
Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídky

Číslo Prodávajícího: 
Číslo Kupujícího:

Kupní smlouva
uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „NOZ") 

Na základě VZMR : VZ-427/2017 s názvem „Dodávky skel automobilů ZZS ÚK 2017-2021"

Číslo smlouvy Prodávajícího:
1. Smluvní strany

Prodávající:

Prodávající: AG Experts s.r.o.
Sídlo: Sklářská 450, Řetenice, 415 03, Teplice
Zastoupená: Michalem Koskem, jednatelem
IČ/DIČ: 03664279
Společnost zapsaná v: Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 35060
Bankovní spojení: ..................................................... . . . ........................
Číslo účtu: ..........................
Kontaktní osoba: ...........................
Tel.: . .......................
Email: ............................................

Dále jen „prodávající"

Kupující:

Kupující: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Sociální péče 799/7A; 400 11 Ústí nad Labem
Zastoupená: MUDr. Iljou Deylem, ředitelem
IČ/DIČ: 00829013 / CZ00829013
Společnost zapsaná v: OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl Pr., vložka 759
Bankovní spojení: ........................................................................
Číslo účtu: ........................
Pověření zaměstnanci 
objednatele:

..................................................................... ..... .............................................. 
............................................................................. ..... .................

Oprávnění
zaměstnanci
objednatele

............................................................................................ ..........

dále jen „kupující"

2. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem plnění zakázky jsou dodávky skel automobilů, včetně jejich výměny a dodávek 

veškerého potřebného materiálu, pro automobily kupujícího a vč. dopravy do místa plnění, a 
to na základě jednotlivých objednávek kupujícího dle jeho aktuální potřeby do konce 
platnosti smlouvy.



A to na automobilech:
-  Volkswagen T5
-  Volkswagen T6
-  MB Sprinter
-  Škoda Octavia
-  Škoda Fabia
-  Škoda Yeti
2.2. V průběhu platnosti smlouvy bude zadavatel průběžně objednávat předmět VZ podle své 

skutečné potřeby.
2.3. Smlouva se uzavírá jako výsledek veřejné zakázky s názvem „Dodávky skel automobilů ZZS 

ÚK 2017-2021". Specifikace předmětu plnění a podmínky této smlouvy vycházejí ze 
zadávacích podmínek kupujícího jako zadavatele veřejné zakázky a nabídky prodávajícího 
jako vybraného dodavatele v tomto výběrovém řízení. Obě smluvní strany prohlašují, že 
zadávací podmínky kupujícího a nabídku prodávajícího podanou ve výběrovém řízení mají k 
datu uzavření této smlouvy k dispozici.

2.4. Předmět smlouvy je specifikován v čl. 2 této smlouvy a v příloze č. 1 - Cenová nabídka, jež je 
nedílnou součástí této smlouvy.

3. Platnost smlouvy

3.1. Smlouva se uzavírá na dobu dodávání předmětu plnění na základě jednotlivých dílčích 
objednávek, dle potřeby kupujícího a končí dne 31.12. 2021, nebo vyčerpáním maximální 
částky rovnající se částce uvedené v krycím listu „Celková nabídková cena včetně DPH".

4. Dodací podmínky
4.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění smlouvy uvedený v čl. 2 této 

smlouvy. Výměny čelních skel budou na základě jednotlivých objednávek dle aktuální potřeby 
zadavatele.

4.2. Jednotlivé Objednávky budou Prodávajícímu zasílány pověřeným zaměstnancem Kupujícího, 
přičemž za písemnou formu je považována forma e-mailu.

4.3. Potvrzením podpisem Objednávky ze strany Prodávajícího je mezi Prodávajícím a Kupujícím 
uzavřen smluvní vztah, který se bude řídit ustanoveními této Kupní smlouvy.

4.4. Zboží dle této smlouvy lze dodat doručením a převzetím předmětu plnění oprávněným 
pracovníkem kupujícího v místě plnění. Dodávky předmětu plnění včetně výměny a dalších 
úkonů spojených s plněním předmětu bude zajišťovat prodávající v místě plnění uvedeném 
v objednávce.

4.5. Výměny čelních skel na výjezdové základny ZZS ÚK, p.o. kupujícího jsou možné pouze po 
předchozí písemné objednávce zadavatele. V takovém případě musí být místo dodání vždy 
specifikováno ve vystavené objednávce.

