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" - KUPNÍ SMLOUVA

KŘP Pzk - SDP v komerčním provedení část l
Č. j. KRPP-60292-8/ČJ-2018-0300MZ-VZ

výtisk č. 1

Smluvní strany:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

se sídlem:
zastoupená:

IČ,
DIČ,
bankovní spojení:
číslo účtu:
IDS:
pověřený pracovník:
e-mail:

Nádražní 2, PSČ 306 28, Plzeň
plk. Ing. Be. Petrem Nováčkem, náměstkem ředitele Krajského
ředitelství policie Plzeňského kraje pro ekonomiku
75151529
CZ75151529
ČNB, pobočka Plzeň

5ixai69

(dále jen ,,Kupuj'l"cl"')

a

ŠKODA AUTO a.s.

Sídlo:

IČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
IDS:
jejímž jménem jedná:

Kontaktní osoba:
E-niail:
Telefon:

tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav IT
293 01 Mladá Boleslav
00177041
CZ00177041
UniCredit Bank CZ and SK a.s., č.ú.: 1000053254/2700
67wchuff
Miroslav Bláha, vedoucí prodeje Česká republika
a Pavel Toman, odborný koordinátor prodeje státní správě

(dále jen ,,pro(lávajl"cl"')

uzavírají v souladu s § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen ,,Občanský zákoník") tuto

Smlouvu o dodávce vozidel (dále jen ,,Smlouva")
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ \

1.1 Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem ,,Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel na alternativní palivo CNG"
(dále jen ,,Veřejná zakázka" č.j. MV-35047-16/VZ-2015), zadávanou Ministerstvem
vnitra ČR, jako centrálním zadavatelem, ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,Zvz"), nebot' nabídka Prodávajícího
podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla Kupujícím vyhodnocena "
jako nejvhodnější.

1.2 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující Smluvní strany jsou
v souladu s právní skutečností v dobč uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že
zrněny dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé Smluvní straně. V případě
změny účtu Prodávajícího je Prodávající povinen rovněž doložit vlastnictví k novému
účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při zmčně
identifikačních údajů Smluvních stran včetnč změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě
dodatek,

1.3 Prodávající prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí
zadávací dokumentace Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen ,,Zadávací
dokumentace"), a které stanovují požadavky na předmět plnění Smlouvy, a že je odborně
způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle Smlouvy, Prodávající dále prohlašuje, že
se detaihiě seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění Veřejné zakázky a Smlouvy,
že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k
realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky a Smlouvy, a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plněni
Veřejné zakázky a Smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou ve
Smlouvě.

1.4 pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž
je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv
pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou rovněž stanovena tato
výkladová pravidla:

a. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky
vyjádřený v Zadávací dokumentaci;

b. v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní
ustanovení Zadávací dokumentace;

c. v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace budou mít
přednost ustanovení Smlouvy.

1.5 prodávající prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům
vyplývajícím z platných právních předpisů a závazných technických norem, které se na
plnění vztahuji.
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l IT. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 prodávající se Smlouvou zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí dodat Kupu.jíciinu
řádně a včas, v počtu a za cenu a podmínek stanovených dále ve Smlouvě nová vozidla
v množství a technické specifikaci stanovené v příloze č. 3 rámcové smlouvy a níže
uvedeného barevného provedení. Jedná so o nové nepoužité automobily vyrobené
v příslušném roce vzhledeni k datu objednávky.

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu :
4 ks ŠKODA Octavia Style G-TEC 1,4 TSI/81 kw, 6-stup. mech. - blíže příloha č. l

Smlouvy a to v barvách:

l) šedá Quartz Metalíza

2) béžová Cappuccino Metalíza

3) bílá Moon Metalíza

4) hnědá Maple Metalíza

2.2 Prodávající prohlašuje, že předmět plnění podle Smlouvy není plněním nemožným, a že
Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Prodávající dále
prohlašuje, že se seznámil s předmětem Smlouvy, a že vozidla mohou být dodána s
parametry a v termínecli stanovených ve Smlouvě. '

2.3 Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za řádně dodaná vozidla sjednanou cenu dle
Smlouvy.

