
KUPNÍ SMLOUVA č. VZ/2020/2/13-KS

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

I.
Smluvní strany

Prodávající:

FD 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
Banko Spojení: KB Praha 4, č. účtu: 19-8790740287/0100

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 Vozidla pro přepravu
Zdravotnického personálu:

Výrobce: Volkswagen,
Obchodní označení: Caravelle 6.1 CL TDI 4MOT DSG DR,

přičemž podrobná specifikace tohoto vozidla tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je totožná S
technickou Specifikací podle Zadávací dokumentace Zadávacího řízení (dále téžjen „Zboží “).

2. Součástí Zboží je dále:
0 dodávka veškerých dokladů k VoZidlu 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,



0 dodávka seznamu pravidelných Záručních prohlídek prováděných
prodávajícím nebo jeho Smluvním partnerem.

Předmětem této Smlouvy je dále:
montáž všech prvků výbavy uvedených V příloze č. 1 do vozidla;
doprava Zboží do místa dodání;
individuální a komplexní vyzkoušení dodaného Zboží a jeho uvedení do
plného provozu.

3. Prodávající se Zavazuje, že dodané vozidlo včetně 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 Zadávacírn řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu
„ZZS ZK - vozidlo pro přepravu zdravotnického personálu“ provedeném kupujícím jako
zadavatelem (zn. Zadavatele VZ/2020/2/13) a v souladu S nabídkou podanou prodávajícím
v tomto zadávacím řízení.

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 Stanovena dohodou Smluvních Stran a činí

- 1.598.560; Kč bez DPH (Slovy
jedenmilionpětsetdevadeSátoSmtisícpětsetšedeSátkorunčeských 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 vtomto článku je Sjednána jako 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 Zavazuj e, že jím vystavené faktury budou ObSahovat Všechny náležitosti
stanovené obecně Závaznými právními předpisy a Smluvními ujednáními. 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

1. Místem dodání Zboží je Sídlo kupujícího: Peroutkovo nábř. 434, 760 01 Zlín.

2. Prodávající dodá Zboží kupujícímu nejpozději do dne 30.6.2021. 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) kterrnínu dodání. Při dodržení této
podmínky bude Za den skutečného dodám' 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 4 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 prostřednictvím jiného subjektu.
Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu
smlouvy. 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

1. Kupující nabude vlastnické právo ke Zboží prodávanému podle této Smlouvy
okamžikem předání a převzetí Zboží. Nebezpečí škody 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 žádná jiná 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

l. Tato Smlouva je 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 Vzniklé Z této Smlouvy nebo v souvislosti S ní, které Se nepodařilo odstranit vzájemným
jednáním Smluvních 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 nepředstírané vůle.

6. Nedílnou Součástí této Smlouvy jsou její dále uvedené přílohy:
Příloha číslo 1 - Specifikace Zboží
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Příloha č. l
KUPNÍ SMLOUVY č. VZ/2020/2/13-KS

uzavřené mezi smluvními stranami:

Prodávající:
FD servis Praha, s.r.o.

Kupující:
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

Specifikace zboží:

Vozidlo pro přepravu minimálně Osmi Osob (včetně řidiče) a vybavení, S odnímatelnými
sedáky, S variabilním uspořádáním Sedadel a velikostí Zavazadlového prostoru.

Vozidlo musí mít možnost bezpečného ukotvení přepravovaného nákladu.

U vozidla musí být provedena příprava pro komunikační Zařízení kupujícího, a to takto:
Dodávka a montáž antén 1+1 pro vysílačky, umístěných 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 podle požadavku kupujícího
upřesněného v Závislosti na konkrétním typu vozidla.
Dodávka a montáž kabeláže pro on-board kameru vč. konektorů Se samostatným jištěním
(trvalé + 12V DC a + 12V DC Zapnuté Zapalování, - kostra).
Dodávka a montáž kabeláže včetně duální antény na střeše vozidla pro Systém **GPS NAM
Se Samostatným jištěním, s ukončením kabeláže Ve svorkovnici pod Sedadlem spolujezdce
(DC 12V +, + klíček, + maják, - kostra).

Specifikace vozidla:
Výkon V kW: min. 100 kW
Převodovka: automatická
Barva: Bílá
Palivo: Diesel

8 míst (2+3+3+0):
- V 1. řadě Sedadel V prostoru pro cestující Vlevo dvoj Sedadlo, Vpravo jedno Sedadlo

Sklopné a překlopné
- ve 2. řadě Sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná

Celková hmotnost vozidla max. 3 500 kg:



- zesílené pérování a tlumiče
- Zesílený Zvedák
- Středové kryty kol

Front Assist a adaptivní tempomat ACC

Gumová podlaha:
- V prostoru řidiče a spolujezdce i v prostoru pro cestující
- ochrana Zadní nákladové hrany

Klimatizace automatická:
- min. ZZónová automatická klimatizace S dalším ovládacím panelem V prostoru pro

cestující S druhým výparnflšem
- přihřívač motoru

Konzola na přístrojové desce s l-DIN otvory pro umístění dodatečných Spínačů

LED diodové Světlomety vpředu:
- automatické nastavení výšky Světel
- LED diodové denní Svícení
- LED diodové Světlomety vpředu

Automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími Světlomety dle provozu
v protisměru

Mlhové Světlomety s přisvěcováním do zatáčky, nebo hlavní či jiné světlomety s
přisvěcováním do Zatáčky

Offroad asistent pro sjezd z kopce

Světla:
- automatický spínač Světlometů S fiınkcí Coming home/Leaving me
- vnitřní zpětné Zrcátko S automatickou clonou
- dešťový Senzor pro Stěrače předního Skla

Potahy sedadel: látka

Rádio:
- Slot na SD kartu
- AuX-in vstup
- min IX USB typ C
- FM/AM příjem
- eCall

Rozhraní pro připojení úpravců:
- svorkovnice pod Sedadlem řidiče

Tažné zařízení odnímatehıe', uzamykatelné:
- včetně Stabilizace přívěsu



Trailer Assist:
- Zpětná kamera, dynamické Vodící linky
- asistent pro couvání S přívěsem
- parkovací Senzory Vpředu a vzadu

Vnější zpětná zrcátka:
- elektricky Sklopná
- nastavitelná
- vyhřívaná

Zesílená baterie a alternátor

Ostatní speciální výbava:
- 1 X dodání a montáž certifikované 12V LED Lineární Světelné rampy na přední Stranu

Střechy vozidla
- l X dodání a montáž certifıkovaného 12V LED majáku na Zadní Stranu Střechy

vozidla.
- 2 X dodání a montáž certifikovaných úzkých 12V LED Lineárních světel V masce

vozidla.
- 2 X dodání a montáž certifikovaných úzkých 12V LED Lineárních Světel V předních

blatnících vozidla.
- l X certifikovaná 12V Siréna.
- 1 x certifikovaný 12V reproduktor Za maskou vozidla.
- 1 X LED Osvětlení Copilot na palubní desce vozidla

Venkovní grafické označení- polep vozidla retroreflexní mikroprismatickou fólií Reflexite
obdobně jako u technologických Vozidel kupujícího, obdobně podle následujících vyobrazení:





Ve Zh'nč dne .31.1. .2.0.1.7V Praze dne 22.12.2020
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