4.6. Kupující bude objednávat předmět plnění dle své aktuální potřeby po celou dobu platnosti 
této kupní smlouvy.

4.7. Zadavatel požaduje, aby uchazeč garantoval realizaci předmětu plnění, vždy nejpozději do 3 
pracovních dnů od objednání.

4.8. Prodávající provede předání předmětu plnění do místa dodání dle objednávky oprávněným 
pracovníkem v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin.

4.9. Nedílnou součástí každé dodávky bude doklad o předání a převzetí realizace předmětu 
plnění. Dodací list podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž podpisem 
dodacího listu dochází k převzetí a předání předmětu plnění. Dodací list musí obsahovat
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přesné definování předmětu plnění a provedených prací, prodejní cenu bez DPH a s DPH, 
přesný název výrobku.

4.10. Kupující požaduje dodat předmět plnění odpovídající platným ČSN, atestům a předpisům 
výrobce v prvotřídní kvalitě. Kontrola kvality a úplnosti předmětné dodávky bude provedena 
při převzetí. V případě závady, na kterou se vztahuje záruka, veškeré vzniklé náklady hradí 
prodávající.

4.11. Kontrola kvality a úplnosti předmětné dodávky bude provedena při převzetí. V případě 
závady, na kterou se vztahuje záruka, veškeré vzniklé náklady hradí prodávající.

4.12. Prodávající garantuje záruční dobu za jakost předmětu plnění dle čl. 6 smlouvy v délce 
minimálně 24 měsíců ode dne převzetí kupujícím.

4.13. Vlastnické právo k předmětu plnění, jakož i nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího 
okamžikem jeho převzetí.

4.14. Kupující je povinen prohlédnout předmět plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody 
na věci a přesvědčit se, zda odpovídá smluveným vlastnostem a zadávacím podmínkám. Za 
vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

4.15. Kupující a prodávající připouští dodatečné dodávky, které nejsou uvedeny v cenové nabídce 
v příloze č. 1 smlouvy. Jedná se o položky skel automobilů ZZS ÚK, které mohou být výjimečně 
objednány a nejsou kupujícím předem předvídány. Kupující, na základě objednávky objedná 
dodatečné dodávky, dle podmínek této smlouvy.

4.16. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. Občanského zákoníku.

5. Cena předmětu plnění
5.1. Cena předmětu plnění je ujednána podle Celkové nabídkové ceny prodávajícího, která je 

rozepsaná v cenové nabídce a je přílohou č. 1 této smlouvy, Jednotkové nabídkové ceny i 
celková nabídková cena předmětu plnění smlouvy je nepřekročitelná, nejvýše přípustná po 
dobu smluvního vztahu a je garantována prodávajícím po celou dobu platnosti smlouvy.

5.2. Navýšení ceny je přípustné pouze -
- při změně daňových sazeb, a to jenom ve výši procentuálně shodném s tímto navýšením a 
po předcházejícím písemném souhlasu kupujícího
- při překročení míry inflace, přesněji pokud statistické vyjádření inflace vycházející z měření 
čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen vyjádřených přírůstkem indexu 
spotřebitelských cen k předchozímu měsíci stanovených Českým statistickým úřadem (dále 
jen „inflace"), překročí v součtu 3 %, vztaženo k datu uzavření Kupní smlouvy nebo k datu 
posledního navýšení smluvních cen v důsledku překročení míry inflace. V tomto případě bude 
Prodávající oprávněn požadovat navýšení smluvních cen o odpovídající procento inflace za 
předmětné období. Žádost o navýšení cen musí Prodávající zaslat Kupujícímu písemně.

5.3. Výměna skel, doprava a související práce a materiály, případně jiné náklady, které budou 
spojené s realizací předmětu plnění, budou zahrnuty v nabídkové ceně za předmět plnění 
veřejné zakázky a nemůžou být fakturovány zvlášť. V nabídkové ceně musí být zahrnuty 
veškeré přímé či nepřímé náklady spojené s dodávkou předmětu plnění do sjednaného místa 
plnění, zejména za balné, poštovné či případně další manipulační poplatky.

