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ťL 1. Centrum Zdislava
; se sídlem Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě

lČ:43378692
DIC: CZ43378692
zastoupené Ing. Hanou Janů, ředitelkou
kontaktní osoba:lng. Hana Janů
tel. 565 598 180, e-mail:zdislavaťünmnm.cz
bankovní spojení: Komerčni banka, as.
č.ú.: 21544175110100

(dále Jen „kupující‘)

a

2. AUTO ... s.r.o.
se sídlem Nádražni 2118/67, 591 01 Zďár nad Sázavou
zastoupená Ing. Oldřichem Sedlákem, jednatelem společnosti
kontaktni osoba: Petr Veselý — vedoucí prodeje vozidel
tel.: 605 298 196, e-mail:veselyauto-auto.cz
IČ: 63470187
DIČ: CZ 63470187 / Plátce DPH
bankovní spojeni: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 5361770257/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 19886

(dále Jen „prodá vajicí“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust 5 2079 a násl. ve spojeni s ust. 5
2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen »občanský zákoník“) tuto

Kupní smlouvu
Čl. I

Vymezení pojmů

V této smlouvě se pojmem:
1.,,automobil“ nebo „automobily“ rozumí nový(é) osobní automobil(y) dodávan(ý)é prodávajicim,

je(hož)jichž specifikace j(e)sou uvedeny v příloze č. 1 — k této smlouvě, tato příloha tvoři
součást této smlouvy jako její neoddělitelná součást.

2. „nabídka prodávajícího“ rozumí nabídka prodávajícího učiněná kupujícímu ve zjednodušeném
podlimitním řízení na veřejnou zakázku „ Nákup aut pro zajištěni autoprovozu města Nové
Město na Moravě“.

Či. II
Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinnosti smluvních stran při prodeji 1 automobilu
specifikovaného v technické specifikaci, která je obsahem přílohy č.1 - Technické údaje a
informace o provedeni nabízených automobilů, které jsou předmětem nabidky uchazeče na



N
veřejnou zakázku „Nákup aut pro zajištění autoprovozu města Nové Město na Moravě‘ (dále
jen ‚technická specifikace) k této smlouvě a je její nedílnou součástí,

2. Prodávající se zavazuje dodat a převést vlastnické právo k novému a dosud nepoužívanému
automobilu, který splňuje podmínky stanovené zákonem č, 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění a ustanovení vyhlášky
Ministerstva dopravy CR č. 341/2014 Sb., o schvalováni technické způsobilosti a o
technických podminkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a kupující se zavazuje
tento automobil převzít a zaplatit sjednanou kupní cnu, to vše za podmínek této smlouvy.

Či. III
Základní povinnosti prodávajícího

Prodávajicí se zavazuje, že odevzdá kupujícímu v dodací lhůtě, uvedené v Čl. Vlil této smlouvy
1 automobil s vlastnostmi a parametry uvedenými v technické specifikaci ve smyslu Čl. Ii
odst.1 této smlouvy, a který jsou bezvadný a je podle právních předpisů Ceské republiky plně
způsobilý k provozu na pozemních komunikacích. Součásti povinnosti prodávajícího je
odevzdání dokladů, které se k automobilu vztahují, a to nejpozději při odevzdáni automobilu.
Jedná se o dosud nepoužitý a nový automobil s datem výroby v roce 2016, jedná se o
aktuálně nejnovější model dodávaného automobilu.

2. Na automobil poskytuje prodávající kupujícímu tyto záruky za jakost:
- 5 let na věcné vady celého automobilu
- 3 roky na vady laku
- 10 roků na neprorezavěni karoserie

3. Prodávajici je povinen odevzdat kupujícímu jako součást dokladů, které se k automobilu
vztahuji rovněž záruční podminky (záruční podmínky těž „palubní literatura“) a průvodní
doklady (průvodní doklady viz dále článek V této smlouvy).

