
KUPNÍ SMLOUVA č. VZ/2021/2/15-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,
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, Vložka 63275
Sídlo: Verdiho 577, 149 00 Praha 4
IČ; 25710427
DIČ; cZZS710427
Bankovní spojení: číslo účtu 19-8790740287/0100, kód banky 0100, KB Praha 4

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: (3262182137
Bankovní spojení: číslo účtu 1400012339, kód banky 0800, Česká Spořitelna a.S.

II.
Předmět smlouvy

l. Prodávající Se zavazuje na Základě této Smlouvy a Za podmínek v ní uvedených dodat
kupujícímu a převést na kupujícího vlastnické právo k jednomu kusu Osobního vozidla
S karoserií kombi:

Výrobce: Škoda Auto a.s.,
Obchodní označení: Octavia Combi Ambition 1,5 TSI 110 kW,

přičemž podrobná Specifıkace 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 kVOZidlu S řádně Vepsanými údaji (Včetně

Velkého technického průkazu), nezbytných k provozování Vozidla,
0 dodávka veškerých návodů k obsluze V českém jazyce,

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. l do vozidla;
doprava Zboží do místa dodání;

0 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 Zadávacím řízení pro veřejnou Zakázku malého rozsahu
„ZZS ZK - Technologické vozidlo pro oblast Zlín 2021“ provedeném kupujícím jako
zadavatelem (Zn. zadavatele VZ/2021/2/15) a v Souladu S nabídkou podanou prodávajícím
v tomto Zadávacím řízení.

4. Kupující Se Zavazuje Zboží v době Stanovene' 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

- 720.560,- Kč bez DPH (Slovy Sedmsetdvacettisícpětsetšedesátkorunčeských bez
DPH).

Vtéto 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 Zavazuje, 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 Z'novu 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 31.3.2022. Prodávající Oznámí
terˇmín 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
či neúplnost. 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 3 000,- 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

l. Na dodané Zboží poskytuje prodávající Záruku v trvání 5 let nebo do ujetí 100 000 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

l. 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 Splněním 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 uvedene' přílohy:
Příloha číslo 1 - Specifikace Zboží

V Praze dne 1.12.2021

Jiřina
Mašková

ııııııııııııııı

prodávající

Digitálně podepsal
Jiřina Mašková
Datum: 2021.12.14
15:35:25 +01 '00'

Ve Zlíně dne ..................

Digitálně

JUDr. Josef podepsal JuDv.
Josef Valenta

Valenta Datum: 2021.12.ıs
06:37:47 +01 '00'

kupující
Zdravotnická Záchranná služba
Zlínského kraje, přísp. organizace
JUDr. Josef Valenta
ředitel



Příloha č. l

KUPNÍ SMLOUVY č. VZ/2021/2/15-KS

uzavřené mezi smluvními stranami:

Prodávající:

FD servis Praha. s.r.o.

Kupující:
Zdravotnická záchranná Služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

Specifikace Zboží:

Zážehový motor o výkonu min. 100 kW
Převodovka automatická nebo manuální min. 6-ti Stupňová
Barva exteriéru: bílá
Palivo: benzin
Pohon předních kol
Celková délka max. 4700 mm
Výška max. 1600 mm
Šířka včetně bočních Zrcátek max. 2100 mm
Užitečná hmotnost min. 500 kg
Celková hmotnost max. 2000 kg
Kombinovaná Spotřeba dle údajů v technickém průkazu max. 5,5 l benzinu/ 100 km
Objem zavazadlového prostoru po hranu oken bez sklopených sedadel min. 600 l, celkový po
Sklopení Sedadel min. 1500 l

Výbava vozidla:
12V Zásuvka v zavazadlovém prostoru
centrální Zamykání
tempomat
asistent jízdy v jízdních pruzích
parkovací senzory vzadu
asistent rozjezdu do kopce
hlavové opěrky pro všechna Sedadla
automatická dvouzónová klimatizace
kolenní airbag řidiče
přední LED Světlomety
Zadní LED Světlomety
přední mlhove' LED Světlomety
palubní počítač S ukazatelem venkovní teploty a dojezdu.
.
.
0

0
.
0
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0
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0
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autorádio S Bluetooth HF
Výstup USB nebo USB-C pro připojení multimédií a nabíjení drobné elektroniky
elektricky ovládaná boční Zpětná Zrcátka
Zadní Stěrač
Zadní boční okna tónovaná a Zadní okno ve víku zavazadlového prostoru tónované
zakrytí Zavazadlového prostoru roletou
Výškově Stavitelné a vyhřívané Sedadlo řidiče a Spolujezdce
na vozidle obuty letní pneumatiky
druhá sada 4 ks ocelových disků vč. Zimních pneumatik, které budou Splňovat následující
požadavky: brzdná dráha Za mokra max. C a hlučnost max. 72 dB dle údaje Z
energetického štítku

0 rezervní kolo + nářadí

Zvláštní výbava vozidla:
Prodávající provede na dodávaném vozidle montáž světelného a Zvukového výstražného
Zařízení a Speciální technologické výbavy, včetně zajištění zápisu do technického průkazu
vozidla, v této konfiguraci:

Skryté výstražné Světelné zařízení v LED technologii:
o l x dodání a montáž certifikovaného odnímatehiého magnetického 12V LED

majáku modré barvy umístitelného na Střechu vozidla vč. el. Zásuvky na
bočním sloupku

O 2 x dodání a montáž certifikovaných úzkých 12V LED Lineámích světel
modré barvy v přední masce vozidla

Skryté výstražné zvukové zařízení:
o 1 x dodání a montáž certifikované 12V Sirény
o l x dodání a montáž certifikovaného 12V reproduktoru Za přední maskou

vozidla

U vozidla musí být provedena příprava pro komunikační zařízení kupujícího, a to takto:
Příprava - montážní Sada - pro RDST Motorola a Matra v zavazadlovém prostoru
Dodání a montáž měniče napětí 12/230V min. 600W
Dodání a montáž duální GPS a GSM antény na Střechu pro GPS jednotku NCL20
V zavazadlovém prostoru vozidla vyvedená svorkovnice S napětím: 12V trvale, za
klíčem, majáky
Dodávka a montáž Sady pro instalaci CAR PC kupujícího

Přesné umístění jednotlivých položek Zvláštní výbavy vozidla bude upřesněno kupujícím na
základě konkrétního typu vozidla, které bude předmět dodání.



Venkovní grafické označení vozidla:
- kulaté logo kupujícího v reflexním modrém provedení na Obě přední boční dveře,
- nápis „Zdravotnická Záchranná služba“ v modré barvě na magnetické fólii na Obě

Zadní boční dveře,
- kulaté logo kupujícího v modré barvě na magnetická folii na přední kapotu,
- nápis www.ZZsZk.cZ v černé barvě na zadní dveře,

a to Obdobně podle následujícího vyobrazení:

V Praze dne 1.12.2021 Ve Zlíně dne ..................
' V' Digitálně podepsal J'řina Digitálně podepsal

Jlnna Mašková I JUDr' JosefJUDrJosealenta

Mašková 'fêšê'ıš-äšiêš“ vaıenta Eêšıfšffäł-àšfis
prodávající kupující

Zdravotnická Záchranná služba
Zlínského kraje, přísp. Organizace
JUDr. Josef Valenta
ředitel


