
Kupní smlouva, na dodávky

„Stroje a vozidla PKÚ, s. p. – mikrobus“
Kód akce: A425 + A427

č. NŘP/Ku/234/2017

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39 Chlumec
IČO: 000 07 536
DIČ: CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, č. ú: 

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku
Ve věcech technických   náměstek ředitele pro provoz

, vedoucí oddělení autodopravy
, referent autodopravy,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII,
vložka 433
(dále jen „Kupující“)

a

AUTO IN s.r.o.
Poděbradská 292
530 09 Pardubice - Trnová
IČO: 252 98 828
DIČ: CZ25298828
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 

Zastoupen: Ing. Milošem Pavlíčkem, jednatelem

Ve věcech technických:  prodejce vozidel

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci králové, oddíl C, vložka
13920
(dále jen „Prodávající“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Kupní smlouvu (dále též
„Smlouva“)
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I. DŮVOD UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva je uzavírána na základě nabídky Prodávajícího, která byla v jednacím řízení
bez uveřejnění na dodávky s názvem „Stroje a vozidla PKÚ – mikrobus“, kód akce A425 +
A427, akceptována.

Prodávající se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. PŘEDMĚT KOUPĚ

Předmětem koupě je dodávka jednoho kusu mikrobusu (dále též „automobil“
nebo „vozidlo“) kategorie M, pro Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Mikrobus bude
využíván na ZBZS Odolov - Malé Svatoňovice.

Mikrobus (Ford Transit Kombi Trend L3H3)

Touto Smlouvou se Prodávající zavazuje za podmínek v ní sjednaných, dodat Kupujícímu
mikrobus a převést na Kupujícího vlastnické právo k tomuto automobilu. Kupující se touto
Smlouvou zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu
uvedenou v článku IV. této Smlouvy.

Vozidlo musí být doplněno všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce
a nádrž na pohonné hmoty musí být naplněna min. 25 litry paliva. Kapalina do ostřikovačů
bude doplněna dle aktuální sezony.

Nedílnou součástí Smlouvy (nebo její přílohou), je podrobná technická specifikace
vozidla vycházející z požadavku Kupujícího a nabídky Prodávajícího.

Technická specifikace je stanovena na základě nabídky Prodávajícího ze dne 14. 8. 2017
(nabídka, kterou Prodávající podal v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou
zakázku „Stroje a vozidla PKÚ, s. p. – mikrobus“ č. zakázky A425 + A427 a je uvedena
v příloze č. 1 této Smlouvy).

Prodávající dodá Kupujícímu vozidlo nové a nepoužívané, musí být uvedeno do provozu
v roce 2017, nerenovované, plně funkční. Na vozidle musí být proveden kompletní
předprodejní servis.

Prodávající předá Kupujícímu současně doklady nezbytné k převzetí a používání (provozu)
zboží v českém jazyce, zejména provozní a technickou dokumentaci, dokumentaci k základní
údržbě a obsluze včetně seznamu servisních míst na území České republiky a prohlášení
o shodě.

U vozidla se požaduje homologace podle příslušného předpisu EHK nebo směrnice EHS/ES
(viz vyhláška 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) a zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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Vozidlo bude předáno s minimálně 2 sadami kompletních plnohodnotných klíčů od všech
zámků a uzávěrů (popř. dálkových ovladačů), každá sada bude na samostatném, řádně
označeném svazku.

V rámci předání vozidla bude Prodávajícím provedeno proškolení řidičů (obsluhy) z obsluhy
elektronických a dalších zařízení, jimiž bude vozidlo vybaveno.

Prodávající zabezpečí oprávněnou osobu, která bude komunikovat výhradně v českém jazyce
s pověřeným zástupcem Kupujícího vést celou agendu související s dodávkou vozidla,
záručními podmínkami a případnými dalšími souvisejícími otázkami.

III. TERMÍN A MÍSTO DODÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ

1. Termín dodání

Ford Transit Kombi Trend L3H3 (1 kus) nejpozději do 30. prosince 2017

2. Místo dodání
Místem plnění Smlouvy je sídlo Kupujícího, kterým je Palivový kombinát Ústí, státní
podnik.
Obec: Chlumec
Katastrální území: Hrbovice
Kód obce: CZ042764798
Kraj: Ústecký
Předmět koupě převezme pověřená osoba Kupujícího 

IV. KUPNÍ CENA

1. Kupní cena vychází z nabídkové ceny Prodávajícího uvedené v nabídce podané
Prodávajícím do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez DPH 800 668,59 Kč
DPH 21 % 168 140,41 Kč
Cena celkem včetně DPH 968 809,00 Kč

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude ke kupní ceně bez DPH
připočítána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

2. Sjednaná kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s řádným předáním a převzetím
zboží (dopravu na místo určení, předvedení funkčnosti a zácvik obsluhy, servis).