4. Záruční doby na automobil začinají běžet ode dne převzetí automobilu kupujícím. Poskytnuti
záruk za jakost není podmíněno využitím záručního servisu prodávajícího kupujícím.

5. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu automobil za podmínek a v souladu s či. Vlil této
smlouvy.

6. Prodávajici se zavazuje zajistit záruční servis automobilu (včetně originálních náhradních dilů),
jehož prodej je předmětem této smlouvy, ve vzdálenosti max 50 km od sídla kupujícího.

Či. IV
Základní povinnosti kupujícího

1. Kupující převezme automobil za podmínek a v souladu s ustanoveními či. VIII této smlouvy.

2. Kupujici zaplatí prodávajícímu kupní cenu za 1 převzatý automobil v souladu s ustanoveními
Čl. Vil této smlouvy.

‚



Cl. V
Průvodní doklady (též doklady vztahující se k automobilům)

1. Spolu s automobilem předá prodávající kupujícímu nejpozději při odevzdáni automobilu ( viz
čI. Vlil této smlouvy) tyto doklady:

- návod k obsluze a údržbě automobilu v českém jazyce
- servisní knížku k automobilu
- technický průkaz automobilu s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů
- a další obvyklé průvodní doklady, které sek automobilu vztahuji

Smluvní strany považuji tyto doklady za nutné pro používání automobilu specifikovaného v Čl.
III odst. 1 smlouvy.

Čl. Vl
Kupní cena automobilu

1. Kupnĺ cena 1 automobilu na základě nabídky prodávajícího činí 242 939 Kč bez DPH, DPH ve
výši 21% činí 51 017 Kč a kupní cena včetně DPH činí 293 956 Kč.

2. Kupní cena automobilu uvedená v předchozím odstavci je stanovena jako cena nejvýše

přípustná. Kupní cena zahrnuje veškeré dané, cla, poplatky a ostatni další výdaje

prodávajícího spojené s plněním a splněním této smlouvy, včetně veškerých nákladů na

dopravu automobilu do místa plněni a jejich odevzdání kupujícímu.

3. Kupní cenu lze měnit pouze písemným Dodatkem podle podmínek této smlouvy a to pouze v

případě, že dojde v průběhu realizace koupě ke změnám daňových předpisů upravujících výši

sazby DPH.

Či. VII
Platební podmínky

1. Kupující neposkytuje zálohy. Nárok na úhradu kupní ceny vzniká prodávajícímu na základě

vystaveného daňového dokladu ( dále jen faktury“). Prodávající je oprávněn vystavit fakturu

pouze po odevzdáni a převzetí automobilů, které jsou bez vady, se všemi průvodnimi doklady

a palubní literaturou spňujíci všechny náležitosti dle této smlouvy.

2. Kupní cenu uhradí kupující formou bezhotovostního převodu na účet prodávajícího uvedený

na první straně smlouvy (uvedený v záhlaví této smlouvy). Kupující uhradí kupní cenu dle

vystavené a doručené faktury do 21 dnů ode dne doručeni faktury.

3. Faktura musi v příloze obsahovat Protokol o předáni a převzetí automobilů, podepsaný

kupujícím a prodávajícím. Dále musí faktura obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu

předepsané příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 S., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále faktura bude obsahovat odkaz na tuto smlouvu ‚

věcné a cenové členěni předmětu plnění. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti

daňového dokladu, jak je uvedeno výše, nebo bude-li mít jiné závady v obsahu, je kupující

oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti prodávajícímu vrátit. V připadě vráceni faktury

prodávajícímu dle tohoto odstavce se lhůta splatnosti přerušuje a nová lhůta splatnosti počiná

běžet od počátku až dnem následujícím po dni, kdy byla opravená nebo doplněná faktura

doručena kupujícímu. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání

fakturované částky z účtu kupujícího.
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Či. viii

Dodací podmínky
Prodávající odevzdá automobil kupujícímu včetně průvodních dokladů dle Čl. V smlouvy a
záručních podmínek dle čI. lil odst. 3 smlouvy a kupující převezme automobil a poskytnuté

doklady Od prodávajícího. K odevzdání a převzetí ujednávají smluvní strany formu písemného

a oběma smluvními stranami podepsaného Protokolu o předáni a převzetí automobilu.