2.4 Servisní práce budou odběrateli uplatněny dle aktuálních potřeb formou objednávky.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Prodávající se zavazuje dodat vozidla podle svých možností bez zbytečných průtahů
nejpozději do 3 měsíců od uzavření příslušné kupní smlouvy. Prodávající je oprávnčn
dodávat vozidla postupně.

3,2 Místem plnění je prodejní niísto prodávajícího u autorizovaného obchodníka ŠKODA
v České republice - Škoda Auto a.s., Zákaznické centrum, tř. Václava Klimenta 869,
293 01 Mladá Boleslav II

IV. CENA

4.1 Specifikace ceny plnění je stanovena dohodou Smluvních stran následovně

Celková cena bez DPH l 285 530,60 KČ

DPH 21 % 269 961,43 Kč

Celková cena s DPH l 555 492,03 KČ

Kupní cena je blíže specifikována v příloze č. l této smlouvy.
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4.2 Ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou uvedeny jako maximální, nejvýše přípustné,

\

nepřekročitelné a zahrnující veškeré náklady Prodávajícího nutné k řádnému splnění
předmětu Smlouvy (např. vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do místa plnění,
včetně nákladů souvisejících apod.). prodávající nese veškeré náklady nutně nebo účelně
vynaložené při plnění závazku ze Smlouvy včetně veškerých poplatků. V ceně jsou
zahrnuty veškeré činnosti sjednané ve Smlouvě, jakož i další činnosti, které ve Smlouvě
uvedeny nejsou, ale o kterých Prodávající vzhledem ke svým odborným znalostem vědět
měl nebo mohl. Cenu plnění je možné měnit pouze za níže specifikovaných podmínek. "

4.3 Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plněni Smlouvy ke změně zákonné
sazby DPH stanovené pro plnění předmětu Smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech
cen uvedellých ve Smlouvě s DPH a Prodávající je od okamžiku nabytí účinnosti změny
zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné
uzavírat dodatek ke Smlouvě.

4.4 prodávající odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními
předpisy.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena plněni dle Smlouvy bude hrazena vždy na základě daňového dokladu vystaveného
Prodávajícím (dále jen ,,Faktura").

5.2 Právo fakturovat vzniká Prodávajícímu po řádném dodáni celého plnění nebo jeho
ucelené části a protokolárním předáním a převzetím plněni nebo jeho části v souladu s ČI.
VI Smlouvy Kupujícímu.

5.3 Každá Faktura vystavená na základě Smlouvy bude mít náležitosti daňového dokladu dle
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dle § 435
Občanského zákoníku. Prodávající je po vzniku práva fakturovat povinen vystavit a
Kupujícímu předat Fakturu ve dvojím vyhotovení. Faktura musí dále obsahovat:

a) název Smlouvy a datum jejího uzavření;

b) předmět plnění;

c) označeni banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v záhlaví Smlouvy, je Prodávající povinen o této skutečnosti
Kupujícího v souladu se Smlouvou informovat);

d) kopie příslušných akceptačních protokolů a jiných dokladů, pokud je Smlouva
vyžaduje;

e) lhůtu splatnosti Faktury;

f) název, sídlo, IČ a DIČ Kupujícího a Prodávajícího;

g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která Fakturu vystavila, včetně kontaktního
telefonu.
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5.4 Lhůta splatnosti Faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu.
Faktura bude doručena doporučenou listovní zásilkou nebo pověřenému zaměstnanci
Kupujícího proti písemnému potvrzeni převzetí.

5.5 Součástí každé Faktury podle této Smlouvy bude specifikace dodaného plnění tak, aby
byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení
evidence majetku Kupujícího v souladu s těmito právními předpisy.

