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Ilitglie!!!111111
KUPNÍ SMLOUVA ~. 222/2018
Smluvní strany:
~eská republika — Ministerstvo vnitra
Sídlo:
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IC:
00007064
DI~:
CZ00007064
Bankovní spojení:
~íslo ú~tu:
Kontaktní adresa:
~eská republika — Ministerstvo vnitra generální ~editelství
Hasi~ského záchranného sboru ~R
Kloknerova 26, pošt. p~ihrádka 69, 148 01, Praha 414
Zastoupené:
plk. Mgr. Martinem Ku~erou, ~editelem odboru provozního a
správy majetku G~~
HZS ~R
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Mobil:
(dále jen „Kupujíd")
a
ŠKODA AUTO a.s.
Sídlo:

IC:
DI~:
Bankovní spojení:
~íslo ú~tu: •
Zastoupená:

T~. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav
zapsána v obchodním rejst~íku, vedeným krajským soudem v
Praze oddíl B, vložka 332
00177041
CZ00177041

Kontaktní osoba:
Telefon:
Email:
(dále jen „Prodávajíd")
uzavírají v souladu s 409 zákona ~. 89/2012 Sb., ob~anský zákoník
(dále jen „Ob~anský zákoník") tuto
Smlouvu o dodávce vozidel (dále jen „Smlouva")
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I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smlouva byla uzav~ena na základ~~výsledku zadávacího ~ízení na ve~ejnou zakázku
s názvem „Rámcová dohoda na Dodávky osobních vozidel kategorie Al - limuzín pro
období let 2017-2019" (dále jen „Ve~ejná zakázka" ~. j. MV-14677NZ-2017),
zadávanou centrálním zadavatelem na ú~et Kupujícího jako pov~~ujícího zadavatele, ve
smyslu zákona ~. 137/2006 Sb., o ve~ejných zakázkách, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~~
(dále jen „ZVZ"), nebo~~nabídka Prodávajícího podaná v rámci zadávacího ~ízení na
Ve~ejnou zakázku byla centrálním zadavatelem vyhodnocena jako nejvhodn~jší.
V d~sledku toho byla mezi centrálním zadavatelem a Prodávajícím dne 8. 02. 2017
uzav~ena „Rámcová dohoda na „Dodávky osobních vozidel kategorie Al - limuzín pro
období let 2017-2019", ~. j. MV-14677-26NZ-2017 (dále jen „Rámcová dohoda").
Smlouva je uzavírána na základ~~Rámcové dohody a v souladu s ní.
1.2 Smluvní strany prohlašují, že identifika~ní údaje specifikující Smluvní strany jsou
v souladu s právní skute~ností v dob~~uzav~ení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že
zm~ny dot~ených údaj~~písemn~~oznámí bez prodlení druhé Smluvní stran~. V p~ípad~~
zm~ny ú~tu Prodávajícího je Prodávající povinen rovn~ž doložit vlastnictví k novému
ú~tu, a to kopií p~íslušné smlouvy nebo potvrzením pen~žního ústavu. P~i zm~n~~
identifika~ních údaj~~Smluvních stran v~etn~~zm~ny ú~tu není nutné uzavírat ke
Smlouv~~dodatek.
1.3 Prodávající prohlašuje, že se náležit~~seznámil se všemi podklady, které byly sou~ástí
zadávací dokumentace Ve~ejné zakázky v~etn~~všech jejích p~íloh (dále jen „Zadávací
dokumentace"), a které stanovují požadavky na p~edm~t pin~ní Smlouvy, a že je
odborn~~zp~sobilý ke spin~ní všech jeho závazk~~podle Smlouvy. Prodávající dále
prohlašuje, že se detailn~~seznámil s rozsahem a povahou p~edm~tu pin~ní Ve~ejné
zakázky a Smlouvy, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné
podmínky nezbytné k realizaci p~edm~tu pin~ní Ve~ejné zakázky a Smlouvy,
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci p~edm~tu pin~ní Ve~ejné zakázky a Smlouvy za dohodnutou maximální
smluvní cenu uvedenou ve Smlouv~.
1.4

Pojmy s velkými po~áte~ními písmeny definované ve Smlouv~~budou mít význam, jenž
je jim ve Smlouv~, v~etn~~jejích p~íloh a dodatk~, p~ipisován. Pro vylou~ení
jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou rovn~ž
stanovena tato výkladová pravidla:
a) v p~ípad~~jakékoliv nejistoty ohledn~~výkladu ustanovení Smlouvy budou tato
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší mí~e zohled~ovala ú~el Ve~ejné zakázky
vyjád~ený v Zadávací dokumentaci;
b) v p~ípad~~chyb~jících ustanovení Smlouvy budou použita dostate~n~~konkrétní
ustanovení Zadávací dokumentace;
c) v p~ípad~~rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace budou mít
p~ednost ustanovení Smlouvy.
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1.5 Prodávající prohlašuje, že jím poskytované pin~ní odpovídá všem požadavk~m
vyplývajícím z platných právních p~edpis~~a závazných technických norem, které se na
pin~ní vztahují.
II. P~EDM~T SMLOUVY
2.1 Prodávající se Smlouvou zavazuje na vlastní náklady a nebezpe~í dodat Kupujícímu
~ádn~~a v~as, v po~tu a za cenu a podmínek stanovených dále ve Smlouv~~nová vozidla
v množství a technické specifikaci stanovené v p~íloze ~. 3 a 4 rámcové smlouvy
a barevného provedení dle § 10 odst. 2 zákona ~. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o zm~nách n~kterých zákon~~ve zn~ní pozd~jších p~edpis~.
Jedná se o nové nepoužité automobily vyrobené v p~íslušném roce vzhledem k datu
objednávky.
Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu:
•