Prodávající bere na vědomi, že poskytnuti pouze části plněni nebo plněni s vadami, nenaplní

účel této smlouvy.

2. Lhůta plněni dodáni automobilu prodávajícím: do 23.12.2016

3. Mistem předání je sídlo kupujícího Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě. V tomto

místě plněni prodávající odevzdá automobil kupujícímu.

4. Aniž by prodávající byl zproštěn povinností splnit řádně lhůtu dodáni automobilu, je prodávající

povinen oznámit kupujícímu nejpozději 3 pracovní dny před dnem, kdy má být automobil

připraveny k převzetí v místě plněni, datum a hodinu zahájeni odevzdáni automobilu. Kupující

je povinen zmíněný návrh data předpokládaného předání, navrženého prodávajícím buď

písemně akceptovat bez zbytečného odkladu a v uvedeném termínu se dostavit k přejímce

automobilu, nebo návrh bez zbytečného odkladu písemně odmítnout a navrhnout jiný, pro

kupujícího vhodný termín. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu řádně a včas

veškeré spolupůsobeni tak, aby předáni a převzetí automobilu mohlo být provedeno co

nejdříve po doručení oznámeni prodávajícího, provedeného dle první věty tohoto odstavce.

5. Převezme-li kupující automobil, jsou smluvní strany povinny vyhotovit písemný protokol o

předáni a převzetí automobilu. Protokol o předání a převzetí automobilu bude obsahovat

datum převzetí automobilu, jméno a příjmení osoby, která za kupujícího přebírá automobil,

identifikace odevzdávaného automobilu včetně seznamu průvodních dokladů a palubní

literatury, datum a podpisy osoby odevzdávající a osoby přebírající. Smluvní strany vyhotoví

protokol o předání a převzetí automobilu ve dvou originálech.

6. Kupující je oprávněn automobil nepřevzít, má-li vady, a to bez ohledu na množství a povahu

těchto vad, nebo je-li automobil předáván bez průvodních dokladů, nebo některé doklady

chybějí, nebo doklady nejsou řádné a nemají náležitosti uvedené v této smlouvě. O odmítnutí

převzetí automobilu jsou povinny obě smluvní strany vyhotovit zápis s uvedenim všech

důvodů nepřevzeti.

7. Nebezpečí škody na automobilu přechází z prodávajícího na kupujícího protokolárním

převzetím automobilu kupujícím na základě oboustranně podepsaného protokolu o předáni a

převzetí automobilů. Vlastnické právo k automobilům nabývá kupující jeho převzetím na

základě oběma smluvnimi stranami podepsaného protokolu o předáni a převzetí automobilu.

Čl. IX
Oznámeni vady z vadného plněni a vady, na kterou se vztahuje záruka

Smluvní strany si sjednávají, že odevzdáni automobilu s vadami bez ohledu na jejich množství

je vážným porušením smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady automobilu v případě, že

nebyl kupujicim používán nebo udržován v souladu s obvyklou praxí a s pokyny prodávajiciho

(průvodní doklady a palubní literatura) předanými kupujícímu prodávajícím při převzetí

automobilu.



2. Kupující uplatni práva z vadného plnění a Inebo právo ze záruky za jakost písemným

oznámením
(vytknutím) vady doručeným prodávajícímu. Oznámeni (vytknuti) vady obsahuje

ĺ identifikaci vadného automobilu, popis vady nebo způsob, jakým se vada projevuje, a uplatni
nárok z vadného plněni nebo ze záruky.