5.6 Nebude-li Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude- .
ii chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Kupující oprávněn Fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti bez zaplacení vrátit Prodávajícímu k provedení opravy s vyznačením důvodu
vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové Faktury. Vrácením vadné Faktury
Prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne
doručení nové Faktury.

5.7 Povinnost zaplatit cenu plněni je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
Kupujícího. Všechny částky poukazované v Kč vzájemně Smluvními stranami na základě
Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů
spojených s převodem na jejich účty.

5.8 Kupující neposkytuje Prodávajícímu na předmět plnění Smlouvy jakékoliv zálohy.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

6.1 Řádně dodaná vozidla budou Smluvními stranami protokolárně předána a převzata
v místě dodání dle odst. 3.2 Smlouvy.

6.2 O řádném předání a převzetí každého vozidla bude vyhotoven písemný předávací
protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž v tomto předávacím protokolu
bude deklarována funkčnost a kompletnost dodaných vozidel.

6.3 Prodávající prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci k dodaným
vozidlům předaným Prodávajícím Kupujícímu přechází na Kupujícího dnem jejich
protokolárního předání Kupujícímu, a to k okamžiku podpisu předávacího protokolu.

6.4 Osoby pověřené Kupujícím k převzetí dodaných vozidel a podpisu předávacího protokolu
jsou pracovníci automobilního oddělení Plzeň.

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Prodávající je dále povinen:
a. poskytnout řádně a včas plnění podle Sndouvy bez faktických a právních vad;
b. postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a

schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Kupujícího;
c. vyrozumět Kupujícího nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů před plánovaným datem

dodání, za účelem připravenosti Kupujícího k poskytnutí dostatečné součinnosti při
předání a převzetí plněni.

Stránka 5 z 10



\
7,2 prodávající je povinen za účelem ověření plnění svých povinností vytvořit podmínky

subjektům oprávněných dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu Smlouvy, poskytnout
oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci předmětu Smlouvy,
umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci předmětu Smlouvy a poskytnout

.součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, včetně toho, že se
Prodávající podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2
písm, e) uvedeného zákona. Tčmito oprávněnými osobami jsou Kupující, Ministerstvo
financí České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ministerstvo
vnitra České republiky, Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Centrum pro
regiol1ální rozvoj, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad,
příslušný finanční úřad, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8.1 Prodávající je povinen dodat automobily v množství, druhu a jakosti a náliradní díly a
servisní práce dle článku 2.1 této smlouvy při dodržení obchodních podmínek sjednaných v
této smlouvě a rovněž v rámcové smlouvě č.j. MV-35047-16/VZ-2015.

8.2 Prodávající přebírá závazek a odpovědnost za vady vozidel, jež budou mít vozidla
(¢i jejich části) v době jejich protokolárního předání a převzetí Kupujícím a dále za vady,
které se na vozidlech (či jejich dílčích částech) vyskytnou v průběhu záruční doby.
Prodávající v souvislosti s odpovědností za vady vozidel poskytuje Kupujícíniu níže
specifikovanou záruku.

8.3 prodávající se zavazuje poskytnout záruku:
a) 2 let bez omezení počtu ujetých kilometrů na všechny věcné (mechanické)
vady na dodaný automobil,
b) 3 roky na lak,
C) 12 let na neprorezavění karoserie

8.4 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí vozidel dle Smlouvy
Kupujícíni. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat předmět
plněni pro vady, za které odpovídá Prodávající.

8.5 Prodávající je odpovědný za to, že dodaný předmět plnění je v souladu se Smlouvou, a
že po dobu záruční doby dle odst. 8.5 Smlouvy bude mít dohodnuté vlastnosti, úroveň a
charakteristiky.

