
R Á M C O V Á  K U P N Í  S M L O U V A  

DMSS 1078577

na dodávku originálních náhradních dílů

Smluvní strany:

ČESKÁ TELEVIZE

IČ: 00027383
DIČ: CZ00027383

Sídlo: Kavčí hory, 140 70 Praha

Zřízená: zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do
obchodního rejstříku

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1540252/0800

Finančním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

Přerosí a Švorc-auto, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Sídlo:

Zapsaná:
35976

63073188
CZ63073188

Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v ¡Praze, sp.zn C

bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 1567762/0800

zastoupené: Liborem Přerostem, jednatelem

(dále jen „Dodavatel“)

dnešního dne uzavřely tuto rámcovou kupní smlouvu na dodávku náhradní dílů pro osobní vozidla v 
souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve Smlouvě obsažených a s úmyslem být Smlouvou vázány,
dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že

1.1.1 je veřejnoprávní institucí zřízenou za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, resp. 
zajišťování veřejné služby v oblasti televizního vysílání na základě zákona č. 483/199) Sb., 
o České televizi, ve znění pozdějších předpisů,
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1.1.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a 
řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2 Dodavatel prohlašuje, že

1.2.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu (zákon č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech),

1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu 
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.3 Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka 
náhradních dílů pro osobní vozidla tovární značky Škoda“.

1.4 Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 
10.6.2016 a s nabídkou Dodavatele ze dne 23.6.2016.

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

2.1 Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli dodávat na základě dílčích objednávek 
veškeré originální náhradní díly na osobní vozidla značky Škoda vybraných typů (dále jen 
„zboží“ nebo „komodity“). Jednotlivé typy zboží jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy. 
Vybrané typy osobních vozidel značky Škoda jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy'.

2.2 Předmětem plnění jsou jen dodávky originálních náhradních dílů pro určené modely vozidel 
související s prováděním oprav vozidel Objednatele.

2.3 Originálními náhradními díly se přitom rozumí pouze takové náhradní díly, které mají stejnou 
kvalitu jako komponenty použité pro montáž motorového vozidla a které jsou vyrobeny podle 
specifikací a výrobních norem stanovených výrobcem vozidla pro výrobu komponentů nebo 
náhradních dílů pro dotyčné motorové vozidlo. Zahrnuty jsou náhradní díly, které jsou vyráběny 
na stejné výrobní lince jako tyto komponenty.

Pokud není prokázán opak, předpokládá se, že předmětem veřejné zakázky jsou také náhradní 
díly, které se považují za originální náhradní díly, pokud výrobce dílů potvrdí (je schopen vydat 
osvědčení), že takové náhradní díly odpovídají kvalitě komponentů používaných pro montáž 
dotyčného motorového vozidla anebo byly vyrobeny podle specifikací a výrobních standardů 
výrobce vozidla.

Shora uvedené zadavatel opírá o tzv. blokovou výjimku, Nařízení komise (EU) 461/2010 ze dne 
27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie 
vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel (dále jen 
„bloková výjimka 461/2010“). Bloková výjimka 461/2010 stanoví definici originálních 
náhradních dílů a dílu odpovídající kvality, resp. je tato definice obsažena v čl. 26 Směrnice 
2007/46/ES (o schvalování typů vozidel a přívěsů) a zmíněna v čl. 19 Pokynů k blokové 
výjimce pro motorová vozidla.

Definice originálních náhradních dílů zahrnuje náhradní díly vyráběné výrobcem vozidel, 
vyráběné pro výrobce vozidel (včetně ND vyráběných na stejné výrobní lince), dále pak také 
náhradní díly vyráběné podle specifikací a výrobních standardů výrobce vozidla. Nad to 
zadavatel podotýká, že platí presumpce originálního náhradního dílu, když výrobce potvrdí, že 
byl vyroben podle specifikace a výrobních standardů výrobce vozidel.

Pokud jde o tzv. díly odpovídající kvality (díly srovnatelné kvality, díly kvalitativně 
rovnocenné) podle blokové výjimky 461/2010, tak těmito se rozumí náhradní díly vyráběné
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výrobcem dílů, který je kdykoliv schopen vydat osvědčení, že tyto díly dosahují kvality dílů 
použitých či používaných při montáži nových motorových vozidel.

Uchazeč nesmí dodávat jiné, než shora uvedené náhradní díly, zejména pak nesmí nabízet díly, 
které nejsou považovány za originální náhradní díly. Náhradní díly budou dodány vždy podle 
čísla nomenklatury' a dle výrobcem předepsaných náhradních dílů dle výbavy vozidla. Uchazeč 
také v žádném případě nesmí nabízet díly repasované, vyjma těch, které jsou označeny jako 
„Skoda originální výměnný díl“, náhradní díl, který je uveden v platném elektronickém 
katalogu ETKA verze 7.4 a vyšší a takový náhradní díl, na něhož výrobce (dodavatel) poskytuje 
záruku jako na nový náhradní díl dodávaný pro montáž vozidla a je schopen tuto skutečnost na 
základě požadavku zadavatele doložit čestným prohlášením.