1 kus osobního automobilu Škoda Superb Style 2.0 TDI 140 kW 6-ti stup~ové
DSG 4x4, dle technické specifikace (viz p~íloha Smlouvy), v barv~~ ~ervená
Velvet, Onyx/látka, tmavá, v~etn~~zvukového a sv~telného za~ízení.

2.2

Prodávající prohlašuje, že p~edm~t pin~ní podle Smlouvy není pin~ním nemožným, a že
Smlouvu uzavírá po pe~livém zvážení všech možných d~sledk~. Prodávající dále
prohlašuje, že se seznámil s p~edm~tem Smlouvy, a že vozidla mohou být dodána
s parametry a v termínech stanovených ve Smlouv~.
2.3 Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za ~ádn~~dodaná vozidla sjednanou cenu
dle Smlouvy.
2.4 Servisní práce budou odb~rateli uplatn~ny dle aktuálních pot~eb formou objednávky.
III. DOBA A MÍSTO PLN~NÍ
3.1 Prodávající se zavazuje dodat vozidlo do 14. 12. 2018.
3.2 Místem pin~ní je P~erost a Švorc - auto, s.r.o., Veleslavínská 48/39, Veleslavín,
162 00 Praha 6. Osoba oprávn~ná k p~evzetí
e-mail:
telefon
IV. CENA
4.1

Specifikace ceny pin~ní je stanovena dohodou Smluvních stran následovn~:
Cena celkem za 1 (jeden) kus osobního automobilu Škoda Superb Style 2.0 TDI 140
kW 6-ti stup~ové DSG 4x4, v barv~~~ervená Velvet v~etn~~zvukového a sv~telného
za~ízení je stanovena ve výši:
Smluvní cena bez DPH
K tomu DPH ~iní 21 %
Cena v~etn~~DPH

678 140,50 K~~
142 409, 50 K~~
820 550,00 K~~

(Slovy celkem Osmsetdvacettisícp~tsetpadesát korun ~eských s DPH)
Cena za 1 (jeden) kus osobního automobilu Škoda Superb Style 2.0 TDI 140 kW 6-ti
stup~ové DSG 4x4, v barv~~~ervená Velvet je stanovena ve výši:
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632 868,60 K~~
132 902,40 K~~
765 771,00 K~~

Smluvní cena bez DPH
K tomu DPH ~iní 21%
Cena v~etn~~DPH

(Slovy Sedmsetšedesátp~ttisicsedmsetsedmdesátjedna korun ~eských s DPH)
Cena za 1 (jeden) kus zvukového a sv~telného za~ízení je stanovena ve výši:
45 271,90 K~~
9 507,10 K~~
54 779,00 K~~

Smluvní cena bez DPH
K tomu DPH ~iní 21%
Cena v~etn~~DPH

(Slovy Padesát~ty~itisicsedmsetsedesátdev~t korun ~eských s DPH)
Ceny uvedené v tomto ~lánku Smlouvy jsou uvedeny jako maximální, nejvýše
p~ípustné, nep~ekro~itelné a zahrnující veškeré náklady Prodávajícího nutné k ~ádnému
spin~ní p~edm~tu Smlouvy (nap~. vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do
místa pin~ní, v~etn~~náklad~~souvisejících apod.). Prodávající nese veškeré náklady
nutn~~nebo ú~eln~~vynaložené p~i pin~ní závazku ze Smlouvy v~etn~~veškerých
poplatk~. V cen~~jsou zahrnuty veškeré ~innosti sjednané ve Smlouv~, jakož i další
~innosti, které ve Smlouv~~uvedeny nejsou, ale o kterých Prodávající vzhledem ke svým
odborným znalostem v~d~t m~l nebo mohl. Cenu pin~ní je možné m~nit pouze za níže
specifikovaných podmínek.
4.2

Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v pr~b~hu pin~ní Smlouvy ke zm~n~~
zákonné sazby DPH stanovené pro pin~ní p~edm~tu Smlouvy, bude tato sazba
promítnuta do všech cen uvedených ve Smlouv~~s DPH a Prodávající je od okamžiku
nabytí ú~innosti zm~ny zákonné sazby DPH povinen ú~tovat platnou sazbu DPH. O této
skute~nosti není nutné uzavírat dodatek ke Smlouv~.

