evid. č. kupujícího:

evid. č. prodávajícího:

zákona Č.

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s § 2079 a násl.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")
(dále jen "smlouva")

Článek I.
Smluvní strany
Česká republika

- Energetický

Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
(dálejen" kupující")

regulační úřad

Masarykovo náměstí 91/5, 58601 Jihlava
Ing. Vladimírem Kabelkou, MBA - ředitelem sekce provozní
708 94451
není plátce DPH
Česká národní banka
2421001/0710
Ing. Přemysl Klusáček, vedoucí oddělení hospodářské správy
premysl.klusacek@eru.cz
+420 564 578 670

a
Přerost a Švorc - auto, s.r.o.

Sídlo (místopodnikání):
Praha 6, Veleslavínská 39, PSČ 16200
Zastoupená(ý):
Liborem Přerostem, jednatelem
IČ:
630 73 188
DIČ:
CZ63073188
Česká spořitelna a.s.
Bankovní spojení:
1567762/0800
Číslo účtu:
Ondřej Loský, specialista výběrových řízení
Kontaktní osoba:
losky@prerost-svorc.cz
E-mail:
+420602414215
Telefon:
Zapsaná/ý) v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, pod Č. 35976
(dálejen "prodávající")

Článek II.

Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě
(dále jen "zboží"), a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že zboží
převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu sjednanou podle čl. VI. této smlouvy.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 18. 8.2015, která byla na
základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem P15V00000044 vybrána zadavatelem jako
nejvhodněj ší.
Článek III.
Specifikace zboží
1. Předmětem této smlouvy je dodání 4 ks osobních vozidel Škoda Octavia 1,6 TDI ve specifikaci
podle přílohy Č. 1 a přílohy Č. 2 k této smlouvě.
2. Prodávající prohlašuje, že dle jeho vědomí zboží nemá právní ani jiné vady.
Článek IV.
Doba a místo plnění, předání a převzetí zboží
1. Prodávající se zavazuje odevzdat zboží ve sjednaném místě odevzdání a převzetí zboží po podpisu
smlouvy oběma smluvními stranami, nejpozději však do 18. 12.2015.
2. Místo odevzdání a převzetí zboží:
Jihlava, Masarykovo náměstí 5
Praha, Partyzánská 7
3. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu odevzdání zboží nejméně tři pracovní dny
předem na e-mailovou adresu kontaktní osoby kupujícího uvedenou v čl. I této smlouvy.
4. O odevzdání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven předávací protokol ve dvou
vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Zboží bude odevzdáno
převzetím zboží kupujícím na základě oboustranného podepsání předávacího protokolu v místě
odevzdání a převzetí zboží. K odevzdání a převzetí zboží a k podpisu protokolu o odevzdání
a převzetí zboží je oprávněna pověřená kontaktní osoba uvedená v čl. I této smlouvy.
5. Prodávající je povinen kupujícímu spolu se zbožím odevzdat všechny doklady, které se ke zboží
vztahují, a to zejména: předávací protokol, návod k obsluze, servisní knížku vozidla, technický
průkaz.
6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude prodávajícím odevzdáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, bez vad, přičemž v takovém případě kupující
důvody odmítnutí převzetí zboží a vady zboží uvede v protokolu o odevzdání a převzetí zboží.
Kupující stanoví v protokolu prodávajícímu termín odstranění zjištěných vad. Na následné
odevzdání a převzetí zboží se použijí ustanovení odstavců 2 až 4.
7. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady
skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou
let od odevzdání a převzetí zboží.

Článek V.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží
1. Přechod vlastnického práva ke zboží z prodávajícího na kupujícího nastává ke dni úplného
uhrazení kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného v této smlouvě.
2. Přechod nebezpečí škody na zboží nastává okamžikem převzetí zboží kupujícím na základě
oboustranného podepsání protokolu o odevzdání a předání zboží.
Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky
1. Kupní cena zboží činí:
cena bez DPH
sazba DPH
výše DPH

1 532 000,00 Kč
21,00 %
321 720,00 Kč

cena celkem včetně DPH

1 853 720,00 Kč

(kupní cena celkem v Kč vč. DPH slovy: jedenmilionosmsetpadesáttřitisícsedmsetdvacet)

2. Kupní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možné překročit, pokud to
výslovně neupravuje tato smlouva. Podrobný cenový rozpis kupní ceny (nabídka prodávajícího) je
uveden v příloze
2 této smlouvy.
č.

3. Sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího s pořízením dodávaného
zboží (doprava do místa plnění, clo, vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám do doby
odevzdání a převzetí zboží, skladování atd.). Cenu je možné změnit pouze v případě zákonné
úpravy sazby DPH nastalé v době od podpisu smlouvy do doby odevzdání a převzetí zboží.
V takovém případě jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
4. Kupní cena bude kupujícím zaplacena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného
prodávajícím bez zbytečného odkladu po převzetí zboží kupujícím, nejpozději však do 15
kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu předepsané příslušnými právními předpisy
(zejména zákonem
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), odkaz
na evidenční číslo smlouvy, a dále vyčíslení zvlášt' ceny zboží bez DPH, zvlášt' DPH a celkovou
cenu zboží včetně DPH.
č.