3. Kupující je povinen od okamžiku uplatněni nároku z vadného plněni nebo vady, na kterou se
vztahuje záruka, zpřístupnit automobil s vadami v místě plněni dle Čl. VIII odst. 3 této smlouvy
v obvyklé provozni době kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany pro konkrétni případ
jinak.

4. V připadě, že kupující uplatní nárok na odstranění vady opravou věci, dodáním nové věci bez
vady, nebo dodáním chybějící Věci, je prodávající povinen odstranit vadu způsobem dle
uplatněného nároku do 5 pracovních dnů ode dne, kdy kupující oznámil takovou volbu nároku.

5. V případě, že prodávající neoprávněně odmítne odstranit vadu nebo je v prodlení s
odstraněním vady delším než 5 pracovnich dnů ode dne oznámení vady, je kupující oprávněn
oznámené vady automobilů odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady
prodávajícího.

6. Záruční doba sjednaná v či. III odst. 2 této smlouvy se prodlužuje o dobu, která uplyne Od
oznámení vady kupujícím, na kterou se nevztahuje záruka, v záruční době do odstraněni
vady.

7. Veškeré náklady spojené s oprávněným oznámením vad dle Čl. IX odst. 2 této smlouvy jdou k
tíži prodávajícího.

Čl. X
Smluvní pokuty

1. V případě, že prodávajici nepředá automobil nejpozději do konce dodací lhůty, je povinen
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý den, ve kterém prodleni s
odevzdáním příslušného automobilu trvá, Nárokováním, resp. úhradou této smluvni pokuty
není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

2. Za prodleni prodávajicího s odstraněním vad dle Čl. IX odst. 4 smlouvy je prodávající povinen
zaplatit kupujícímu za každý započatý kalendářní den, v němž prodleni trvá, smluvní pokutu
ve výši 0,1 % z ceny vadného zboží. Nárokováním, resp. úhradou této smluvní pokuty není
dotčeno právo kupujiciho na náhradu škody.

3. Kupující uplatni nárok na smluvní pokutu a jeji výši písemnou výzvou doručenou
prodávajícímu. Prodávající je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů ode dne
doručení písemné výzvy.

Čl. Xl
Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným
Dodatek ke smlouvě.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plněni smlouvy, je
povinna taková smluvní strana to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní
straně a vyvolat jednáni smluvních stran.
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3. Písemná forma platí rovněž pro odstoupeni Od této smlouvy. Ke změně kontaktních údajú
uvedených na první straně této smlouvy však postačí, jestliže smluvní strana, u které tato
změna nastala, doručí druhé smluvní straně písemné oznámeni, ve kterém uvede příslušné
změny.

Čl. XII
Odstoupeni Od smlouvy

1. V případě, že bude prodávající v prodleni se splněním předmětu této smlouvy delším než 15
kalendářních dni, má se za to, že se jedná o podstatné porušení smluvní povinnosti
prodávajícím, jež zakládá právo kupujícího odstoupit od smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je
kupující povinen prodávajícímu oznámit pisemně.

2. Účinky odstoupeni od smlouvy se netýkají účinkú, práv a závazků upravených v článcich X

Či. XIII
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Prodávajici není oprávněn převést jako postupitel svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo
její části na třetí osobu.

3. Tato smlouva a práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupraveně se
řídí právními předpisy Ceskě republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem. Použití dispozitivních ustanoveni právních předpisů je však vyloučeno v rozsahu,
ve kterém by mohlo měnit význam, účel nebo interpretaci kteréhokoliv ustanoveni této
smlouvy.

4. Smluvní strany výslovně vylučují použití jakýchkoliv obchodních zvyklostí ve svém právním
styku v souvislosti s touto smlouvou.

5. Prodávající bere na vědomi, že kupující je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přistupu k informacím, v platném znění. Prodávající souhlasí s tím, že kupující
může poskytovat informace týkající se poskytování plněni této smlouvy ve smyslu výše
uvedeného zákona č. 106/1 999 Sb.