OPP - vzorové znění návrhu Kupní smlouvy
„Stroje a vozidla PKÚ, s. p. – mikrobus“
Kód akce: A425 + A427

4

V. KONTROLA A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ

1. Kupující je oprávněn zkontrolovat předmět koupě z hlediska kvality a úplnosti,
jeho funkčnost, a zda bylo dodáno zboží požadovaných parametrů. Kontrolu provede
Kupující prostřednictvím určeného zástupce. Prodávající doloží k dodávanému výrobku
příslušný doklad prokazující shodu vydaný příslušným orgánem, provozní předpisy
a tabulku technických dat.

2. Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží dle článku II., ve stanoveném termínu
a místě dodání předmětu koupě dle článku III.

3. Kupující v součinnosti s Prodávajícím vyhotoví předávací protokol, který bude podepsán
odpovědnými zástupci obou Smluvních stran a bude součástí faktury vyhotovené
Prodávajícím.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A ÚROK Z PRODLENÍ

1. Splatnost vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne doručení Kupujícímu, lhůta
se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního
klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

2. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:

- název, sídlo, IČO/DIČ Kupujícího,

- název, sídlo, IČO/DIČ Prodávajícího,

- označení faktury a její číslo,

- bankovní spojení Prodávajícího,

- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,

- předmět faktury,

- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v % a výši DPH v Kč,
vyfakturovanou částku včetně DPH,

- razítko a podpis Prodávajícího,

- v příloze předávací protokol, který bude podepsán odpovědnými zástupci obou
Smluvních stran.

3. Každá faktura a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód
akce (A425 + A427) uvedený v záhlaví Smlouvy a číslo a datum uzavření Smlouvy
včetně případných dodatků. Na předávacím protokolu musí být zároveň uvedena délka
záruční doby. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře či předávacím protokolu
uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.
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4. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny
z bankovního účtu Kupujícího. Pokud Kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží
ve lhůtě splatnosti faktury, není Kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit
cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

5. Prodávající je oprávněn vystavit Kupujícímu fakturu po převzetí zboží Kupujícím
bez závad.

6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto Smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není Kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží.
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury.

7. Kupující nebude poskytovat Prodávajícímu jakékoliv zálohy.

8. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky
jako pro zaplacení faktury.

9. Prodávající prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že se Prodávající stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem
ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace Smlouvy, bude faktura za již realizované
dodávky hrazena Kupujícím tak, že:
- část faktury vystavené Prodávajícím odpovídající výši DPH bude uhrazena

Kupujícím přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Prodávajícího.

10. Prodávající prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Prodávajícího
zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96
odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že uvedený účet nebude účtem Prodávajícího zveřejněný správcem daně
způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již realizované dodávky hrazena
Kupujícím tak, že:
- část faktury vystavené Prodávajícím odpovídající výši DPH bude uhrazena

Kupujícím přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Prodávajícího.

11. Pokud by jedna ze Smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči
druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení
ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
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VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Při nedodržení termínu dodání předmětu koupě dle článku III. této Smlouvy, činí smluvní
pokuta za každý i započatý den prodlení 0,2 % z kupní ceny bez DPH podle článku IV.
této Smlouvy.

2. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejich
uplatnění.

3. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok Smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost Prodávajícího řádně
dodat zboží.

VIII. PRÁCE NAD RÁMEC SMLOUVY

Práce související s dodávkou zboží nad rámec této Smlouvy, které Prodávající provede
pro vlastní potřebu, nebudou Kupujícímu účtovány.

IX. ZÁRUČNÍ DOBA A SANKCE ZA NEDODRŽENÍ LHŮTY ODSTRANĚNÍ
ZÁVAD

1. Prodávající ručí za kvalitu zboží a poskytne Kupujícímu záruku po dobu 24 měsíců
od data předání zboží Kupujícímu, která bude uvedena v předávacím protokolu
podepsaném zástupci obou Smluvních stran.