4.3

Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními
p~edpisy.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1

Cena pin~ní dle Smlouvy bude hrazena vždy na základ~~da~ového dokladu vystaveného
Prodávajícím (dále jen „Faktura").

5.2 Právo fakturovat vzniká Prodávajícímu po ~ádném dodání celého pin~ní nebo jeho
ucelené ~ásti a protokolárním p~edáním a p~evzetím pin~ní nebo jeho ~ásti v souladu
s ~l. VI Smlouvy Kupujícímu.
5.3 Každá Faktura vystavená na základ~~Smlouvy bude mít náležitosti da~ového dokladu
dle § 29 zákona ~. 235/2004 Sb., o dani z p~idané hodnoty, v platném zn~ní, a dle § 435
Ob~anského zákoníku. Prodávající je po vzniku práva fakturovat povinen vystavit a
Kupujícímu p~edat Fakturu ve dvojím vyhotovení. Faktura musí dále obsahovat:
a) název Smlouvy a datum jejího uzav~ení;
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b) p~edm~t pin~ní;
c) ozna~ení banky a ~ísla ú~tu, na který má být zaplaceno (pokud je ~íslo ú~tu odlišné
od ~ísla uvedeného v záhlaví Smlouvy, je Prodávající povinen o této skute~nosti
Kupujícího v souladu se Smlouvou informovat);
d) kopie p~íslušných akcepta~ních protokol~~a jiných doklad~, pokud je Smlouva
vyžaduje;
e) lh~tu splatnosti Faktury;
název, sídlo, I~O a DI~~
Prodávajícího;
g) na faktu~e jako Kupující bude uvedeno;
~eská republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
zastoupené — kontaktní adresa p~íjemce:
MV- G~HZS ~R
pošt. p~ihr. 69
Kloknerova 26
148 01 Praha 414
h) jméno a vlastnoru~ní podpis osoby, která Fakturu vystavila, v~etn~~kontaktního
telefonu.
5.4

Lh~ta splatnosti Faktury ~iní 30 kalendá~ních dn~~ode dne jejího doru~ení Kupujícímu.
Faktura bude doru~ena doporu~enou listovní zásilkou nebo pov~~enému zam~stnanci
Kupujícího proti písemnému potvrzení p~evzetí na adresu MV - G~~
HZS ~R pošt.
p~ihr. 69, Kloknerova 26 PS~: 148 01 Praha 414.

5.5

Sou~ástí každé Faktury podle této Smlouvy bude specifikace dodaného pin~ní tak, aby
byla v souladu s platnými ú~etními a da~ovými p~edpisy, a to za ú~elem ~ádného vedení
evidence majetku Kupujícího v souladu s t~mito právními p~edpisy.

5.6

Nebude-li Faktura obsahovat n~kterou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo budeli chybn~~vyú~tována cena nebo DPH, je Kupující oprávn~n Fakturu p~ed uplynutím
lh~ty splatnosti bez zaplacení vrátit Prodávajícímu k provedení opravy s vyzna~ením
d~vodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové Faktury. Vrácením vadné
Faktury Prodávajícímu p~estává b~žet p~vodní lh~ta splatnosti. Nová lh~ta splatnosti
b~ží ode dne doru~ení nové Faktury.

5.7

Povinnost zaplatit cenu pin~ní je spin~na dnem odepsání p~íslušné ~ástky z ú~tu
Kupujícího. Všechny ~ástky poukazované v K~~vzájemn~~Smluvními stranami na
základ~~Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatk~~nebo jiných náklad~~
spojených s p~evodem na jejich ú~ty.
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5.8

Kupující neposkytuje Prodávajícímu na p~edm~t pin~ní Smlouvy jakékoliv zálohy.

5.9 V p~ípad~, že Kupující bude v prodlení se zaplacením ~ádn~~vystavené a doru~ené
faktury, zaplatí Prodávajícímu na jeho písemnou výzvu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z
dlužné ~ástky za každý zapo~atý den prodlení.
VI. P~EDÁNÍ A P~EVZETÍ PLN~NÍ
6.1

~ádn~~dodaná vozidla budou Smluvními stranami protokolárn~~p~edána a p~evzata v
míst~~dodání dle odst. 3.2 Smlouvy.

6.2 0 ~ádném p~edání a p~evzetí každého vozidla bude vyhotoven písemný p~edávací
protokol podepsaný ob~ma Smluvními stranami, p~i~emž v tomto p~edávacím protokolu
bude deklarována funk~nost a kompletnost dodaných vozidel.
6.3

Prodávající prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpe~í škody na v~ci k dodaným
vozidl~m p~edaným Prodávajícím Kupujícímu p~echází na Kupujícího dnem jejich
protokolárního p~edání Kupujícímu.
VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1

Prodávající je dále povinen:
a) poskytnout ~ádn~~a v~as pin~ní podle Smlouvy bez faktických a právních vad;
b) postupovat p~i pin~ní p~edm~tu Smlouvy s odbornou pé~í, podle nejlepších znalostí
a schopností, sledovat a chránit oprávn~né zájmy Kupujícího;
c) vyrozum~t Kupujícího nejmén~~5 (slovy: p~t) pracovních dn~~p~ed plánovaným
datem dodání, za ú~elem p~ipravenosti Kupujícího k poskytnutí dostate~né
sou~innosti p~i p~edání a p~evzetí pin~ní.