6. Prodávajici bere na vědomí, že kupujici, jakožto veřejný zadavatel, uveřejni podle 5 147a)
zák.č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na svém profilu tuto smlouvu včetně jejích změna
dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plněni veřejné zakázky, jež je předmětem této
smlouvy, a případně seznam subdodavatelů prodávajiciho.

7. Prodávajíci bere na vědomí, že podle 5 2 písm e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční
kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupúsobit při
výkonu finančni kontroly. Prodávajici bere na vědomí, že obdobnou povinností bude povinen
smluvně zavázat také své subdodavatele.

8. Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojují své podpisy.
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9. Tato smlouva se sepisuje ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží kupující a jedno prodávající.

10. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě

přijatým na její 26. schúzi konané dne 20.6.2016

11. Nedílnou součásti smlouvy je
- příloha či) Technické údaje a informace o provedeni nabízených automobilů

- příloha č2) Krycí list nabídky na veřejnou zakázku ‚Nákup aut pro zajiténi autoprovozu města

Nové Město na Moravě“

V Novém Městě na Moravě dne Ve Ždáru nad Sázavou, dne 22.07.2016

Za kupujícího: Za prodávajícího:

l9. Hana Janú \jng. Oldřich1ák
ředitelka jnatel spole osti



Příloha č.4 zadá voci dokumentace

Technické údaje a funkce nabízených automobilů

typ A) 2 ks osobních automobilů pro zadavatele Nové Město no Moravě

Uveďte tovární značku: Škoda

Uved‘te typ: Fabia

Uveďte obchodní označení: Ambition

Uveďte zdvihový objem vozu: 1197

Uveďte maximální výkon v kW: 66

Uveďte typ a počet stupňů převodovky: mechanická 5-ti stupňová

Uveďte spotřebu paliva v /100km: 4,7

Uveďte barvu vozu: bílá

Uveďte počet míst k sezeni: 5

Uveďte typ karosérie: Hatchback

Uveďte objem zavazadlového prostoru v litrech (základní): 330

Uveďte, zda automobil splňuje tyto minimální požadavky na vybavení - nehodící se škrtněte:

posilovač řízení ano/Re

ABS
ano/ne

ASR, ESP ano/ne

manuální klimatizace ano/ne

tónovaná skla ano/Re

elektricky ovládaná okna vpředu ano/ne

imobilizér ano/ne

dálkové centrální zamykání, min. 2 klíčky ano/ne

palubní počítač ano/ne

autorádio a HF bluetooth ano/ee

denní svícení ano/ne

přední mlhové světlomety ano/Re

el. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ano/ne

přední stěrače s nastavitelným intervalem stírání ano/ne

zadní stěrač ano/Re

výškově nastavitelné sedadlo řidiče ano/ne

zadní sedadlo dělené sklopné ano/ne

min. hlavový a boční airbag řidiče a spolujezdce ano/Re

3 bodové bezpečnostní samonavíjecí pásy — 5x ano/ne

zásuvka 12V min. Ix vpředu ano/ne

gumové nebo gumotextilní autokoberce ano/ne

plnohodnotné či dojezdové rezervní kolo, klíč na kola, zvedák ano/ne

sada náhradních žárovek a pojistek ano/Re

hlavové opěrky výškově nastavitelné min. předních sedadel ano/ne

závěsné zařízení ano/ne

gumový nebo gumotextilní koberec do zavazadlového prostoru ano/Re

zástěrky vpředu i vzadu ano/ne

sada 4 kol s letními pneumatikami ano/ne

sada 4 kol se zimními pneumatikami - nasazená při odběru vozidla ano/Re



typ B) 1 ks osobních automobilů pro zadavatele Nové Město na Maravě

Uveďte tovární značku: Škoda

Uveďte typ: Fabia

Uveďte obchodní označení: Ambition

Uveďte zdvihový objem vozu: 1197

Uveďte maximální výkon v kW: Sl

Uveďte typ a počet stupňů převodovky: mechanická 6-ti stupňová

Uveďte spotřebu paliva v /100km: 4,8

Uveďte barvu vozu: bílá

Uveďte počet míst k sezeni: 5

Uveďte typ karosérie: hatchback

Uveďte objem zavazadlového prostoru v litrech (základní): 330

Uveďte, zda automobil splňuje tyto minimální požadavky na vybavení - nehodící se škrtněte:

posilovač řízení ano/ne

ABS ano/se

ASR, ESP ano/ne

manuální klimatizace ano/ne

tónovaná skla ano/ne

elektricky ovládaná okna vpředu ano/ne

imobilizér ano/ne

dálkové centrální zamykání, min. 2 klíčky ano/ne

palubní počítač ano/ne

autorádio a HF bluetooth ano/se

denní svíceni ano/se

přední mlhové světlomety ano/ne

el. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ano/se

přední stěrače s nastavitelným intervalem stírání ano/se

zadní stěrač ano/se

výškové nastavitelné sedadlo řidiče ano/ne

zadní sedadlo dělené sklopné ano/se

min. hlavový a boční airbag řídiče a spolujezdce ano/ne

3 bodové bezpečnostní samonavíjecí pásy — Sx ano/ne

zásuvka 12V min. lx vpředu ano/se

gumové nebo gumotextilní autokoberce ano/ne

plnohodnotné či dojezdové rezervní kolo, klič na kola, zvedák ano/ne

sada náhradních žárovek a pojistek ano/ne

hlavové opěrky výškové nastavitelné min. předních sedadel anoJse

gumový nebo gumotextilní koberec do zavazadlového prostoru anc/se

zástěrky vpředu i vzadu ano/se

sada 4 kol s letními pneumatikami ano/se

sada 4 kol se zimními pneumatikami - nasazená při odběru vozidla ano/ne



typ C) 2 ks osobních automobilů pro zadavatele Nové Město na Morově

Uveďte tovární značku: Škoda

Uveďte typ: Fabia

Uveďte obchodní označeni: Ambition

Uveďte zdvihový objem vozu: 1197

Uveďte maximální výkon v kW: 81

Uveďte typ a počet stupňů převodovky; mechanická 6-ti stupňová

Uveďte spotřebu paliva v 1/100km: 4,8

Uveďte barvu vozu; bílá

Uveďte počet míst k sezení: 5

Uveďte typ karosérie: Combi

Uveďte objem zavazadlového prostoru v litrech (základní): 530

Uveďte, zda automobil splňuje tyto minimální požadavky na vybaveni - nehodící se škrtněte:
1. posilovač řízení ano/Re
2. ABS ano/ne
3. ASR, ESP ano/ne
4. automatická klimatizace ano/ne

5. tónovaná skla ano/Re

6. elektricky ovládaná okna vpředu ano/ne

7. imobilizér ano/ne
8. dálkové centrální zamykání, min. 2 kličky ano/ne

9. palubní počítač ano/ne
10. autorádio a HF bluetooth ano/ne
11. denní svíceni ano/ne

12. přední mlhové světlomety ano/ne

13. el, ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ano/Re

14. přední stěrače s nastavitelným intervalem stíráni ano/ne
15. zadní stěrač ano/ne