6. Fakturační a platební podmínky
6.1. Kupující nebude poskytovat zálohu na plnění předmětu smlouvy.
6.2. Prodávající na základě objednávky vystaví fakturu, jenž bude obsahovat níže uvedené 

náležitosti:
a) název a sídlo prodávajícího a kupujícího
b) označení dodacího listu a jeho číslo,
c) název předmětné veřejné zakázky a její evidenční číslo,
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d) odkaz na smlouvu,
e) odkaz na objednávku a její datum,
f) specifikaci a popis jednotlivých položek,
g) celkovou fakturovanou částku
h) datum převzetí faktury

6.3. Cena za plnění veřejné zakázky bude hrazena na základě řádně vystavené faktury za 
uskutečněné dodávky. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti, stanovené účetními a 
daňovými předpisy a také název předmětu veřejné zakázky a číslo objednávky. Bez kterékoliv 
z těchto náležitostí je faktura neplatná.

6.4. Prodávající zašle fakturu na adresu sídla kupujícího, i když se vystavené objednávky budou 
týkat jiných výjezdových základen kupujícího, než je místo dodání v Ústí nad Labem.

6.5. Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
kupujícímu, přičemž přílohou faktury bude dodací list.

6.6. Platba bude provedena výhradně v Kč.

7. Záruka za jakost a právní vady předmětu plnění, odpovědnost za vady
7.1. Odpovědnost za vady předmětu plnění, záruka za jeho jakost a právní vady předmětu plnění, 

se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Prodávající poskytuje kupujícímu 
záruku za jakost dodávaného předmětu plnění, která nebude kratší než 24 měsíců. Záruční 
doba počíná běžet dnem, v němž kupující převzal předmět plnění.

7.2. Prodávající se zavazuje, že v případě dodání vadného předmětu plnění a jeho reklamace 
kupujícím, provede ihned výměnu předmětu plnění ve stanovené jakosti a kvalitě na vlastní 
náklady.

8. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci
8.1. Kupující se stává vlastníkem předmětu plnění dodaného na základě příslušné objednávky, jež 

bude vystavena na základě této smlouvy, jeho potvrzeným převzetím.
8.2.Skutečnost osvědčující přechod vlastnictví tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci, je 

potvrzena podpisem dodacího listu oprávněným (statutárním zástupcem pověřeným) 
pracovníkem kupujícího.

8.3. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího okamžikem převzetí a předání 
předmětu plnění oprávněnému (statutárním zástupcem pověřenému) zástupci kupujícího.

9. Sankce
9.1. Prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z plnění předmětu 

smlouvy za každý i započatý den prodlení.
9.2. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za 

každý i započatý den prodlení s placením faktury.

10. Ostatní ujednání
10.1. Změny smlouvy budou platné pouze na základě číslovaných, písemných a oboustranně 

odsouhlasených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10.2. Smluvní strany se dohodly, že případné sporné škody, rozpory ohledně kvality a úplnosti 

plnění předmětu smlouvy budou vyčísleny nebo rozhodnuty soudním znalcem, kterého 
odsouhlasí obě strany.

10.3. Práva a povinnosti smluvních stran, obchodní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí 
příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku, platným právním řádem ČR a
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obchodními zvyklostmi. Případné spory z těchto právních vztahů budou rozhodovat české 
soudy. Není přípustná rozhodčí doložka.

10.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu nového občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

10.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji podepíší obě smluvní strany. Smlouva je 
vyhotovena ve třech stejnopisech. Prodávající obdrží po jednom a kupující po dvou 
vyhotoveních smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své 
vlastnoruční podpisy.

10.6. Obě smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit výpovědí smlouvy bez udání důvodů, 
přičemž výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná prvním dnem následujícím po dni doručení 
výpovědi. Obě smluvní stany mohou ukončit platnost smlouvy také dohodou.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka (přílohu doplní prodávající)
Příloha č. 2 - Výpis z obchodního rejstříku prodávajícího (přílohu doplní prodávající)
Příloha č. 3 -  Výjezdové základny ZZS ÚK

Prodávající: Kupující:

V Teplicích, dne 1. 6. 2017. V Ústí nad Labem, dne: 2 9 "OB" 2017

ředitel ZZS ÚK, p.o.

....................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....... ........................... 
............................ .... .................. .. ....