8.6 Veškeré vady předmětu plnění je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu bez
zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistí, a to e-mailem na adresu

nebo faxem na číslo , nebo písemně na adresu ŠKODA AUTO a.s.,
Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 Michle
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8.7 Prodávající se zavazuje k poskytnutí nebo zajištěni provedení oprav vad vozidel, na které
se vztahuje záruka, v záruční době dle odst. 88.35 Smlouvy v odborných autorizovanýcli
servisecli. Prodávající je povinen sdělit Kupujícímu bezodkladně po oznámení vady
předmětu plnění, nejpozději však do 3 y: tří) hodin od oznámení vady, nejbližší odborný
autorizovaný servis, ve kterém může být provedena oprava Kupujícím oznámené vady na
vozidle. Nesdělí-li prodávající nejbližší odborný autorizovaný servis v uvedené lhůtě, je
Kupující oprávněn zajistit opravu sám v jakémkoliv odborném autorizovaném servisu na
náklady Prodávajícího. Nárok na náhradu škody tím není dotčen, '

8,8 Nepřevezme-li Prodávající nebo Prodávajícím sdělený nejbližší odborný autorizovaný
servis sdělený Prodávajícím podle předchozího odstavce vozidlo k provedení opravy bez
zbytečného odkladu, nejdéle však do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin od oznámení vady
předmětu plnění, je Kupující oprávněn zajistit opravu sám v jakémkoliv odborném
autorizovaném servisu na náklady Prodávajícího. Nárok na náhradu škody tím není
dotčen.

8.9 Veškeré opravy vad vozidel, na které se vztahuje záruka, v záruční době dle odst. 9.4
Smlouvy budou prováděny pro Kupujícího zcela bezplatně a tedy výlučně na náklady
Prodávajícího.

IX. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

9,1 Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení na nedodržení termínu
splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky včetně DPH za každý
i započatý den prodlení. výše sankce není omezena.

9.2. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení terminu
plnění dodávky zboží, který bude stanoven v kupní smlouvě, a to ve výši 0,05 % z ceny
nedodaného zboží včetně DPH za každý i započatý den prodlení. výše sankce není
omezena.

9.3 Objednatel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu za nedodržení doby pro
odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného
zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 1000,-
KČ za den.

9.4 Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet
oprávnčnC strany uvedený v písemné výzvě.

9,5 Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody;
nárok na náhradu škody je Kupující oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splněni povinnosti, která je prostřednictvím
smluvní pokuty zajištěna.
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X. DŮVĚRNÉ INFORMACE \
10.1 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kupujícího, Prodávající výslovně prohlašuje,

že je s touto skutečností obeznámen, že žádné ustanovení Smlouvy nepodléhá z jeho
strany obchodnímu tajemství a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených
ve Smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků Smlouvy za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 196/1999 Sb., °
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 147a
ZVZ.

10.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek.

XL DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A MOŽNOSTI JEJÍHO UKONČENÍ

l 1.1 Tato smlouva je platná po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona číslo 340/2015
Sb., o registru smluv, tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Pokud nebude uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena,
je zrušena od jejího počátku.

11.2 Smlouva může být ukončena: :
a) uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena,
b) dosažením finančního rámce centrálního zadavatele,
c) písemnou dohodou obou stran,
d) okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních

stran poruší.

l 1.3 Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost
neporušila. Kupující je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího

podstatného porušení Prodávajícím, přičemž za podstatné porušení Smlouvy
Prodávajícím se považuje takové porušení smlouvy, o kterém prodávající s přihlédnutíni
k účelu Smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla Smlouva
uzavřena, věděl nebo musel vědět, že v době uzavření Smlouvy nebo v době porušení
povinnosti, že Kupující nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení
Smlouvy. Podstatným porušením této smlouvy je vždy:
a) prodlení Prodávajícího s řádným dodáním vozidel delším než 30 kalendářních dnů;

b) dodání vozidel použitých nebo vyrobených v jiném než dohodnutém roce;

C) opakované porušování dalších povinnosti Prodávajícím vyplývající ze Smlouvy,
zejména při zajišt'ování servisních služeb.
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11.4 Smluvní strany se dohodly, že účinky odstoupení
části plnění podle Smlouvy, ledaže Kllplljící sdělí
od Smlouvy od jejího počátku.

od Smlouvy se nedotýkají již splněné
Prodávajícímu, že trvá na odstoupení

11.5 Smluvní strany se dále dohodly, že odstoupení od Smlouvy niusí být písemné a na
možnost odstoupení od smlouvy již dřive kupující písemně prodávaiícího upozornil.
Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně.