7.2 Prodávající je povinen za ú~elem ov~~ení pin~ní svých povinností vytvo~it podmínky
subjekt~m oprávn~ných dle zákona ~. 320/2001 Sb., o finan~ní kontrole ve ve~ejné
správ~~a o zm~n~~n~kterých zákon~~(zákon o finan~ní kontrole), ve zn~ní pozd~jších
p~edpis~, k provedení kontroly vztahující se k realizaci p~edm~tu Smlouvy, poskytnout
oprávn~ným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci p~edm~tu Smlouvy,
umožnit pr~b~žné ov~~ování souladu údaj~~o realizaci p~edm~tu Smlouvy a poskytnout
sou~innost všem osobám oprávn~ným k provád~ní kontroly, v~etn~~toho, že se
Prodávající podrobí této kontrole a bude p~sobit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2
písm. e) uvedeného zákona.
VIII. ODPOV~DNOST ZA ŠKODU, ODPOV~DNOST ZA VADY, ZÁRUKA
8.1 Prodávající je povinen dodat automobily v množství, druhu a jakosti a náhradní díly a
servisní práce dle ~lánku 2.1 této smlouvy p~i dodržení obchodních podmínek sjednaných v
této Smlouv~~a rovn~ž v Rámcové dohod~.
8.2 Prodávající p~ebírá závazek a odpov~dnost za vady vozidel, jež budou mít vozidla
(~i jejich ~ásti) v dob~~jejich protokolárního p~edání a p~evzetí Kupujícím a dále za
vady, které se na vozidlech (~i jejich díl~ích ~ástech) vyskytnou v pr~b~hu záru~ní
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doby. Prodávající v souvislosti s odpov~dností za vady vozidel poskytuje Kupujícímu
níže specifikovanou záruku.
8.3

Prodávající se zavazuje poskytnout záruku:
a) 5 let (60m~síc~) nebo na ujetí 150 000 kilometr~~(podle toho co nastane d~íve) na
všechny v~cné vady na dodaný automobil,
b) 5 let (60m~síc~) nebo 150 000 ujetých kilometr~~na lak,
c) 12 let (144 m~síc~) na neprorezav~ní karoserie.

8.4

Záru~ní doba po~íná b~žet dnem protokolárního p~edání a p~evzetí vozidel dle Smlouvy
Kupujícím. Záru~ní doba neb~ží po dobu, po kterou Kupující nem~že užívat p~edm~t
pin~ní pro vady, za které odpovídá Prodávající.

8.5

Prodávající je odpov~dný za to, že dodaný p~edm~t pin~ní je v souladu se Smlouvou, a
že po dobu záru~ní doby dle odst. 8.3 Smlouvy bude mít dohodnuté vlastnosti, úrove~~
a
charakteristiky.

8.6 Veškeré vady p~edm~tu pin~ní je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu bez
zbyte~ného odkladu poté, kdy vadu zjistí, a to písemn~~na adresu
ŠKODA AUTO, Želetavská 1525/1, Praha 4, 140 00.
8.7 Prodávající se zavazuje k poskytnutí nebo zajišt~ní provedení oprav vad vozidel, na
které se vztahuje záruka, v záru~ní dob~~dle odst. 8.3. Smlouvy v odborných
autorizovaných servisech. Prodávající je povinen sd~lit Kupujícímu bezodkladn~~po
oznámení vady p~edm~tu pin~ní, nejpozd~ji však do 3 (slovy: t~í) hodin od oznámení
vady, nejbližší odborný autorizovaný servis, ve kterém m~že být provedena oprava
Kupujícím oznámené vady na vozidle. Nesd~lí-li Prodávající nejbližší odborný
autorizovaný servis v uvedené lh~t~, je Kupující oprávn~n zajistit opravu sám
v jakémkoliv odborném autorizovaném servisu na náklady Prodávajícího. Nárok na
náhradu škody tím není dot~en.
8.8 Nep~evezme-li Prodávající nebo Prodávajícím sd~lený nejbližší odborný autorizovaný
servis sd~lený Prodávajícím podle p~edchozího odstavce vozidlo k provedení opravy
bez zbyte~ného odkladu, nejdéle však do 24 (slovy: dvaceti ~ty~) hodin od oznámení
vady p~edm~tu pin~ní, je Kupující oprávn~n zajistit opravu sám v jakémkoliv odborném
autorizovaném servisu na náklady Prodávajícího. Nárok na náhradu škody tím není
dot~en.
8.9