2.4 Originálním náhradním dílem nejsou jiné, než shora uvedené náhradní díly, a to ani tehdy, 
pokud jsou vybaveny prohlášením o shodě a jsou určené k použití na trhu jako způsobilé 
náhradní díly. Takové náhradní díly nebude Objednatel akceptovat. V případě jejích dodání se 
jedná o rozpor s touto Smlouvou a Dodavatel bude povinen k úhradě smluvní pokuty uvedené 
v čl. 9 této Smlouvy.

2.5 Dodavatel se po dobu účinnosti této Smlouvy zavazuje zajišťovat pro Objednatele dodávky 
konkrétních komodit v souladu s touto Smlouvou.

2.6 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za poskytování předmětného plnění cenu dle článku 
5 Smlouvy.

2.7 Účelem této Smlouvy je zajištění bezpečného provozu osobních automobilů Objednatele.

3. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH PLNĚNÍ

3.1 Objednatel má právo kdykoli po dobu účinnosti této Smlouvy zaslat Dodavateli písemnou 
výzvu (objednávku) k dílčímu plnění a stanovit požadavek na dodávku konkrétních komodit. 
Objednávka bude obsahovat specifikaci druhu zboží podle nomenklatury.

3.2 Objednatel si vyhrazuje možnost objednání náhradních dílů dle VÍN vozidla.

3.3 Dodavatel je povinen zabezpečit přijímání objednávek zboží v pracovní dny do 15:30 hodin. 
Dodavatel je povinen neprodleně po doručení objednávky potvrdit Objednateli doručení 
objednávky.

3.4 Objednatel vystaví závaznou objednávku Dodavateli v písemné formě, přičemž za písemnou 
objednávku se považuje též objednávka učiněná faxem a prostřednictvím elektronické pošty, 
popř. dalších elektronických prostředků.

3.5 Objednávka musí obsahovat min. tyto údaje:

označení Objednatele a Dodavatele;

číslo objednávky;

datum vystavení objednávky;

zboží určené dle druhu za pomoci stanovené nomenklatury; 

množství požadovaného zboží; 

datum dodání zboží.

3.6 Není-li v objednávce uveden termín dodání, platí, že se jedná o dodání v režimu, který je 
uveden v čl. 4. odst. 4.1 této Smlouvy.
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3.7 Dodavatel je povinen Objednateli nabídnout pro plnění konkrétního dílčího plnění prováděného 
na základě objednávky takové podmínky, na jejichž základě s ním byla tato Smlouva uzavřena.

4. DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ A PODMÍNKY DODÁVEK

4.1 Dodavatel se zavazuje zboží objednané do 15:30 hodin pracovního dne dodat do 08:00 hodin 
následujícího pracovního dne Objednateli, pokud Objednatel nestanoví v objednávce delší lhůtu 
dodání. Pracovním dnem v provozovně Objednatele se přitom rozumí po-pá v každém 
kalendářním týdnu.

4.2 Místem plnění je: Česká televize Praha, Praha 4, Kavčí hory, PSČ: 140 70. Smluvní strany se 
dohodly, že dodání zboží se uskutečňuje jeho předáním v místě plnění.

4.3 Nebezpečí škody na dodávaném zboží a vlastnická práva k němu přejdou z Dodavatele na 
Objednatele dnem převzetí zboží, tj. podpisem dodacího listu oprávněnou osobou Objednatele.

4.4 Dodací list musí obsahovat min. následující údaje:

a) označení Objednatele a Dodavatele vč. IČO

b) sídlo Objednatele a Dodavatele

c) adresa místa plnění

d) číslo objednávky, datum jejího vystavení

e) zboží určené dle druhu za pomoci stanovené nomenklatury

f) množství dodaného zboží

g) cenu zboží uvedenou jako jednotkovou a jako celkovou za dodané množství daného

druhu zboží, a to jak bez DPH, tak s DPH

h) datum dodání zboží

4.5 Smluvní strany se dohodly, že podepsaný dodací list je nezbytným podkladem pro vyúčtování 
ceny dodaného zboží, bez potvrzeného dodacího listu nemá Dodavatel nárok na zaplacení ceny 
zboží.

4.6 Smluvní strany se dohodly, že podpisem dodacího listu nedochází k uznání ceny uvedené na 
dodacím listu, ale pouze k potvrzení množství a druhu zboží a termínu dodání. Cena uvedená na 
dodacím listu má pouze informativní charakter a bude porovnávána s cenou uvedenou na 
faktuře za dodané zboží. Tím není dotčeno právo Objednatele domáhat se ceny stanovené dle 
této Smlouvy.

4.7 V případě, že bude dodáno větší, než objednané množství zboží, a toto zboží bude vráceno zpět 
Dodavateli, není Objednatel povinen uhradit cenu zboží dodaného nad rámec objednávky.