11.6 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu (škoda může
spočívat i v nákladech vynaložených Kupujícím na realizaci nového zadávacího řízeni),
nároky na uplatnění smluvních pokut a ostatních práv a povinností založených Smlouvou,
která mají podle zákona nebo Smlouvy trvat i po jejím zrušení.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Snilouvy.
Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě
číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních
stran.

12.2 Doručovacími adresami jsou adresy uvedené v záhlaví Smlouvy. Změnu je Smluvní
strana povinna písemně oznámit předem a nebude-li to možné, tak bez zbytečného
odkladu po jejím provedení, nejdéle však nejbližší pracovní den. Smluvní štranC jdou pInč
k tíži důsledky případného neoznámení změny doručovací adresy podle předcházející
věty.

12.3 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo
nevynutitelným, netýká se tato neplatnost' a nevynutitelnost zbývajících ustanoveni
Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po
doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo
nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a ňjá stejný
nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.

12.4 Práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí českým
právním řádem, zejména pak Občanským zákoníkem. Žádné ustanovení Smlouvy nesmí
být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Kupujícího uvedená v Zadávací
dokumentaci Veřejné zakázky.
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12.5 Smlouva je vyhotovena ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních, z nichž Kupující obdrží 2

\

(slovy: jedno) vyhotovení a prodávající l (slovy: jedno) vyhotovení.

12.6 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

· Příloha č. l - Technické parametry

12.7 Otázky neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními rámcové smlouvy, a pokud
rámcová smlouva problematiku neupravuje, příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku.

12.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Kupující: prodávající' - 1 1, 07. 2018

V Plzni dne 2 7 - -2018
,,,.,n

nániěstek ředitele ra.jského ředitelství
pro ekonomiku

V Mladé Boleslavi dne

I

roslav Bláha
vedoucí p odeje Česká republika

7éz±
odborný koordinátor prodeje

státní správě

\
,:+ 'l

ŠKODA

ŠKODA AUTO ä-&
(7)

m; CC/ Pmŕ.a 4
Česka republiK
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Přňoha č. .
1( Č. j. KRPP- ,,,P ', ," ,
Počet listů:

- g /ČJ-20,1 3-03CC?, "-\JZ
l
I

Ccm · iCČ ('i'a ':ccj t
Lec DPH ?1 m'ň

ŠKODA Oclnvlu Styk TsmkwGoTEc· 6ú moch, p/qv, . · 5E34K5 4$2 809,92 95 090.08 547 900,00
' . ' ' ; C ; · , " · '

. . . ,IX-$dU Quartz Metalka'.,., ž"; "":' ..:,
e · C WBarva kamsoM . " ' 1X:P'éíOV'á' Cá"pp'jŠcln!?, ",í. ·:" ".,?."" '"' , . . ,· ' ' """

,' q : . 7 Ó

. .. .. . , .. ,... . . .
1'F' bll"áŇoon .Molalka' . .." " . '-z '" ., -:. 652.139 2 qa7,11 · 1"$ .1ÔCĹ,00

. . . .. ..I',:-,' ,i:..: :. . , ' , , '"
Onyx l Onyx (látka, lmavô) HA 0.0'J om 0.00

Cena 1vqzu v ukladnhn p{ovQdoní 464 462,81 97 637,1'9 562 000,00

Airbag řidiče. $pobujezdc0. Dcčňi vp/ecju, hlavové a kolenní Ĺit1iČB (7 ks) standard Q.QQ 0,00 O (JO