2. Prodávající dále potvrzuje a garantuje záruční, pozáruční a servisní podmínky:
- záruční doba na jakost na dodaný automobil v délce min. 24 měsíců bez omezení

počtu ujetých kilometrů (nesmí být nižší, než běžně poskytovaná),
- záruční doba na lak minimálně 24 měsíců (nesmí být nižší, než běžně poskytovaná),
- záruční doba na neprorezavění karosérie v délce minimálně 72 měsíců (nesmí být

nižší, než běžně poskytovaná),
- garance zajištění náhradních dílů a provádění servisu ve smluvně zajištěných

autorizovaných servisech po dobu 10 let, lhůty počínají běžet dnem převzetí zboží,
- doba prodlení mezi datem nahlášení požadavku na servis a opravu vozidla a datem

stanoveným pro přistavení vozidla k opravě do smluvně zajištěných autorizovaných
servisů – v nejkratší možné době,

3. Začátek záruční doby nastává řádným předáním a převzetím předmětu koupě. Záruční
doba se prodlužuje o dobu, po kterou Kupující nemůže užívat předmět koupě pro jeho
vady, za které odpovídá Prodávající.

4. Reklamace vad musí být Kupujícím provedena písemně. Prodávající je povinen,
v případě prodlení s vyřízením reklamace po vzájemně odsouhlasené lhůtě, zaplatit
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ a za každý kalendářní
den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen Prodávající zaplatit do čtrnácti
kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
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X. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského
zákoníku. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou
Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou pro objektivní překážky
při plnění ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných
příčin, je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen
vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé
do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení
od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých
do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.

3. Kupující se zavazuje spolupracovat s Prodávajícím v rozsahu nezbytně nutném
k dosažení cíle Smlouvy a poskytne Prodávajícímu údaje potřebné k předmětu koupě.
Prodávající takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí
straně.

4. Prodávající bere na vědomí, že Kupující je povinným subjektem dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv
na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o registru smluv“).

5. Smluvní strany se dohodly, že Kupující zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Prodávajícího
zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše
uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Kupující bude v prodlení se splněním výše
uvedené povinnosti. Prodávající se zavazuje doručit Kupujícímu Smlouvu po jejím
podpisu bez zbytečného odkladu.

6. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu koupě,
ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují,
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

7. Prodávající přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny
okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny koupě.

8. Prodávající odpovídá za řádné dodání předmětu koupě včetně dopravy na místo určení,
předvedení funkčnosti a zácviku obsluhy svými zaměstnanci a za všechny škody,
které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně v místě
dodání předmětu koupě způsobí. Prodávající prohlašuje, že je pro vznik takto
způsobených škod řádně pojištěn.
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9. Prodejce je povinen být po dobu poskytnutí dodávky a trvání záruky řádně pojištěn
pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu
koupě způsobit Kupujícímu, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny
koupě dle ustanovení článku IV. odst. 1. Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy
nebo uzavření nových, vyrozumí o tom Kupujícího nejpozději do 5 pracovních dnů od
vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí
splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení vzniklé
škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci
obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České
republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné
formě.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou
doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo
uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím
provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být
odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana
shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy,
identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního
použití při realizaci práv a povinností Prodávajícího a Kupujícího v souvislosti s touto
uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou
každé Smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv
na interpretaci jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou
budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran.
V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich
rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna
předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně
příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví
příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.
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9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli,
a že Smlouvu nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož
připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních
stran a účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
Příloha č. 1 Rekapitulace cenové nabídky

V Chlumci dne   7. 11. 2017 V Pardubicích dne   15. 11. 2017

….………………………………… …………………................................
Ing. Petr Lenc Ing. Miloš Pavlíček

ředitel jednatel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik AUTO IN s.r.o.

(Kupující) (Prodávající)



Příloha č. 1

kupní Smlouvy

„Stroje a vozidla PKÚ, S. p. - mikrobus“
Kód akce: A425 + A427

č. NŘP/Kn/234/2016

Rekapitulace cenové nabídky



nkrobus (1 kus)

ťfllOna C. l - ÖpeClIlKaCe pľeflmetu plnenl

Typ nabízeného vozidla Ford Transit Kombi Trend L3 H3

Technický parametr Požadavky zadavatele - technické parametry
NABÍDKA

Poznámka - Dodavatel vypiní a uvede
přıjvuızlnë đgłšz' dopřňzgííđí úđafe

M1Kategorie vozidla ano

Pohonná jednotka diesel, min. výkon 81 kW 96 kW

Spotřeba kombinovaná max. do 10,0 1/100 km 6,4 1

Emisní norma min. Euro 6 ano
Pohon 2 x 4 ano
Převodovka manuální, min. 6 Stupňová ano
Karoserie Skříňová ano

barva modrá, náraznıky černé ano
boční posuvné prosklené dveře na pravé Straně ano
Zadní křídlové prosklené dveře ano
nosnost cca 1 200 kg l 162 kg