4.8 Dodavatel je povinen dodat zboží v souladu s obvyklými technickými podmínkami, 
specifikacemi a technickými a uživatelskými standardy . Při dodání zboží je Dodavatel povinen 
respektovat ustanovení příslušných norem EN ČSN nebo jejich části, které byly oprávněným 
orgánem prohlášeny za závazné. Veškeré zboží musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

4.9 Dodavatel je povinen Objednateli spolu s dodávaným zbožím dodat všechny potřebné doklady a 
průvodní dokumentaci výrobce, jež jsou nutné k převzetí a užívání Dodávek. Veškeré doklady a 
průvodní dokumentace budou výhradně v českém jazyce.
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4.10 Objednávkový systém Dodavatele musí být veden dle uvedené nomenklatury s „on-line“ 
přístupem. Dodavatel je povinen pomocí objednávkového systému Objednateli v reálném čase 
sdělit, zdaje požadované zboží skladem a je možné ho dodat v požadovaném termínu dodání, a 
to ať již prostřednictvím automatizovaného či jiného objednávkového systému, vždy však 
v reálném čase.

4.11 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn objednávku do 30 kalendářních dnů ode 
dne dodání zboží stornovat, a to i jen částečně. Uvedené právo je Objednatel oprávněn využít 
v případě, že byl omylem objednán nevhodný náhradní díl pro práce prováděné Objednatelem.

4.12 Dodavatel se zavazuje ke zpětnému odběru nepoužitých náhradních dílů za jejich pořizovací 
cenu.

4.13 Dodavatel je povinen vést a zároveň odpovídá za aktualizaci nomenklatur náhradních dílů v 
souladu s nomenklaturami používaných výrobcem daných náhradních dílů, resp. výrobcem 
předmětných vozidel, tj. katalogových čísel náhradních dílů výrobce vozidel dle elektronického 
katalogu výrobce vozidla ET1CA verze 7.4 a vyšší.

4.14 Dodavatel se zavazuje zajistit Objednateli okamžitě dostupné informace minimálně 

v rozsahu zajišťujícím:

a) neprodlené potvrzení doručení objednávky náhradních dílů

b) informace o náhradních dílech, náhradách, případných záměnách při montáži na 

vozidlo

c) informace o vyměněných náhradních dílech, informace o stavu řešení reklamací

d) informace o nedodaných položkách

e) informace o tom, zdaje objednané zboží skladem, resp. zda může být dodáno 

v dodacím termínu stanoveném objednávkou.

4.15 Dodavatel je povinen dodávané náhradní díly označit formou skladového štítku s následujícími 
údaji:

a) katalogové číslo náhradního dílu

b) název

c) číslo dodacího listu, z kterého je náhradní díl vyskladněn

d) celkový počet dodaných kusů

4.16 Dodavatel je povinen u dodávek náhradních dílů v přepravních obalech přiložit seznam 
materiálu (náložní listy) osvědčující typ a počet náhradních dílů uložených v daném obalu.

4.17 Smluvní strany se dohodly, že ke každému náhradnímu dílu, který bude při plnění Smlouvy 
dodán Objednateli, je Dodavatel povinen doložit do 24 hodin na požádání prohlášení o shodě 
předmětného náhradního dílu.

4.18 Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen na požádání do 1 měsíce doložit 
Objednateli, že dodaný náhradní díl je originálním náhradním dílem dle definice

uvedené v čl. 2. této Smlouvy, a to nejlépe písemným prohlášením výrobce daného náhradního 
dílu nebo jiným vhodným způsobem.
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4.19 Objednatel není na základě této Smlouvy povinen objednávat žádné zboží, ani tato Smlouva 
nezakotvuje exkluzivitu ve prospěch Dodavatele, stejně tak počet položek uvedený v ceníku 
nestanovuje minimální ani maximální možný počet objednaného kusů zboží.

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Ceny za poskytnuté zboží dle Smlouvy jsou jako jednotkové ceny specifikovány v Příloze č. 1 
Smlouvy. Cena bude zaplacena na základě jednotkových cen a množství dodávaného zboží, a to 
v souladu s následujícími platebními podmínkami.

5.2 Dodavatel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že ceny za dodávané zboží dle této 
Smlouvy, zahrnují veškeré náklady dodavatele spojené s předmětem jednotlivých dílčích plnění.

5.3 Objednatel výslovně stanoví, že neposkytuje zálohové platby.

5.4 Cena za poskytování zboží je vždy splatná na základě jednorázové faktury (daňového dokladu) 
vystavené Dodavatelem za jednotlivá dílčí plnění. Dodavatel se zavazuje fakturu vystavit do 
patnáctého (15.) dne po podpisu dodacího listu na adresu dle místa plnění. Dodací list bude 
vždy tvořit přílohu faktury. Splatnost jednotlivých faktur je stanovena na třicet (30) dní od 
doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli. Dodavatel odešle fakturu (daňový doklad) 
Objednateli nejpozději následující pracovní den po vystavení faktury (daňového dokladu).

5.5 Všechny faktury (daňové doklady) musí obsahovat veškeré náležitosti požadované zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů účinných v době 
fakturace, avšak výslovně musí vždy obsahovat následující údaje: označení smluvních stran 
(Dodavatel a Objednatel) a jejich adresy, 1Č, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury' 
(daňového dokladu) je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení a číslo 
Smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury' (daňového dokladu), den vystavení a 
lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu), označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se 
má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

5.6 Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně 
uvedené údaje dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti. V takovém 
případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené 
faktury (daňového dokladu). V této souvislosti smluvní strany prohlašují, že veškeré jejich 
vzájemné pohledávky jsou navzájem započitatelné ve smyslu ustanovení § 1982 občanského 
zákoníku.