3bodQvé Usy pro všechna Msta k sB'zanf standard 0.00 CLěO 0.00

výškové BavďelnS opéxy h'avy pro všechna místa k sezení standard Q,00 ().G0 0.00

ESČ v6elné slmdmd 0,09 UNO 0.00

Ľ(UĹlikOli2nĹ brzda stamard 0,00 í).¢0 Qůo

liteni standard 0.00 CLOD íj,00

Cemami zamykáni s dálkovým Qdáoánitn slaŕdauj tj.QQ ().00 CLOD

CLIMATRCNC klĹcnähz8c0 slanQaca QQ? 0.00 CLOD

Vnit(ni cirkdace v7tluc^'j a pYlový ňllr slandam ČQlj qqq (j.00

Vyňhváná AlékhiCky cjviäckmj vnější zpálná zrcátka v bijrvá vozu slundaM 'J.CK) O.QQ 0.00
Gloklíexy ovlôdnná p(edn1 a zadní tjeCní okna standaro Ó.QF) 0.Q() QCO

skla om 0,00 um

p/edni cnihOvÓ svůllotmly slandard 'J.00 0.00 0,¢Q

stamařa (Lůj om q,(x)
Tompomaf Mandara nm ů.(k) q.®

výš¢ovo $(avil0fná secjadla 'idiCo a spolujezQco sIondai d 0.00 QOQ Q®

vyhtivaN přednicn 5(äMard om 0.00 0.00

ljé:ená a sklopná opMadla zä:jnichl sedadal $t0ňd8rd 0,0(} OCO O.G'O

vujálenostô ph parkováni vzadu standard 0,00 O.C'Q 0,CQ

Automaúckô reuviceni 3včte( pro denní 5vkenl po s vypnull léto
čidi¢Om slanc¶atd goo O,U0 0£"

Slaw:e'ný vdanl yq dvOu smCeů¢h standatd l).® CLOU OCO

'Jcavitatemä scíuánka v pčlstrcpvô aosco pľea $poMozdcom slmdard Q.00 0',0¢ om

me naoldky vo sl/ocni výbavy · auiorôcko SWING standard 0.00 0,00 O.CXI

Kcyl prostom (plato) slandatd goo 0,00 O (K)

Sa,1a Njtnpiálnich kOl (ask z lehké slibný, pneu. 4 ks) pj! 0.00 O 00 om

KESSY . FOE O,Q0 om 0.[)U

kmtruIy tlaku y µnčumalikách stendatd 0.00 Q.CQ 0.no

Cena mimôřá(h1é výbavy · 0,00 0,00 0,00

" · 0.00 O.CO O QC
výoava cj:a 5 32 odst 1 Vyhl. kSOaS Č. 3¢1i2002 Sb . flih3há Č 14

vyhiáškQU C. 2 f(3/20 IQ {lrojŮhWn!k. ZárOVky. VB$lä) zdarma 0.00 0.00 O 00

Cena Q,00 Q,Q0 0,00

Saůa 2:w'ich kOl (disk, :i:eu 4 jcs) cax70s5&wr44ur U019.0¶ 2 313SB 13 333 (X)

Gumova kOt)0(C(j S QbřUDoU (4 AS) SE '1061550 2U3,26 6Q N 350 (X)

BÓk S ná/adim (kliČj na kola. zvedák) 5E0093860 772.73 \62.27 935,®

1/4 okje'iw pa'ávov¢ nádrtu · benzin nalural 95 PIK 433.88 9\ R 525 Cl)

¶14 objemu pahvov0 nôcwZcj · CNG standůrd JOO C,Cl0 OCO

Cena doplňkŮ včetne montázo a lakovánf - 12 514,88 2 628,12 16 143.00

čona l volu \ůjlné mmc/ádnô výbavy. plís|ušQnslvl a doClňkŮ 478 977,69 ICQ 1(35,31 5?7 t43.CCl

