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DODATEK Č. 1
ke kupní smlouvě č.j. PPR-13906-4/ČJ-2018-990656 uzavřené dne 13. červeňce 2018

Českou republikou - Ministerstvem vnitra a AUTO IN s.r.o.

,,Nákup SDP Ford 2018 z RS (l)"

Na základě řádně odůvodněné žádosti prodávajícího o prodloužení termínu plnění se
smluvní strany v souladu s ustanovením ČI. 7 odst. 7.6. Rámcové smlouvy a s ČI. XI! odst
12.1 kupní smlouvy dohodly takto:

l.

ČI. Ill. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Text odst. 3.1. se ruší a nahrazuje takto: ,,prodávající se zavazuje dodat vozidla podle svých
možností bez zbytečných průtahů nejpozději však do 10. 12. 2018. prodávající je oprávněn
dodávat vozidla postupně."

ll.
l) Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinosti beze

změny.
2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

3) Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) výtiscích s platností originálu, z nichž kupující
obdrží po jejich podpisu dvě (2) vyhotovení a prodávajícI jedno (l) vyhotovení.

4) NedIlnou součástí tohoto dodatku je žádost prodávajÍcÍho ze dne 11.10.2018 včetně
přílohy.

V Praze dne: 29, 10, 2Ó18

Za kupujícího:

plk hDr. Jaro Ír Bischof
ředitel SLZ P ČR

V Hradci Králové dne:

Za Prodáv%o:

Ladislav Koci
ředitel odštěpného závodu

AUTO IN s.r.o. na základě plné moci
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FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.
www.ford.cz
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Go Further

AUTO IN s.r.o.
K rukám pana
Kutnohorská 217/3
500 04 Hradec Králové 4

V Praze dne10.10.2018

STOP BUILD - POZASTAVENĹVÝROBY FORD TRANSIT CUSTOM MCA KOMBI M12.0 17Ok

vážený pane ,

z centrálního plánování jsme obdrželi informaci, že ve výrobě byly celoevropsky pozdrženy vozy
Ford Custom Transit Kombi Ml s motorem 2.0 17Ok. V rámci Vašeho dealerství se toto
pozastavení týká obiednávký pro zákazníka Ministerstvo vnitra, Nad
Štolou 3, I/O OD Ptaha- Holešovice.

výroba vozů Ford Transit Custom s novým emisním stupňem 6.2 se pojí s modelovým rokem
2018.75, který v továrně v Koceali v Turecku začal 21/05/2018. výše uvedený vůz byl objednán
v červnu 2018 na výrobní měsíc srpen/záři2O18.

Všechny vozy tohoto provedení byly následně pozastaveny v plánování, Důvodem byly
homologačnitesty se zaměřením na životnost katalyzátorů s přechodem na nový emisnístupeň
6.2. Na tyto kontroly nemá Ford Motor Company s.r.o. v České republice žádný vliv; jedná se o
centrálnÍtestovací proces.

Vzhledem k plánované výrobni odstávce v srpnu a počtu odplánovaných vozů byla i přes
veškerou snahu a komunikaci přislIbena až říjnová výroba 2018.

Prosím informujte zákazníka o zpožděnív dodávce vozidla. Za komplikace se omlouváme.

FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., se sídlem Karolinská 654/2, 186 OČ) Praha 8, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18276, IČO: 48589641
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Ministerstvo vnitra - policejní prezidium

Nad Štolou 936/3

170 34 Praha 7
V Hradci Králové dne 11.10.2018

Věc: žádost o prodloužení termínů plnění däčích smluv spadajIcIch do Rámcové

smlouvy MV-288873-29NZ-2016 - Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium

Dobrý den,

v příloze zasílám oficiálni vyjádření importéra vozidel Ford pro Českou republiku Ford Motor Company ohledně
nastalé komplikace s výrobou vozidel, která jsou určena pro plnění Rámcové smlouvy ,,Dodávky osobních vozidel
kategorie Ml - mikrobusy pro období let 2016-2018" MV-28873-29NZ-2016. Oznámení o zpoždění některých
dodávek bylo již oznámeno na Ministerstvo vnitra panu .
Chtěli bychom Vás touto cestou zdvořile požádat q prodlouženi termínu plněni do 10.12.2018. Do tohoto data by
vozidla měla být přistavena k nám, vybavena přislušensMm a doplňky dle Rámcové smlouvy a předána Vám, jako
kupujÍcÍmu.

V přiloženém dopise od importéra značky Ford do České republiky jsou uvedena čísla objednávek.

Česká republika - Min isterstvo vnitra

Doposud jsme všechny objednávky dodali včas, ale tato situace je pro výrobce vozidel značky FORD celosvětová
a na novou emisní normu najIždi většina výrobců automobilů, aby byla splněna veškerá legislativa spojená s
prodejem a provozováním vozidel v silničním provozu. Tento přechod způsobil prodlouženi doby dodáni v takové
míře, kterou v době vytváření nabídkové dokumentace nemohl nikdo přepokládat.

Předem děkuji za Vaše pochopeni a zaslání vyjádřeni.

S pozdravem

Prodej nových vozů
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