5.7 Faktury (daňové doklady) se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený 
ve faktuře (daňovém dokladu) a považuji se za uhrazené dnem odepsání fakturované částky 
z účtu Objednatele.

Sjednává se, že bude-li Dodavatel zasílat nebo v průběhu účinnosti této Smlouvy využije 
možnosti zasílat faktury (daňové doklady) elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF 
formátu ze své emailové adresy na emailovou adresu Objednatele dle místa plnění na adresu
faktary@ceskatelevize.cz.

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho 
e-mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy 
komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura 
obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě 
zasílání opravných daňových dokladů.

5.8 Objednatel je oprávněn uhradit za Dodavatele DPH ze zdanitelného plnění dle této Smlouvy 
přímo příslušnému správci daně ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
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hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o DPH“). Pokud Objednatel 
postupuje dle předchozí věty, zanikne její smluvní závazek zaplatit částku odpovídající DPH 
Dodavateli.

5.9 Dodavatel prohlašuje, že v této Smlouvě uvedl svůj bankovní účet zveřejněný správcem daně 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH. Dodavatel se dále zavazuje, 
že i v každém daňovém dokladu adresovaném Objednatel uvede jako bankovní účet určený pro 
účely poskytnutí úplaty za zdanitelné plnění dle této Smlouvy svůj účet zveřejněný správcem 
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH. Pro případ každého 
porušení povinnosti dle předchozí věty je Dodavatel povinen na výzvu Objednatele zaplatit 
smluvní pokutu ve výši odpovídající částce DPH dle dotčeného daňového dokladu. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši. Dodavatel se dále 
zavazuje Objednatele předem prokazatelně písemně informovat o připravované změně údaje o 
účtu zveřejněném správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o 
DPH. Pro případ každého jednoho porušení povinnosti dle předchozí věty je Objednatel 
oprávněn po Dodavateli požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Nárok na smluvní 
pokutu nezaniká odstoupením od Smlouvy.

5.10 Dodavatel prohlašuje, že správce dané před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že je 
nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH. V případě, žc správce rozhodne po uzavření 
této Smlouvy, že je Dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zavazuje se 
Dodavatel informovat o tom prokazatelně písemně Objednatele do 24 hodin poté, kdy mu bylo 
doručeno příslušné rozhodnutí správce daně, a to bez ohledu na vykonatelnost takového 
rozhodnutí a způsob jeho doručení. Pro případ nepravdivosti prohlášení ve větě prvé nebo 
porušení povinnosti dle věty druhé tohoto odstavce je Dodavatel povinen na výzvu Objednatele 
zaplatit smluvní pokutu ve výši částky DPH z celkového finančního závazku Objednatele dle 
této Smlouvy. Nárok na smluvní pokutu nezaniká odstoupením od Smlouvy.

6. ZÁRUKY

6.1 Dodavatel zaručuje Objednateli, že zboží dodané v souladu s touto Smlouvou budou:
a) nové a nepoužité příp. repasované v souladu s čl. 2 odst. 2.3. této smlouvy;
b) plně funkční;
c) použitelné v České republice - v této souvislosti Dodavatel zaručuje Objednateli zejména, že 

Dodávky získaly veškerá nezbytná osvědčení pro užití Dodávek v České republice, pokud je 
takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Dodavatel předá kopie 
těchto osvědčení Objednateli při předání Dodávek;

d) mít jakost a provedení stanovenou v této Smlouvě;
e) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad;
0 bez právních vad. Dodavatel v této souvislosti zaručuje Objednateli, že ohledně Dodávek 

není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky týkající se Dodávek 
(pokud jsou v době podpisu Smlouvy resp. zaslání objednávky dle Smlouvy již splatné);

g) bezpečné - zejména, že tyto zboží neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky 
a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech;

h) splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech a 
zákona o obalech.

6.2 Dodavatel poskytuje záruku za jakost Dodávek, jakož i jakost všech jejich částí a za to, že 
budou způsobilé pro užití k účelu smluvenému, jinak obvyklému účelu, a že si zachovají 
smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti. Dodavatel poskytuje záruku za to, že zboží nebude mít 
právní vady a nebude zatíženo právy třetích osob, která by omezovala či znemožňovala užití
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zboží k účelu dle této Smlouvy. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za to, že zboží bude 
mít obvyklé technické vlastnosti, odpovídající technickým údajům výrobce.

6.3 Záruční doba Dodávek dle této Smlouvy je 24 měsíců a počíná běžet ode dne podpisu dodacího 
listu k příslušné Dodávce.

6.4 Po záruční dobu uvedenou v odst. 6.3 Smlouvy je Dodavatel povinen odstranit vadu, která brání 
řádnému užívání dodaného zboží:

6.4.1 Opravou vadného zboží nebo výměnou vadného zboží za bezvadné provedenou do 2 
pracovních dnů od oznámení požadavku na servisní zákrok, a to po celou dobu trvání 
záruky.

6.4.2 Dodavatel musí započít zahájení odstranění závady do 24 hodin od Objednatelova 
oznámení požadavku na servisní zákrok (rcakční doba).

