.

Tímto se omlouváme Za Způsobené potíže a děkujeme za pochopení

V Praze dne: 31. 7. 2020

.z „yo/J.. Ä _
` *Ť'eřˇechø Česká ropuoíiłteezm,

z" Volkswagen Uřitíflovég “ -fly
740/1 lcd. .15909. fıšl- Praha 5

" ' Madeo-1258 54012

/ Za vnıksvvagfln zužítkOZy
Petr Freiman
Speciální úpravy vozidel

Užitkové
vozy

Porsche Česká republika s.r.o.
lmporlèr Volkswagen
Radlická 140/1 l3d
158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 251 033 llí
E~Mailz
Dalum:
\v\v\v.\.'\v-uzitkove.cz

IČO 25654012
DIČ; 02255540 ı2

Zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 58399

Raiffeisenbank u.
IBAN:
CZK: C28855000000005050011077
EUR: AT3'13 [00000154261771
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FD sen/Is Praha, s.ı'.o. Ělfttá
Zástavby sanitních, užitkových a speciálních vozidel

Vážený 'pan ředitel
NBL-Josef Valenta
Zdravotnická záchranná Služba Zlínského kraje
Peroutkovo 'nábřeží 434
760 01 Zlín

Věc: Žádost oposumıtíteıfmínu dodávky

Vážený pane řediteli,

dovolte, abyoh se na Vás obrátil se žádosti o posunutí termínu dodání `sanlt-níeli vozidel.
Vzhledem k opatřením provázející situací S pandemil COVID - 19, celá řada .našieh dodavatelů
od března .letošního roku. zcela zastavila či' zpozdíla dodávky námi objednaných vozidel a komponentů
pro výrobu Vámi objednaných sauitních vozidelv Největší problém činí situace v továrně Volkswagen,
kde vozidla pro přestavbu, kterávjsme měli z 'výroby obdržet během prvního čtvrtletí 2020 nám budou
a-Sí dodána ažfb'ěhem čtvrtého čtvrtletí letošního roku. Aspoň v to tedy doufáme. . .
Na tato vozidlaje třeba následně namontovat speciální nástavby a teprve posléze můžeme začít
S lakovánim a další výrobou Sanitnieh vozidel. Vzhledem k poměrně značné časové náročnosti této
Výroby jíž víme, že nejsme schopní Vám vozidla dodat do konce letošního kalendářního roku.
Z tohoto důvodu Vás prosím, zdajemožné ,posunout termín dodání všech 4 ksz vozidel na první
čtvrtletí rokzu 2021. Rád bych zdůraznil, že v této situaci se naše Společnost ocitla zcela nezaviněně.

Pevně věřím, že společně najdeme řešení, jak tuto zcela, novou situaci řešit.

Předem děkuji za pomocl

PS: v příloze Zasílám vyjádření českého zastoupení Volkswagen - užitkové vozy.

František Mašek , Ijednatel ...ŽĚŽĚEFDQ o M590.Zásm'hy Sągiíıtšlta'êìík'mýchvozidclRun .Iamm-25m:ico: zsfiwoă Dťc'zczzsmm
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FD serv/'s Praha, 3.120. - fiffna zapsána V OR vedeného Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 63275 i
V V Kurtzs, 251 01 Říčany u Prahy

TEL; 602 687 778, 502 222 756, 602 256 239ł 323 606 109Á FAX.- 323606 10-7
BANK. SPOJENEKB Prahaı4 č. účtu:19~8790740287/0100, DIČ: CZZ5Y10427, IČ: 25710427

info@fdservispreha.cz www.fdsen/íspraha.cz
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