Rozvor min. 3 300 mm 3150 mm
POČŰÍ míst k Sezení přední Sedadla:samostatné výškově a podélně Stavitelné

Sedadlo řidiče S opěrkou hlavy + pevné dvousedadlo
pro Spolujece s opěrkami hlavy am
Zadní Sedadla, 2. řada - pevné trojsedadlo S opěrkami
hlavy, 3. řada - vyjímatelné trojsedadlo S opěrkami
hlavy ano

Nákladový prostor min. šířka 1700 mm, min. výška 1930 mm Šířka 13784 mm` výška 2055 mm
Osvětlení dle Stávající legislativy, S funkcí denního svícení ano

přední mlhové světlomety ano
osvětlení kabiny i nákladového prostoru ano

Řízení levostranné provedení umístění volantu, Servořízení
s posilovačem, nastavitelný volant 21m

BBZPBČIIOSÍIIÍ Prvky ABS, EDS, ASR, ESP nebo obdobné elektronické
stabilizační Systémy ano
airbagy - minimálně hlavové vpředu u řidiče
i Spolujezdce ano

Výstražné zvukové a Světelné maj áky otočné modré - 2 x přední, 1 x Zadní ano
Zařízení modré Záblesky 2 x v předním čele ano

Zvukové výstražné Zařízení ano
Vybavení vozidla palubní počítač ano

klimatizace ano
autorádio ano
elektrické ovládání předních oken ano
elektrické ovládání a vyhřívání Zpětných Zrcátek ano
centrální Zamykání s DO, 2 ks klíče ano
Zadní parkovací Senzory ano
instalace pro voZidlovou radiostanici (anténa, přívod
napájení, držák) ano

kompletní sada letního i zimního Obutí ano
pneumatiky na vozidle při prodeji dle aktuální Sezóny ano
při vybavení vozidla Snímači tlaku v pneumatikách
je nutno vybavit snímači obě sady ano
kompletní rezervní kolo, Zvedák, klíč na kola ano
ruční hasicí přístroj 2 kg ano
omyvatelná podlaha v prostoru posádky
a nákladového prostoru ann

...5"



Střešní nosič vč. Žebříku Eìll O

nezávislé naftové topení ano
tažné Zařízení ISO 50 na cca 2000 kg 1850 kg

v nádrži min. 25 l NM am
nádobka ostřikovačů plná, náplň dle aktuální sezóny ano

povinná výbava vozidla dle stávajících předpisů
pro ČR 21110

Záruka na mechanické části 2 roky bez omezení km

Záruka na karoserií 12 let

Nabídková cena v Kč bez DPH - mikrobus - l kus 300 668,59 Kč bez DPH

Sazba DPH v procentech 21%.

Výše DPH v Kč 168 140,41

Ceiková nabídková cena v Kč včetně DPH - mikrobus - l kus
968 809,- Kč S DPH

Další požadavky veřejného zadavatele

Vozidlo bude provozováno na Středisku Palivového kombinátu Ústí, S. p. - ZBZS Odolov, Malé Svatoňovice, okres Trutnov

Další požadavky veřejného zadavatele Nabídka

Servisní místo
Auto Trutnov S.r.o., Krkonošská 556,
Trutnov

Termín předání vozidel (nejpozději do 15. 12. 2017) do |5.12.2017



a nabídka nového vozidla FORD
AUTO IN s.r.o.
Poděbradská 292. Trnová
530 09 Pardubice
ICO: 252 98 828 DIČ : CZ25298828

Tel.: 475 511 386, Fax: 475 511 387

Platnost nabídky: 31.08.2017
Datum vystavení: 10.08.2017

=ifrxrsrrarr vm' r'oro

E-mail:

Zákazník: Paıivøvý Kombinát Ústi, Státní podnik
Hrbovická 2, 40339 Chlumec u Ústí nad Labem
IČO: 00007536 Dıč: 0200007536

E-mail: Prodejce:
Tel.: Telefon:

E-mail:

předmět prodeje; Nové vozidlo FORD Transit Kombi
Barva a čalounění: MODRA BLAZER with (Lane/Max) Cena bez DPH Cena s DPH

Základní cena verze: 350 Trend L3 nosnost 1162/3500 TREND 350 2.0 EcoBIue 96 kW/130 k/385 Nm ôst. 820 200.00 992 442.00