6.5 Požadavek na servisní zákrok k odstranění závady na Dodávce bude Dodavateli oznámen 
následujícím způsobem:

6.5.1 telefonicky v pracovní dny v době od 08.00 hod do 16:00 hod na tel. číslo
dispečerského pracoviště dodavatele;

6.5.2 mimo pracovní dobu oznámí Objednatel svůj požadavek na tel. číslo

6.5.3 požadavek bude dále potvrzen elektronickou poštou na e-mail:

6.5.4 požadavek musí obsahovat tyto údaje: označení reklamovaného zboží, popis vady zboží, 
datum dodání zboží objednateli, č. faktury a č. dodacího listu, obsahující reklamované 
zboží.

Dodavatel bude neprodleně Objednatele informovat o změnách výše uvedených kontaktů.

6.6 Objednatel je povinen uskladnit reklamované zboží za podmínek obvyklých pro uchování 
tohoto druhu zboží.

6.7 Dodavatel musí být certifikovaný obchodní a servisní partner výrobce.

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

7.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a Smlouvy. Dodavatel plně odpovídá za plnění Smlouvy rovněž v případě, že 
příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele).

7.2 Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod.

7.3 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 
nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že Objednatel 
poskytl Dodavateli chybné zadání nebo pokyn a Dodavatel s ohledem na svou povinnost 
poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání nebo pokynu zjistit, 
smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele 
písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran není 
odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo v 
důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost dle článku 8. Smlouvy.
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7.4 Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o 
porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši dle Smlouvy.

7.5 Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro 
propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.

8. VYŠŠÍ MOC

8.1 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za porušení svých povinností z této Smlouvy 
vyplývajících, bylo-li to způsobeno vyšší mocí. Za vyšší moc se považuje okolnost, která 
nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve splnění její povinností, přičemž nelze 
spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala či 
odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat. Povinná strana se nemůže 
dovolat vyšší moci, pokud na její účinky druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
neupozornila.

8.2 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání vyšší moci.

9. SANKCE

9.1 Smluvní strana je v prodlení s plněním svého závazku, který pro smluvní stranu vyplývá ze 
Smlouvy anebo platných právních předpisů, jestliže jej nesplní řádně a včas.

9.2 V případě prodlení Dodavatele s dodáním zboží dle čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy výhradně z důvodů 
ležících na straně Dodavatele, má Objednatel právo požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní 
pokuty' ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každou i započatou hodinu tohoto 
prodlení. Dodavatel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. Tím není dotčen 
ani omezen nárok Objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.3 V případě prodlení Dodavatele s opravou nebo výměnou zboží za bezvadné zboží dle čl. 6 odst.
6.4.1 Smlouvy výhradně z důvodů ležících na straně Dodavatele, má Objednatel právo 
požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun 
českých) za každý započaty' den prodlení. Dodavatel se zavazuje takto požadovanou smluvní 
pokutu zaplatit. Tím není dotčen ani omezen nárok Objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.4 V případě nedodržení stanovené reakční doby nástupu k zahájení opravy servisním technikem 
Dodavatele dle čl. 6 odst. 6.4.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Dodavateli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý započatý 
den prodlení. Dodavatel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. Tím není 
dotčen ani omezen nárok Objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.5 V případě dodání náhradních dílů v rozporu s touto Smlouvou, zejména dodání neoriginálních 
náhradních dílů nebo nedoložení, že se jedná o originální náhradní díly, má Objednatel právo 
požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý takový případ. Dodavatel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu 
zaplatit. Tím není dotčen ani omezen nárok Objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.6 V případě škody či havárie na vozidle zapříčiněné vadným náhradním dílem dodaným 
Dodavatelem, má Objednatel právo požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý takový případ. Dodavatel se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu zaplatit. Tím není dotčen ani omezen nárok Objednatele na 
náhradu vzniklé škody.

9.7 V případě zjištění dodání vadného náhradního dílu Dodavatelem, má Objednatel právo 
požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun
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českých) za každý takový případ. Dodavatel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu 
zaplatit. Tím není dotčen ani omezen nárok Objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.8 V případě neprovozuschopnosti vozidla zapříčiněné vadným náhradním dílem dodaným 
Dodavatelem, má Objednatel právo požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý takový' případ. Dodavatel se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu zaplatit. Tím není dotčen ani omezen nárok Objednatele na 
náhradu vzniklé škody.

9.9 V případě prodlení Objednatele s úhradou splatné faktury má Dodavatel právo požadovat po 
Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. Objednatel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

9.10 Za každé jednotlivé porušení povinnosti týkající ve smyslu odst. 14.5 a 14.6 Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč 
(slovy: pět tisíc korun českých). Dodavatel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu 
zaplatit.

9.11 Smluvní pokuta dle Smlouvy je splatná sedmý (7.) den ode dne doručení písemné výzvy 
oprávněné smluvní strany k jejímu uhrazení povinnou smluvní stranou.

9.12 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou 
smluvní stranu povinnosti splnit své závazky a nedotýká se nároku na náhradu škody v plné výši 
dle Smlouvy.