Veškeré opravy vad vozidel, na které se vztahuje záruka, v záru~ní dob~~dle odst. 8.3
Smlouvy budou provád~ny pro Kupujícího zcela bezplatn~~a tedy výlu~n~~na náklady
Prodávajícího.
IX. SANK~NÍ UJEDNÁNÍ

9.1

Prodávající je oprávn~n požadovat na kupujícím úrok z prodlení na nedodržení termínu
splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávn~n~~fakturované ~ástky v~etn~~DPH za každý
i zapo~atý den prodlení. Výše sankce není omezena.
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9.2

Kupující je oprávn~n požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu
pin~ní dodávky zboží, který bude stanoven v kupní smlouv~, a to ve výši 0,05 % z ceny
nedodaného zboží v~etn~~DPH za každý i zapo~atý den prodlení. Výše sankce není
omezena.

9.3 Kupující je oprávn~n požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení doby
pro odstran~ní zjišt~ných vad na základ~~reklamace, a to ve výši 0,05
z ceny
reklamovaného zboží v~etn~~DPH, a to za každý i zapo~atý den prodlení. Minimální
výše sankce je 1000,- K~~za den.
9.4

Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendá~ních dn~~od data, kdy byla
povinné stran~~doru~ena písemná výzva k jejich zaplacení oprávn~nou stranou, a to na
ú~et oprávn~né strany uvedený v písemné výzv~. Ustanovením o smluvní pokut~~není
dot~eno právo.

9.5

Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dot~en nárok Kupujícího na náhradu škody;
nárok na náhradu škody je Kupující oprávn~n uplatnit vedle smluvní pokuty v piné výši.
Zaplacením smluvní pokuty není dot~eno spin~ní povinnosti, která je prost~ednictvím
smluvní pokuty zajišt~na.
X. D~V~RNÉ INFORMACE

10.1 Vzhledem k ve~ejnoprávnímu charakteru Kupujícího, Prodávající výslovn~~prohlašuje,
že je s touto skute~ností obeznámen, že žádné ustanovení Smlouvy nepodléhá z jeho
strany obchodnímu tajemství a souhlasí se zve~ejn~ním smluvních podmínek
obsažených ve Smlouv~, v~etn~~jejích p~íloh a p~ípadných dodatk~~Smlouvy za
podmínek vyplývajících z p~íslušných právních p~edpis~, zejména zák. ~. 106/1999 Sb.,
o svobodném p~ístupu k informacím, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~~a ustanovení § 147a
ZVZ.
10.2 Smluvní strany prohlašují, že skute~nosti uvedené v této smlouv~~nepovažují za
obchodní tajemství a ud~lují souhlas k jejich užití a zve~ejn~ní bez stanovení jakýchkoli
dalších podmínek.
XI. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A MOŽNOSTI JEJÍHO UKON~ENÍ
11.1 Smlouva nabývá platnosti a ú~innosti dnem jejího podpisu ob~ma Smluvními stranami.
11.2 Smlouva m~že být ukon~ena:
a) dosažením finan~ního rámce centrálního zadavatele ve smyslu Rámcové dohody,
b) písemnou dohodou obou stran,
c) okamžitým odstoupením od smlouvy v p~ípadech, kdy n~která ze smluvních stran
poruší Smlouvu podstatným zp~sobem.
11.3 Odstoupit od smlouvy je oprávn~na ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila.
Kupující je oprávn~n od Smlouvy písemn~~odstoupit z d~vodu jejího podstatného
porušení Prodávajícím, p~i~emž za podstatné porušení Smlouvy Prodávajícím se
považuje takové porušení smlouvy, o kterém Prodávající s p~ihlédnutím k ú~elu
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Smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla Smlouva
uzav~ena, v~d~l nebo musel v~d~t, že v dob~~uzav~ení Smlouvy nebo v dob~~porušení
povinnosti, že Kupující nebude mít zájem na pin~ní povinností p~i takovém porušení
Smlouvy. Podstatným porušením této smlouvy je vždy:
a) prodlení Prodávajícího s ~ádným dodáním vozidel delším než 30 kalendá~ních dn~;
b) dodání vozidel použitých nebo vyrobených v jiném než dohodnutém roce;
c) opakované porušování dalších povinností Prodávajícím vyplývající ze Smlouvy,
zejména p~i zajiš~ováni servisních služeb.
11.4 Smluvní strany se dohodly, že ú~inky odstoupení od Smlouvy se nedotýkají již spin~né
~ásti pin~ní podle Smlouvy, ledaže Kupující sd~lí Prodávajícímu, že trvá na odstoupení
od Smlouvy od jejího po~átku.
11.5 Smluvní strany se dále dohodly, že odstoupení od Smlouvy musí být písemné
a m~že být uplatn~no jen za situace, kdy na možnost odstoupení od Smlouvy již d~íve
Kupující písemn~~Prodávajícího upozornil. Odstoupení od Smlouvy u~in~né v rozporu
s p~edchozí v~tou je neplatné. Odstoupení od Smlouvy je ú~inné ode dne, kdy bylo
doru~eno druhé smluvní stran~.
11.6 Ukon~ením Smlouvy nejsou dot~ena ustanovení o odpov~dnosti za škodu (škoda m~že
spo~ívat i v nákladech vynaložených Kupujícím v rámci realizace nového zadávacího
~ízení na obdobný p~edm~t pin~ní), nároky na uplatn~ní smluvních pokut a ostatních
práv a povinností založených Smlouvou, která mají podle zákona nebo Smlouvy trvat
i po jejím ukon~ení.
XII. ZÁV~RE~NÁ USTANOVENÍ
12.1 Tato Smlouva p~edstavuje úpinou dohodu Smluvních stran o p~edm~tu Smlouvy.
Smlouvu je možné m~nit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve form~~
~íslovaných dodatk~~Smlouvy, podepsaných oprávn~nými zástupci obou Smluvních
stran.
12.2 Doru~ovacími adresami jsou adresy uvedené v záhlaví Smlouvy. Zm~nu je Smluvní
strana povinna písemn~~oznámit p~edem a nebude-li to možné, tak bez zbyte~ného
odkladu po jejím provedení, nejdéle však nejbližší pracovní den. Smluvní stran~~jdou
pin~~k tíži d~sledky p~ípadného neoznámení zm~ny doru~ovací adresy podle
p~edcházející v~ty.
12.3 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo
nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení
Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 (p~ti) pracovních dn~~po
doru~ení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo
nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má
stejný nebo alespo~~podobný obchodní a právní význam.
12.4 Práva a povinnosti vzniklé na základ~~Smlouvy nebo v souvislosti s ní se ~ídí ~eským
právním ~ádem, zejména pak Ob~anským zákoníkem. žádné ustanovení Smlouvy nesmí
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být vykládáno tak, aby omezovalo oprávn~ní Kupujícího uvedená v Zadávací
dokumentaci Ve~ejné zakázky.
12.5 Smlouva je vyhotovena ve 3 (slovy: t~ech) vyhotoveních, z nichž Kupující obdrží 2
(slovy: dv~) vyhotovení a Prodávající 1 (slovy: jedno) vyhotovení.
12.6 Smluvní strany shodn~~prohlašují, že si Smlouvu p~ed jejím podpisem p~e~etly a že byla
uzav~ena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné v~le, ur~it~, vážn~~a
srozumiteln~, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
12.7 V souladu se zákonem ~. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že kupující
zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uve~ejn~ní ve lh~t~, stanovené tímto
zákonem. Osobní údaje stran p~ed odesláním budou anonymizovány v souladu se
zákonem ~. 101/2000 Sb., o ochran~~osobních údaj~~a o zm~n~~n~kterých zákon~.
12.8 Nedílnou sou~ástí Smlouvy jsou následující p~íloha:
a) P~íloha ~. 1 — Technické parametry