Slava na 1 vij?. (bříz ceny dOplňků) ' j4'h 155 595.04 32 (374,96 m 27Q,UQ

Cena i vozu po SlovÓ 321 3(32.65 67 490.35 388 (J73fO

Pôčct vozů ¢¢lkérň{k9) 1 ?86 SJQ,59 269 961 41 1555 492,00

i
I

-;- . l. · · '.' - ·" ·· ' '" " T' ,·- :. ;' - " ·:. -. ; : . ' ." .. ....... .,.... .. ..
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ŠKODA

Oprávnění k zastupováni

Obchodní společnost ŠKODA AUTO a.s. se sídlem Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 869, PSČ
293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedcnCm Městským soudem v Praze oddíl
B, vložka 332, pod spisovou znaČkou Rg. B 332 (dále jen ,,spo|ečnQst") pověřila svého zaměstnance
pana Pavla Tomana, narozeného dne s účinností od 1. 9. 2017 činností odborného
koordinátora Prodeje státní správě.

Na základě tohoto pověření v souladu s § 430 občanského zákoníku zastupuje pan Pavel Toman
společně s dalším k zastupování oprávněným zaměstnancem společnosti nebo společně se členem
představenstva společnosti společnost ve všech jednáních, k nimž při výše uvedené činnosti
obvykle dochází, pokud hodnota jejich předmětu nepřekročí 36 mil. Kč.

Pan Pavel Toman je oprávněn výše uvedenou činnost vykonávat v rámci svého pracovního poměru
a svého funkčního zařazeni ve společnosti, Pan Pavel Toman není oprávněn přenášet toto pověření
a souvĹsejÍcÍ oprávnění k zastupování na další osoby.

Toto pověření a s nim související oprávnění k zastupování platí do jeho odvolání. Toto pověření a
s ním souvĹsejÍcÍ oprávněni pozbývá platnosti také skončením pracovního poměru mezi panem
Pavlem Tomanem a společncsti nebo zniěnou funkce zastávané panem Pavlem Tomanem ve
společnosti.

V Mladé Boleslavi dne18. 9. 2017

Alain Favey
člen představenstva
ŠKODA AUTO a.s.

K|aus-D5eťer Sýrúrmann
člen pIédstavénstva
ŠKO[SA--ÁŮTO a.s.

já, Pavel Toman, odborný koordinátor Prodeje státní správě obchodní společnosti ŠKODA AUTO
a.s., svým níže provedeným pod písem toto pověřeni a oprávnění beru na vědomí a tento svůj podpis
prohlašuji za svůj podpisový vzor.
V M adé Bo e,1,,, d,,/iQ
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\
()včřovací doložka konverze cIo clokuníentu obsaženého v clatovC zprávě

Ověřuji pocI pořadovým číslem 98871144-61.916-170726094918, že tento dokunicnt, který vznikl
převedením vstupu v listinné podobě do podoby clektronické, skláda.jící se 7. 2 listů, se doslovnř
shoduje s obsahem vstupu.

Za.jišťovací prvek: bez za,jišt'ovacího prvku

Ověřu.jící osoba: OLGA PLACHÁ

Vystavil: Váµierová Eva · notářka
Pracovištč: ,J UDr. Vágnerová Eva - notářka
V Mladé Boleslavi dne 26.07.2017

I äEľil
98871144-61916-170726094918
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Oprávnění le zastupování
l, í I

06c|)od|)f společnóst ŠKODA AUTO a,s. sc sídlem Mladá Boleslav, Tí'. Václava Kkmanta 869,
PSČ 293 (JO, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vaden&n Městskýtn soudom
v Pl'az(3 oddll B, vložka 332, pod spIsovou značkou RB, B 332 (dálo }c1) ,,společnost") pověřlla .
svého zam&ínance pana tq|rog|ava Blá|)u. narozeného dne s účl|)nostl
od 1, 3. 2015 člnnostl vedouclho Česká republika,