10. OPRÁVNĚNĚ OSOBY

10.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou 
zastupovat smluvní stranu v obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním 
dle Smlouvy. Oprávněné osoby smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy a 
její realizace jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

vedoucí centrálního nákupu

Za věci technické:

vedoucí autoprovozu

b) Na straně Dodavatele:

Za věci obchodní:

Libor Přerost, jednatel

i. i ' K  ^

Za věci technické:

vedoucí skladu
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10.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 
povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit nejpozději do tří (3) 
pracovních dnů. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává dnem 
doručení oznámení o této změně.

11. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

11.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné 
pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu 
o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy. 
Vzájemná komunikace bude probíhat výhradně v českém jazyce.

11.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo k 
prodlení s plněním jednotlivých termínů a se splatností jednotlivých peněžních závazků.

11.3 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a 
prostřednictvím oprávněných osob nebo jimi pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců 
smluvních stran.

11.4 Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují ke Smlouvě, nebo která mají být 
učiněna na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně 
doručena.

12. ŘEŠENÍ SPORŮ

12.1 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

12.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat se o 
smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo 
pověřených zástupců.

12.3 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě, nebude-li sporná 
záležitost vyřešena do šedesáti (60) dnů ode dne doručení výzvy k jednání dle odst. 12.2 
Smlouvy, budě místně příslušných soudem v případě řešení sporů soudní cestou Obvodní soud 
pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze.

13. ÚČINNOST SMLOUVY

13.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy a uzavírá se na dobu určitou 1 
roku od účinnosti této Smlouvy.

13.2 Účinnost Smlouvy zaniká výhradně:

13.2.1 uplynutím doby, na kterou byla uzavřena;

13.2.2 Objednatelovým uhrazením celkové ceny 488.328 (slovy: 
čtyřistaosmdesátosmtisíctřistadvacetosm korun) Kč bez DPH Dodavateli dohromady za 
veškerá plnění dle této Smlouvy;
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13.2.3 dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných závazků a 
pohledávek;

13.2.4 písemným odstoupením od Smlouvy, a to v případe podstatného porušení Smlouvy 
jednou ze smluvních stran nebo v dalších případech upravených touto Smlouvou. 
Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně;

13.2.5 písemnou výpovědí Smlouvy v souladu s odst. 13.7 Smlouvy.

13.3 Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména prodlení smluvní strany s plněním závazků 
podle Smlouvy po dobu delší než třicet (30) dnů, pokud tato smluvní strana nezjedná nápravu 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí byla druhou smluvní stranou poskytnuta na základě 
písemné výzvy ke splnění povinnosti, přičemž tato lhúta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů 
od doručení takovéto výzvy.

13.4 Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že:

a) probíhá insolvenční řízení proti majetku Dodavatele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Dodavatele nepostačuje k 
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Dodavatele 
byl zcela nepostačující;

b) Dodavatel vstoupí do likvidace;

13.5 Dodavatel uvedl v nabídce do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato 
Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek výběrového řízení.Odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského 
zákoníku.

13.6 Ukončením účinnosti Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních 
pokut, ochrany informací a řešení sporů.

13.7 Objednatel je oprávněn písemně vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta 
činí 2 (dva) měsíce a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena Dodavateli.

14. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

14.1 Jestliže vznikne na straně Dodavatele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 občanského 
zákoníku, Dodavatel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti a její příčině 
Objednatele. Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude Dodavatel pokračovat v 
realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností 
a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde není možné 
plnit.

14.2 Objednatel se zavazuje zajistit pracovníkům Dodavatele během plnění předmětu této Smlouvy, 
je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště Objednatele a součinnost nezbytnou k 
provedení předmětu plnění. Dodavatel se zavazuje dodržovat v objektech Objednatele příslušné 
bezpečnostní předpisy, se kterými byl Dodavatel prokazatelně seznámen.

14.3 Při plnění této Smlouvy je Dodavatel vázán touto Smlouvou, zákony, obecně závaznými 
právními předpisy a pokyny Objednatele, pokud tyto pokyny nejsou v rozporu s těmito 
normami nebo zájmy Objednatele. Dodavatel je povinen včas písemně upozornit Objednatele 
na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se
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zákony nebo obecné závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto 
upozornění trvá na svých pokynech, Dodavatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této 
příčinné souvislosti.

14.4 Dodavatel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na 
obchodní firmu Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést 
k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

14.5 Dodavatel se zavazuje

a) informovat neprodleně Objednatele o všech skutečnostech majících vliv na plnění dle této 
Smlouvy,

b) plnit řádně a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této Smlouvy,
c) požádat včas Objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této Smlouvy,
d) na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel požádá o schůzku 

nejpozději 3 pracovní dny předem. V mimořádně naléhavých případech je možno tento 
termín po dohodě obou Smluvních stran zkrátit.