Kupující:
V Praze dne

12 -11- 2018

Prodávající:
V Praze dne

plk. Mgr. Martin Ku~era
~editel odboru provozního a správy
majetku G~~
HZS ~R

ha
á republika

~

ODA AUTO e_s.
'eletzvska 1525/1
14000 Praha 4
~eská republika

EtKOCIA
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SUPERB Style 2,0 TOI 140kW 404

~eská republika

-

11.05.2017
Základní výbava

046bi*if~šWeiiit41#0*,641**T3-04*.0,4x4
00ia kaise~fki~: ;.:
Metalicka dle výb~ru (s~rlova lakovna)

, i:,,-ZzWgex. -

Onyx / Onyx (letka, tmavá)

ESP.FESC4-ABS+E000HBA.D5R0mx5

805 ia2* ,:!**iii0 M00% 13 966,94

293306

1690000

WC2

0,00

0,00

0,00

0,00

standard

0,00

0,00

Kontrola tlaku v pneumatikách

standard

0,00

0,00

0,00

Elektronická parkovaci brzda s funkcl Auto Hold

standard

0,00

0,00

0,00

Asistent rozjezdu do kopce

standard

0,00

0,00

0,00

System autonomniho krizového brzd~ni

standard

0,00

0,00

0,00

Sledováni odstupu od vp~edu jedouclho vozidla se signalizaci riebezpe~t kolize
v~etn~~funkce automatick~ho zpomalovenf a bržd~ni

standard

0,00

0,00

0,00

Minimeln~~7 airbag~, ~idi~e a spolujezdce (u spolujezdce s deaktivaci), bo~nf
airbagy vp~edu a bodni airbagy vzadu, hlavové airbagy a kolennl airbag hdi~e