16. výškově nastavitelné sedadlo řidiče ano/ne

17. zadní sedadlo dělené sklopné ano/ne

18. min. hlavový a boční airbag řidiče a spolujezdce ano/ne

19. 3 bodové bezpečnostní samonavíjecí pásy — Sx ano/ne

20. zásuvka 12V min. lx vpředu ano/Re

21, gumové nebo gumotextilní autokoberce ano/ne

22, plnohodnotné či dojezdové rezervní kolo, klĺč na kola, zvedák ano/Re

23. sada náhradních žárovek a pojistek ano/Re

24. hlavové opěrky výškově nastavitelné min. předních sedadel ano/ne

25. závěsné zařízeni ano/ne

26. gumový nebo gumotextilní koberec do zavazadlového prostoru ano/ne

27. zástěrky vpředu i vzadu ano/ne

28. sada 4 kol s letními pneumatikami ano/ne

29. sada 4 kol se zimními pneumatikami - nasazená při odběru vozidla ano/Re



typ D)
I ks osobního outomobilu pro zadavotele Centrum Zdislavo

_____________-

-

I ks osobního outomobilu pro zadavotele Nové Město na Moravě

Dodávka 1 osobního automobilu

Uveďte tovární značku: Škoda

Uveďte typ: Fabia

Uveďte obchodní označení: Ambition

Uveďte zdvihový objem vozu: 1197

Uveďte maximální výkon v kW: 81

Uved‘te typ a počet stupňů převodovky: mechanická 6-ti stupňová

Uveďte spotřebu paliva v 1/100km: 4,8

Uved‘te barvu vozu: bílá

Uveďte počet míst k sezení: S

Uveďte typ karosérie: Combi

Uveďte objem zavazadlového prostoru v litrech (základní/při sklopeni zadních sedadel): 530 / 1395

Uveďte, zda automobil splňuje tyto minimální požadavky na vybavení - nehodící se škrtněte:

posilovač řízení ano/ne

ABS ano/ne

ASR, ESP ano/ne

manuální klimatizace ano/ne

tónovaná skla ano/ne

elektricky ovládaná okna vpředu ano/ne

imobilizér ano/ne

dálkové centrální zamykání, min. 2 klíčky ano/ne

palubní počitač ano/ne

autorádio a HF bluetooth ano/ne

denní svíceni ano/ne

přední mlhové světlomety ano/ne

el. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ano/ne

přední stěrače s nastavitelným intervalem stírání ano/ne

zadní stěrač ano/ne

výškově nastavitelné sedadlo řidiče ano/ne

zadní sedadlo dělené sklopné ano/ne

min. hlavový a boční airbag řidiče a spolujezdce ano/ne

3 bodové bezpečnostní samonavíjecí pásy — Sx ano/ne

zásuvka 12V min. lx vpředu ano/ne

gumové nebo gumotextilni autokoberce ano/ne

plnohodnotné či dojezdové rezervní kolo, klič na kola, zvedák ano/ne

sada náhradních žárovek a pojistek ano/ne

hlavové opěrky výškové nastavitelné min. předních sedadel ano/ne

gumový nebo gumotextilní koberec do zavazadlového prostoru ano/ne

zástěrky vpředu i vzadu ano/ne

sada 4 kol s letními pneumatikami ano/ne

sada 4 kol se zimními pneumatikami - nasazená při odběru vozidla ano/ne



zakázka

Centrální

KRYCI LIST NABIDKY

Nákup aut pro zajištění autoprovozu města
Nové Město na Moravě

zadavatel Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravč
iČ: 00294900

AUTO ... s.r.o.
Nádražní 211 8!67
591 01 Žďár nad Sázavou

63470187 DIČ CZ63470187
605 298 196
veseIy(auto-auto Cz

datová schránka I y8rnirny4
pověř, zástupce pro další jednání:

nabídková cena včetně DPH

1) dodávka pro zadavatele Nové Město na
Moravě 1763568

2) dodávka pro zadavatele Centrum Zdislava 293956

celková nabídková cena

termín dodávky

poznámky:

30.11.20l6

AUTC SrO. (
3ra2n 2i5/67
5 31 2d EÉ Sázav.
—

VJJj autn-aUt Cz

uchazeč
sídlo

IC
telefon, fax
e-mail

Petr Veselý - vedoucí prodeje

2 057 524,00 Kč

datum

podpis, razíi

Pozn.:

19.7.20 16

3K00A