14.6 Smluvní strany sjednávají, že veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy 
související se Smluvními stranami a všechny skutečnosti, o nichž se dozví v souvislosti s touto 
Smlouvou, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích, jsou Smluvními stranami 
považovány za obchodní tajemství. Pro účely této Smlouvy jsou důvěrnými informacemi 
a obchodním tajemstvím zejména tato Smlouva, zápisy zjednání Smluvních stran, všechny 
informace, které poskytne Objednatel Dodavateli, ať již v podobě materializované nebo 
dematerializované. Smluvní strany se zavazují:
a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou 

obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,
b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním 

této Smlouvy', dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je 
jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých zaměstnanců pro styk s těmito chráněnými informacemi 
a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto 
osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

14.7 Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na skutečnosti nebo informace označované jako 
obchodní tajemství nebo důvěrné informace, pokud je jejich poskytnutí třetím stranám nebo 
zveřejnění nutné na základě požadavků právního řádu České republiky.

14.8 Dodavatel se zavazuje, že při plnění Smlouvy pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce 
vymezenou v ust. § 5 písm. e) zákona o zaměstnanosti.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Smlouvy, přičemž Smlouvu je 
možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků 
Smlouvy, oboustranně odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

15.2 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle občanského 
zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této 
Smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se 
v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, 
účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit
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takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část 
ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a 
ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby 
účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy 
přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních 
stran.

15.3 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

15.4 Smluvní strany se zavazují nepřevést jako postupitelé svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z 
její části třetí osobě.

Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu v této Smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 
smluvních stran a soud není oprávněn do Smlouvy jakkoli zasahovat.

Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Dodavatel převzal nebezpečí změny okolností. Před 
uzavřením Smlouvy smluvní strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci 
a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Tuto Smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

Veškerá oznámení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně a zaslána kontaktní osobě 
druhé smluvní strany prostřednictvím elektronické pošty, faxu nebo doporučenou poštou, 
případně předána osobně, není-Ii ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této Smlouvy ani 
před ustanoveními zákona.

15.9 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

> Příloha č. 1 -  Cenová tabulka náhradních dílů pro osobní vozidla zn. Škoda

15.10 Tato smlouvaje vypracována v 5 (pěti) stejnopisech, z nichž 3 (tři) stejnopisy obdrží Kupující a 
2 (dva) stejnopisy obdrží Prodávající.

15.11 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k ní připojují svoje podpisy.

15.12 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

15.5

15.6

15.7

15.8

Objednatel Dodavatel

ČESKÁ TELEVIZE
ICO: 00027303, DlC: CZ000273S3 

Na Hřebenech I! 1132/4 
140 7^ Praha 4 

-9-
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Příloha číslo 1 k rámcové smlouvě

Typ vo; Univerzální - Pro Fabie ¡ Octavie

Cena za Cena

Číslo Číslo v SAPu Název
Předpoklád 
aný odběr

MJ
MJ bez 
DPH v

celkem v 
CZK bez

CZK DPH
1 1150363 Spona hadice 32-50 20 Ks 5 100
2 1150364 Spona hadice 16-25 20 Ks 5 100
3 1150365 Spona hadice 25-40 20 Ks 5 100
4 1150366 Spona hadice 8x12 20 Ks 5 100
5 1150367 Spona hadice 50x65 20 Ks 10,8 216
6 1150368 Spona 10x16 20 Ks 8,4 168
7 1150402 Žárovka 12V-21W 150 Ks 6 900
8 1150403 Žárovka 21/5W 150 Ks 10,2 1530
9 1150405 Žárovka 4W 150 Ks 6 900

10 1150406 Žárovka 1,2 W 150 Ks 4,8 720
11 1150407 Žárovka 12V/10W 150 Ks 6 900
12 1150408 Žárovka Sufit 100 Ks 6,6 660
13 1150409 Žárovka 5W 12V 100 Ks 4,8 480
14 1150410 Žárovka H 1 100 Ks 37,2 3720
15 1150411 Žárovka 12V H3 100 Ks 37,2 3720
16 1150412 Žárovka H 4 100 Ks 48 4800
17 1150444 Hadice průměr 8 30 M 90 2700

! 18 1150462 Stěrač zadní 50 Ks 80 4000
19 1150463 Sada žárovek Ooctavia Fabia 200 Ks 90 18000
20 1150465 Žárovka 12V/2W 100 Ks 6 600
21 1150474 Spona 20-32 80 Ks 9,6 768
22 1150494 Spona hadice 12-20 80 Ks 8,4 672
23 1150548 Pojistky 10A malé 100 Ks 2,4 240
24 1150548 Pojistky 20A malé 100 Ks 2,4 240
25 1150548 Pojistky 25A malé 100 Ks 2,4 240
26 1150548 Pojistky 10A velké 100 Ks 1,56 156
27 1150548 Pojistky 20A velké 100 Ks 1,8 180

i 28 1150548 Pojistky 25A velké 100 Ks 1,8 180
29 1150575 Žárovka 12V/5W 150 Ks 7,8 1170
30 1150587 Pojistky 20 Sad 72 1440
31 1150595 Žárovka 21V orange 40 Ks 16,8 672
32 1150620 Brzdový váleček 50 Ks 190,8 9540
33 1150629 Žárovky H7 120 Ks 66 7920
34 1150665 Podložka SPZ 100 Ks 25,2 2520
35 1150708 Stěrač Oct. 530mm 60 Ks 220 13200
36 1150714 Žárovka 12V/1,2 obj. 80 Ks 20 1600
37 1201295 kompletní autolékárna 80 Ks 138 11040
38 1201304 Konkor 60 Ks 66 3960
39 1201309 Kapalina 200 Ks 60 12000
40 1201311 Fridex á 11 300 Ks 50 15000
41 1201312 Glykosol 350 Ks 30 10500
42 1201313 Glacidet letní 350 Ks 15,6 5460