WCC

8512,40

1 787,60

10 300,00

Tfiloodove, výškov~~nastavitelné p~ednl bezpe~nostn1 easy s p~Itahova~i

standard

0,00

0,00

0,00

Tfibodove bezpe~nostni easy vzadu (na vn~j~lch mistech s p~itahova~i)

standard

0,00

0,00

0,00

Signalizace nezapnutého bezpe~nostniho pasu vp~edu;

standard

0,00

0,00

0,00

TN hlavov~~op~rky vzadu, výškov~~staviteln~;

standard

0,00

0,00

0,00

mobilizer

standard

0,00

0,00

0,00

Bez knave odemykánf, zamykáni a startováni;

standard

0,00

0,00

0,00

Deš~ový senzor;

standard

0,00

0,00

0,00

16 528,93

3471,07

20 000,00

Vyh~ivan~~pfedni sklo;

WC2

Elektricky ovládaná, vyh~ivand a sklopná vn~jši zp~tná zrcetka;

standard

0,00

0,00

0,00

Elektricky ovládaná p~edni a zadní bo~ni okna;

standard

0,00

0,00

0,00

Tónovaná skla;

standard

0,00

0,00

0,00

BI- xenonove nebo LED adaptivnf p~ední sv~llornety a SLED dennim svIcenlm;

standard

0,00

0,00

0,00

Zadnf LED svitilny;

standard

0,00

0,00

0,00

P~edni mlhov~~sv~tlomety;

standard

0,00

0,00

0,00

Elektricky výškov~~a podeln~~stavitelné sedadlo fidl~e a spolujezdce;

standard

0,00

0,00

0,00

Vyh~ivani p~ednich a zadnfch sedadel;

standard

0,00

0,00

0,00

Zadni op~radlo d~le
né. sklopn~;

standard

0,00

0,00

0,00

Sklopeni op~radel zadnIch sedadel ze zavazadlového prostoru;

standard

0,00

0,00

0,00

29 752,07

6247,93

36 000,00

standard

0,00

0,00

0,00

WC2

0,00

0,00

0,00

standard

0,00

0,00

0,00

WC2

0,00

0,00

0,00

EA9.YA1

10 909,09

2280.91

13 200,00

OBC

1404,96

295,04

1 700,00

CBX235458SZ

39 500,00

integrovaný naviga~ni a Informa~nI a multimedi~lni systém.- minimáln~~
vybavený Bluetooth v~etn~~handsfree s možnosti hlasov~ho ovládáni, 3D
navigaci v~etn~~mapových podklad~~Evropy. USB p~ístupný i ze zadnfch
6,5' barevný dotykový displej, AUX-1N, možnost ovládáni ze zadnIch
sedadel;
2 reproduktor~~
Silnici role pro zadni a bo~rif skla;
Sada letnich pneumatik z lehké siltinv(4ks) 18"
Rezervni kolo nepinohodnotné, sada Wadi a zvedak vozu
rodioutenš záruka klet 150.000 km

Povinná výbava (viz Vyhl~ška ~. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy, o
schvalování technické zp~sobilosti 00 technických podmlnkach provozu vozkiel
na pozemnIch komunikacich, p~iloha ~. 12, 01. 32, odst. B) 1., ve zn~ni
pozd~jšlch p~edpis~.
Sada zimnich kol z lehké slItlny (4ks)

WC9+.YOY

32 644,63

6855,37

251 PHM

OBC

619,83

130,17

750,00

P~edáni vozu

OBC

5000.00

1 050,00

6050,00

Nabídková cena - zvukové a sv~telné za~ízení

Specifikace zvukového a sv~telného za~ízení
(rozší~ení specifikace sériových voz~~uvedených výše)
- skrytá verze s ovládáním z místa ~idi~e
- reproduktory s akustickým tlakem 12 dB/1 metr
- Zábleskový maják modré barvy s technologií LED minimáln~~3. generace s možností uchycení
na st~eše vozidla v dosahu sedícího ~idi~e
- Maximální výška majáku 110 mm
- dv~~záblesková LED sv~tla v p~ední ~ásti masky vozidla
- jedno zábleskové LED sv~tlo za p~edním sklem
- dv~~záblesková LED sv~tla za zadním sklem
- sv~telný nápis, nap~íklad „POLICIE" nebo obdobný dle požadavku objednatele, na slune~ní clon~~
spolujezdce
Cena za dodávku a montáž 1 ks bez DPH

45.271,90 K~~

Výše DPH 21 %

9.507,10 K~~

Cena za dodávku a montáž 1 ks s DPH

54.779,00 K~~
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Oprávn~ní k zastupování