Výbava na přání: Polohovatelná (v rozsahu Cca 10 cm) opěradla v druhé a třetí řadě. Loketní opěrka vpravo v 2 400,00 2 904,00
druhé řadě (loketní opěrka jen u úzkého trojsedadla)

Programovatelné nezávislé topení s dálkovým ovládáním. Zařízení pro start do -29°C včetně 18 000,00 21 780,00
Zdvojené baterie. obvodový alarm; nutno kombinovat s ICE PACK 2, 8. 9 nebo 15

Rezervní Ocelové kolo Zdarma Zdarma
Tažné Zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS; nelze pro 310 6 200.00 7 502.00Vysoká střecha 15 000.00 18 150,00Žebřík vzadu, jen s dveřmi do 180° 7 600,00 9 196,00

Cena před slevou: 869 400,00 1 051 974.00
Slevy: 156 491,74 189 355,00

Doplňky: Hasicí přístroj 2kg 578.51 700,00
Sada povinné výbavy Zdarma Zdarma
Sada Zimních kol 24 793.39 30 000,00
Střešní nosič 8 669.42 10 490,00
Výstražné Zvukové a světelné zařízení+insta|ace pro vozidlovou radiostanici /dle technických 53 719,01 65 000,00
podmínek zadavatele!

Konečná cena: 800 668.59 968 809.00

Sériová výbava obsahuje:
I 2 reproduktory vzadu
I Airbag spolujezdce. vypinatelný
I Airbag řidiče
I Alternátor 150A
I Automatické varovné světla při nouzovém brzděni
I Bez přepážky
I Bez rezervního kola. Zvedáku. Sady nářadí. se Sadou na opravu pneumatik
I Boční posuvné dveře vpravo
I Celoplošné kryty kol
I Centrální Zamykání s dálkovým ovládáním
I Denní svícení
I Dva sklopné klíče
I Elektricky ovládané a vyhřívané vnější zrcátka
I Elektricky Ovládané okna vpředu. okno řidiče S jednodotykovým otevřením/Zavřenim
I Elektrické přídavné topení vpředu
I Elektronický stabilizační systém ESP vč. Ochrany proti převréceni. nouzového

brzdového asistenta. asistenta pro rozjezd do svahu. trakční kontroly
I Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBIue®; v Závislosti na provozu bude

nutné doplňovat provozní kapalinu AdBIue® i mimo servisní intervaly
I Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva
I Gumová podlaha ve všech řadách
I Interiér Trend
I Konfigurovatelné Zamykání 2
I Lapače nečistot vzadu
I Madlo na B sloupku vpravo
I Manuální klimatizace vpředu
I Mlhové světlomety vpředu
I Monitoring tlaku v pneumatikách
I Obložení stropu ve všech řadách
I Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky

Termín dodání: do 15.12.2017

Servisní interval: 60 000 Km / 2 roky

Záruční podmínky: 2 roky bez omezení najetých kilometrů, 12Iet na prorezivéní karoserie
asistenční služba Ford Assistance na 2 roky platná po celé Evropě

__'Yv'ˇ

o Ocelové ráfky 6.5x16. pneumatiky 235/65R16 pro 350
0 Odbočovací světla statické
o Okno v Zadnich dveřích s vyhříváním
0 Osvětlení nákladového prostoru
o Palivové nádrž min. 70 l
o Palubní počítač
o Parkovací senzory vpředu a vzadu a mlhové světlomety
ı Pevná Okna v druhé řadě
o Podélně a výškově nastavitelný volant
o Sada ICE PACK 2: autorádio AM/FM. vstup USB. Bluetooth. 4 reproduktory vpředu.

ovládání rádia na volantu. nelze s parkovací kamerou. adaptivnim tempomatem nebo
se Sadou pro lepší viditelnost Premium

ı Sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech. loketní a bederní opěrka u
sedadla řidiče, dvojsedadlo Spolujezdce se sklopným stolkem

0 Samostatné baterie
ı Schüdek v Zadním nárazníku
0 Stop-Start systém
o Stropní konzole vpředu
0 Středně vysoká Střecha
0 Tempomat včetně nastavitelné-ho omezovače a koženého volantu. nutno kombinovat s

rádiem ICE PACK 2. 8. 9 nebo 15
o Trojsedadlo v třetí řadě, vyjímatelné
0 Tonovaná skla
o Vnitřní kryty podběhů vpředu
0 Zadní stěrač
ı Zadní závěsné prosklené dveře s Otevíréním do 180°
0 Šedá maska chladiče
o Sířka vstupního Otvoru posuvných dveří max. 1200 mm
0 Úzké trojsedadlo v druhé řadě; nelze pro 310L2. vyjímatelné
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