43 1201313 Glacidet 80 250 Ks 32 8000
44 1201313 Gladdet -40 50 Ks 25 1250
45 1201313 Glacidet -30 100 Ks 20 2000
46 1201319 Stěrka 200 Ks 30 6000
47 1201324 Silkal spray + Soundal silicone 150 Ks 40 6000

166362
yp vozí Fabia 11,4 55 kw

Cena za Cena

Číslo Číslo v SAPu Název
Předpoklád 
aný odběr

MJ
MJ bez 
DPH v

celkem v 
CZK bez

CZK DPH

1 1150609 Brzdové čelisti 50 Sad 300 15000
2 1150931 vzduchový filtr Fabia 40 Ks 144 5760
3 1150932 olejový filtr Fabia 40 Ks 82 3280

, 4 1150933 pylový filtr Fabia 40 Ks 141,6 5664
5 1150934 palivový filtr Fabia 40 Ks 300 12000
6 1150941 klínový řemen P 20 Ks 180 3600
7 1150972 závaží PNEU 0,5g 500 Ks 3,4 1700
8 1150972 závaží PNEU 10g 500 Ks 3,6 1800 S
9 1150972 závaží PNEU 15g 500 Ks 4 2000

10 1150972 závaží PNEU 25g 500 Ks 6 3000
11 1150972 závaží PNEU 30g 500 Ks 7 3500
12 1202896 Svíčky zapalovací fabia 30 ks 140,4 4212
13 1201300 Rohože gumové 30 Sad 540 16200

77716

yp vozí Octavia 1 1,9 77 kw
Cena za Cena

Číslo Číslo v SAPu Název
Předpoklád 
aný odběr

MJ
MJ bez 
DPH v

celkem v 
CZK bez

CZK DPH
1 1150242 Svíčky žhavící 40 Ks 151,2 6048
2 1150676 Brzdové destičky 40 Ks 492 19680
3 1150708 Stěrač Oct. 530mm 40 Ks 250 10000
4 1150713 Spínač varovných světel 40 Ks 431 17240
5 1150935 pylový filtr Octavia 40 Ks 108 4320
6 1150936 palivové filtry OCTAVIA 40 Ks 126 5040
7 1150937 palivový filtr nafta Octavia 40 Ks 206,4 8256
8 1201294 závaží PNEU 0,5g 500 Ks 3,4 1700
9 1201294 závaží PNEU lOg 500 Ks 3,6 1800

10 1201294 závaží PNEU 15g 500 Ks 4 2000
11 1201294 závaží PNEU 25g 500 Ks 6 3000
12 1201294 závaží PNEU 30g 500 Ks 7 3500
13 1202892 filtr oleje diesel 30 Ks 85,2 2556
14 1202893 filtr oleje benzin 20 Ks 78 1560
15 1202894 filtr vzduchu 20 Ks 120 2400
16 1202896 svíčky zapalovací 15 Ks 120 1800



17 1202898 brzdové destičky zadní 20 Sad 480 9600
18 1202899 brzdové čelisti 20 Sad 420 8400
19 1201300 Rohože gumové 20 Sad 340 6800

115700

yp vozí Octavia II 1,9 77 kw
Cena za Cena

Číslo Číslo v SAPu Název
Předpoklád 
aný odběr

MJ
MJ bez 
DPH v

celkem v 
CZK bez

CZK DPH
1 1150242 Svíčky žhavící 20 Ks 216 4320
2 1150676 Brzdové destičky 20 Ks 540 10800
3 1150708 Stěrač Oct. 530mm 20 Ks 440 8800
4 1150713 Spínač varovných světel 10 Ks 531 5310
5 1150935 pylový filtr Octavia 15 Ks 180 2700
6 1150936 palivové filtry OCTAVIA 20 Ks 300 6000
7 1150937 palivový filtr nafta Octavia 15 Ks 228 3420

i 8 1201294 závaží PNEU 0,5g 600 Ks 3,4 2040
9 1201294 závaží PNEU lOg 600 Ks 3,6 2160

10 1201294 závaží PNEU 15g 600 Ks 4 2400
11 1201294 závaží PNEU 25g 600 Ks 6 3600
12 1201294 závaží PNEU 30g 600 Ks 7 4200
13 1202892 filtr oleje diesel 40 Ks 120 4800

, 14 1202893 filtr oleje benzin 40 Ks 180 7200
15 1202894 filtr vzduchu 30 Ks 250 7500
16 1202896 svíčky zapalovací 30 Ks 200 6000
17 1202898 brzdové destičky zadní 30 Sad 560 16800
18 1151001 Celog. stěrače OCTAVIA 50 Pár 250 12500 ;
19 1201300 Rohože gumové 50 Sad 360 18000 ;

128550

Celkem Kč bez DPH 488.328,-