•
Olichodnf spole~nost ŠKODA AUTO a.s. se sídlem Mladá Boleslav, T~. Václava Klementa 869,
Ps~~
293 60, 160; 00177041, zapsaná v obchodním rejst~íku vedeném M~stským soudem
V Praze oddíl B, vložka 332, pod spisovou zna~kou Rg. B 332 (ale jen „spole~nost") pov~~ila
svého zam~stnance
bu narozeného d
, $ ~~Innostf
Na základ~~tohoto pov~~ení v souladu s § • 430 ob~anského zákoníku zastupuje
spole~n~~s dalším k zastupováni oprávn~ným zam~stnancem spole~nosti
nebo spole~n~~se ~lenem p~edstavenstva spole~nosti spole~nost ve všech jed~ánfch, k Ming
p~i výše uvedené ~innostl obvykle dochází, pokud hodnota jejich p~edm~tu
nep~ekro~í 36 mil. Ka.
je oprávn~n výše uvedenou ~innost vykonávat v rámci svého pracovního
pom~ru a svého funk~ního za~azeni ve spole~nosti.
nerd oprávn~n
p~enášet toto pov~~ení a související oprávn~ni k zastupování na další osoby.
Toto pov~~eni a s nim související oprávn~ni k zastupování platí do jeho odvolání.
Toto pov~~eni a s nim souvlsejfcf oprávn~ní pozbývá platnosti také skon~ením pracovního
a spole~ností nebo zm~nou funkce zastávané panem
pom~ru mezi panem
ve spole~nosti.
V Mladé Boleslavi dne 3. 3, 2015

~eská republika obchodnf spole~nosti ŠKODA AUTO a.s.,
JA,
svým nib provedeným podpisem toto pov~~eni a oprávn~ní beru na v~domí a tento sviij
podpis prohlašuji za svaj podpisový vzor.
V Mladé Boleslavi

1,

yo~enl. wiunco
0 v~ruji, že tenw opis slo
doslovn~~
sle~enon

sti

m,
ce
rv

V Mlad4 llo

Ovd~eni ^ vidimace /

o v or tki i, b tcnt-aopis s to;..oi;:e z
list~~
doslov0 souXusi a laitnAt, ž la byl pcifiLen,

shAtton z

• poviletti n
V l~ilaQ BoleAlavi tine

2 1 -02- 2017

40 v m100

Podia ov~~ovati knihy Magistrátu mists Mladá Boleslav po~. lisle
lento 410 opts obsahuitcl 2 strany
souhlasI doslovná s p~edloženou listinou, z nil byla po~izena a tato list!
je: ov~~enou vidlmovanou listinou
obsahujte' 2 strany.
Listina, z nit je vidimovaná listina po' hena, neobsahuje viditelný
zajiš~ovati pivek, lent Is souškli obsahu pifivnlho významu táto listin
V Mlad~~Boleslavi dne 30.6.2017
ová~ullot osoba, ktera vidimaci provedla.

Ov~~eni - vidimace

O v ~~ uji, že tento opis složený z

doslovn~~souIi

složenou z

V Mho& Boleslavi tine

list~~

listinou, z nit byl po

\z"3

I

Ov~~ovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zpráv~~
Ov~~uji pod po~adovým ~íslem
e tento dokument, který vznikl
p~evedením vstupu v listinné podob~~do podoby elektronické, skládající se z 2 list~, se doslovn~~
shoduje s obsahem vstupu.
Zajiš~ovací prvek: bez zajiš~ovacího prvku
Ov~~ující osoba
Vystavil
Pracovišt~:
V Mladé Boleslavi dne 26.07.2017

•

ŠKODA

Oprávn~ní k zastupování

Obchodní spole~nost ŠKODA AUTO a.s. se sídlem Mladá Boleslav, t~. Václava Klementa 869, PS~~
293 01, I~O: 00177041, zapsaná v obchodním rejst~íku vedeném M~stským soudem v Praze oddíl
B, vložka 332, pod spisovou zna~kou Rg. B 332 (dále jen „spole~nost") pov~~ila svého zam~stnance
pana
narozeného dne
s ú~inností od 1. 9. 2017 ~inností
Na základ~~tohoto pov~~ení v souladu s § 430 ob~anského zákoniku zastupuje pan
spole~n~~s dalším k zastupování oprávn~ným zam~stnancem spole~nosti nebo spole~n~~se ~lenem
p~edstavenstva spole~nosti spole~nost ve všech jednáních, k nimž p~i výše uvedené ~innosti
obvykle dochází, pokud hodnota jejich p~edm~tu nep~ekro~í 36 mil. K~.
je oprávn~n výše uvedenou ~innost vykonávat v rámci svého pracovního pom~ru
a svého funk~ního za~azení ve spole~nosti.
není oprávn~n p~enášet toto pov~~ení
a související oprávn~ni k zastupování na další osoby.
Toto pov~~ení a $ nim související oprávn~ní k zastupování platí do jeho odvoláni. Toto pov~~ení a
s ním související oprávn~ni pozbývá platnosti také skon~ením pracovního pom~ru mezi
a spole~ností nebo zm~nou funkce zastávané
ve
spole~nosti.
V Mladé Boleslavi dne 18. 9. 2017

Já
~obchodní spole~nosti ŠKODA AUTO
a.s., svým níže provedeným podpisem toto pov~~eni a oprávn~ní beru na v~domí a tento sv~j podpis
prohlašuji za sv~j podpisový vzor.

V Mladé Boleslavi dne " ~ ,1"?