................................... ............... ....
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AG Experts s.r.o

Cenová nabídka
VZ-427/2017 „Dodávky skel automobilů ZZS ÚK 2017-2021"

Předmět plnění
Cena za 1 

ks bez 
DPH (v Kč)

Cena za 1 
ks včetně 
DPH (v Kč)

Počet
kusů

Celková cena 
za počty ks 

bez DPH

Celková cena 
za počty ks 
včetně DPH

Čelní sklo Volkswagen T5 4.608,- 5.576,- 160 737.280,- 892.109,-

Čelní sklo Volkswagen T6 7.616,- 9.215,- 1 7.616,- 9.215,-

Čelní sklo MB Sprinter 4.953,- 5.993,- 1 4.953,- 5.993,-

Čelní sklo Škoda Octavia 3.853,- 4.662,- 1 3.853,- 4.662,-

Čelní sklo Škoda Fabia 3.781,- 4.575,- 1 3.781,- 4.575,-

Čelní sklo Škoda Yeti 3.944,- 4.772,- 1 3.944,- 4.772,-

Celková nab ídková cena 761.427,- Kč bez 
DPH

921.327,- Kč 
včetně DPH



Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM [IČ 00215708]" dne 21.6.2017 v 16:47:34. 
EPVid:vxuUJplLkGJj+UruL5p3Uw

Výpis

Datum zápisu:

z obchodního rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Ústí nad Labem 

oddíl C, vložka 35060 
18. prosince 2014

Spisová značka: C 35060 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: AG Experts s.r.o.
Sídlo: Sklářská 450, Řetenice, 415 03 Teplice
Identifikační číslo: 036 64 279
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán: 

Jednatel:
MICHAL KO SEK, ............. . .... ...... ........ 
....................... ........................ .. .. ............... .......... 
................. ................. ......................

Počet členů: 1
Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně. Písemné právní jednání, při nichž 

zastupuje společnost, podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj 
podpis.

Dozorčí rada:
Předseda dozorčí 
rady:

............. ........... ............. ..... ................

.................. .......... ................................... .............................

................. ................. .......................

................. ................. .......................
Člen dozorčí rady:

...... ............ .............. ............. ..... .......................

.................... ........................

................. ................. .......................
Člen dozorčí rady:

................ ............ ....... . . . . . . ..... .............. ........

................................... . . . ......................... .............................

................. ................. .......................
Společníci:

Společník: AG C Automotive Czech a.s., IČ: 250 12 240 
Osada 33, Chudeřice, 418 01 Bílina 
Doručovací číslo: P S Č  418 25

Podíl: Vklad: 5 000 000,- Kč 
Splaceno: 100% 
Obchodní podíl: 100% 
Druh podílu: základní

Základní kapitál: 5 000 000,- KČ
Ostatní skutečnosti:

Smlouvou o koupi části závodu uzavřenou dne 26. 6. 2015 koupila společnost 
AG Experts s.r.o., IČ: 03664279, sídlem Sklářská 450, Řetenice, 415 03 Teplice 
od společnosti AGC Automotive Replacement Glass Czech s.r.o., IČ: 18385494,
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oddíl C, vložka 350,

sídlem Teplice 3, Sklářská 450, P S Č  416 74 část závodu zaměřenou na 
zasklívání skel motorových vozidel - tzv. Fitting, a na zajištění spolupráce s
pojišťovnami v rámci zasklívání - tzv. Call Centrum.____________________
Počet členů dozorčí rady: 3-5_______________________________________
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b

VÝJEZDO VÉ ZÁK LADNY

ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ÚSTECKÉHO KRAJE

Výjezdová základna Adresa

Bílina Pražská 206/95,418 01 Bílina

Česká Kamenice Komenského 827, 407 21 Česká Kamenice

Děčín Ovocná 827/8, 405 02 Děčín V-Rozbělesy

Chomutov Beethovenova 5606, 430 01 Chomutov

Jirkov Červenohradecká 1559, 430 01 Jirkov

Kadaň Golovinova 1983, 432 01 Kadaň

Klíny Klínyč.p.41, 436 01 Litvínov

Litoměřice Žitenická 2224/28, 412 01 Litoměřice

Litvínov Žižkova 151, 436 01 Litvínov

Louny Rybalkova 2748, 440 01 Louny

Lovosice Přívozní 1036/9,410 01 Lovosice

Most J.E.Purkyně 3333, 434 64 Most

Podbořany Valovská 606, 441 01 Podbořany

Roudnice nad Labem Žižkova 2464, 413 01 Roudnice nad Labem

Rumburk Zelená 1545/11, 408 01 Rumburk

Teplice Duchcovská 3234, 415 01 Teplice

Ústí nad Labem Sociální péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem

Úštěk Polské lidové armády 272, 411 45 Úštěk

Vejprty Tylova 870/06, 431 91 Vejprty

Velký Šenov Hřbitovní 571 , 407 78 Velký Šenov

Žatec Studentská 1001, 438 01 Žatec