Na základě tohoto pověřanl v sQuladlj s § 430 občanského zákoníku zastupuje
pun Mlroslav Bláha společně s dalšfm k zastupovánf oprávnóným zaniěstnancem společnosU
nobo společně se Č|01Ielm |)ŕedstavqllstva spokčnostl společnost V0 vŠech jedňáních, k nímž
píl výše uveden6 člnnostl obvykle dochází, pokud hodnota jejich předmětu
nopřd(ročÍ 36 mil, KČ,

pan Mlroslav BkŠha je oprávněn výše uvedenou čhínost vykonávat v rámci svého pracovnlho
poměru a svého funkčnlM zaŕazeľ)l VEl spoločnostl, Pan Mlroslav Bláha nenf Ql)l'ávrlěn
přonášot toto pověření a souWsojlcl oprávnění k zastupování na další osoby,

Toto pověření a s nim souvlsejlcl oprávněni k zastupováni pía:í do jeho QdvQlállí,
ŤQtO pověření a s ním sQuvmjfcí oprávnění pozbývá platmstl taká skončerihn pracovníhQ
po|ně|'(l ňjezl panem M%slaveín Bláhou a spoIečnostl nebo změnou funkca zastávané panem
Mlroslavem Bláhou ve společnosti,

b

V Mladé Bo[eslavl dm 3, 3, 2015

Člen představenstva
ŠKODA AUTO a.s,

ätjň,předšťSeľ\stva
ŠKÓDA AUTO a ,$3,

H

. já, Mlroslav B|áha, vedoucí prodeje Česká republlka obchodnl sµolečnost1 ŠKODA auto a,s.,
svým nlžo provedeným podpls«n toto pQvěkn| a oprávněn{ beru na vědomí a tento svůj
podpis pl'ohlaš(\j| za svůj podplsový vzor,

V Mladé Boleslavi

.. . _.. .. . ..
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dóskvnC s 'siínw, z nlZ bj'l pQňzcn,
sh:2cnm z :.h. lh'

\'h:lavaijvcla čNá, lôjemnkč
)lllX. L/vuu

V Mlád! dn' l 7 OL 'iůl5

ť;:y ('í
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Ov(!řc)]i dt) V (X ř lij i, s:sÁ,á; ť listů

:','::.:1::)'::;'.:,'.¶::i'i$'|',,',"""|cj(\. ;. jňZ byl ))ďiL¢l),
Jam })(}táíg;ká f(|jel|)nic"

l)o|,\řkou JUljr. Evou V/l»1cr
V [šo!es:s!vi átcj

;' 'i 21117

l
!
l

!

Podle 0\|éfovä¢|kn|hy mbdä Mladá pol. čklo
66112017/F

loMo óglnýopk Qb$ahu](c|2$|läny ,<í=:^\
s(juh|a$idQs|Ů'jné byla polk8naa|ä|0 IMI ľ,* ' 'i'ý'\
je: oväknou v|d|[nov8ňou ||d|nQU í I)
0bsôhll|ic(2 dľällý, , , t;,\ "Ej [l"' ľ' t; ,l
Ll$|i|\a, i ňil je vid|ň10vaná lkllňä poŕliena, vldlMňý -'"l
la|lšt'Qv&¢í pívek, |ĺá |0 součádi obsähu µávdho výlMMU lálo l|s|iny. <g:'- " " "

V ldlädé 30.6.2017
janá jánků, kleli vldlmad µovedlä,

.

Š

:

l

Ovččeni · vidimtlcÁ¢ l ,
() v č t u j i, 2¢ čcnto opis gložel1ý z !'... lim)

&slovné $olůNM ljsúnoLL, z niž byl poŕízen, l

:bžmcm z ....L Ĺbů¢L

JDr. Eva V ncruvá
má

V Mlaáé BoSvi &JA 'l ', fl7-
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