6. Přílohou faktury bude kopie protokolu o odevzdání a převzetí zboží, který je podkladem pro
vystavení faktury.
7. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostní úhradě ceny zboží a lhůtě splatnosti v délce 21
kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu na adresu sídla kupujícího,
uvedenou v čl. I této smlouvy.
8. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti ceny zboží 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 či nově vyhotovené faktury kupujícímu začne běžet nová lhůta splatnosti ceny zboží
21 kalendářních dnů.

9. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti ceny zboží, není kupující
povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne
běžet nová lhůta splatnosti ceny zboží v délce 21 kalendářních dnů.
10. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky
z bankovního účtu kupujícího. Kupující není v prodlení, uhradí-li cenu zboží na faktuře do 21
kalendářních dnů po jejím obdržení, ačkoli po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako
den splatnosti.
11. Kupující neposkytuje prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
Článek VII.

Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy
1. V případě nedodržení termínu odevzdání zboží podle této smlouvy je prodávající povinen uhradit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2.

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny podle této smlouvy je kupující povinen
uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. Mimo
tyto úroky z prodlení není prodávající oprávněn požadovat po kupujícím jiná plnění, a to ani
náhradu případně způsobené škody.

3.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.

4.

Nárokováním, resp. úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody ani
povinnost prodávajícího řádně odevzdat zboží. Kupující je oprávněn domáhat se náhrady škody
přesahující smluvní pokutu.

5. V případě, že bude prodávající v prodlení s odevzdáním zboží delším než 14 kalendářních dnů, má
se za to, že se jedná o podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího, které zakládá
možnost kupujícího odstoupit od této smlouvy.
6.

Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
c) prodávající vstoupí do likvidace.

7.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu neuhrazení sjednané ceny za zboží až po
marném a opakovaném upomenutí kupujícího, které bylo učiněno písemně nebo jiným
prokazatelným způsobem, a to za podmínek, že kupujícímu poskytl minimálně 21 kalendářních
dnů k úhradě ceny za zboží.

8.

Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na
náhradu škody a sankcí podle odst. 1. a 2. tohoto článku.
Článek VIII.
Záruka

1. Záruční doba za jakost zboží podle této smlouvy činí 24 měsíců od začátku běhu lhůty, tj. ode dne
odevzdání a převzetí zboží.

2.

Práva a povinnosti stran při uplatňování vad zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

3.

Zjistí-li kupující během záruční doby, že zboží vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této
smlouvy, vyzve písemně prodávajícího k jejich odstranění. Prodávající je povinen písemně se
vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 3 pracovních dnů od
tohoto vyjádření zahájit odstraňování vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní
prodávajícímu dodržet lhůtu k zahájení odstraňování vady, dohodnou se smluvní strany písemně
na lhůtě delší. Prodávající se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo, odborným
posouzením reklamovaných vad a jejich odstraněním. V případě opodstatněně neuznané vady
prodávajícím provede prodávající její odstranění za cenu obvyklou, kterou vyúčtuje kupujícímu.

4.

Nevyjádří-li se prodávající k reklamované vadě a nenastoupí-li kjejímu odstranění ve lhůtách
uvedených vodst. 3, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jiný odborně způsobilý
subjekt na náklady prodávajícího, s čímž prodávající vyjadřuje svůj souhlas. V tomto případě je
prodávající povinen uhradit kupujícímu zároveň smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý
jednotlivý případ. Prodávající je povinen náklady a smluvní pokutu uhradit do 21 kalendářních
dnů poté, co obdržel jejich vyúčtování od kupujícího.

5.

Bude-li zboží z důvodu neodstranitelných
zboží určená záruční doba od počátku.

6.

Do záruční doby se nezapočítává doba od převzetí oprávněně reklamovaného zboží k opravě až do
doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít.

vad v rámci smluvní záruky vyměněno, běží pro toto

Článek IX.

Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu vzájemně si oznamovat změnu údajů v čl. I.
smlouvy.
2.

Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3.

Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

4.

Prodávající je zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, provést
kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich
archivaci (zákon
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon Č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
č.

5.

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle
této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této
smlouvy.
Článek X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou podle čl. IV odst. 1 této smlouvy a nabývá platnosti
a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2.

Tato smlouva a veškeré mimo smluvní závazky vyplývající ze smlouvy se budou řídit a vykládat
v souladu s právem České republiky. Práva a povinnosti stran, které nejsou upraveny touto
smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3.

Pokud některé ustanovení této smlouvy (zcela nebo zčásti) je nebo se stane nezákonné, neplatné
nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení v plném rozsahu platná a účinná. Nastanou-li
u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k uzavření
smlouvy.

4.

Veškeré změny a doplňky jednotlivých ustanovení této smlouvy mohou být provedeny pouze
písemnou dohodou nazvanou Dodatek ke smlouvě, číslovaný vzestupnou řadou. Veškerá
korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě
irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

5.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou
řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými
soudy České republiky.

6.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdrží kupující ajeden
výtisk obdrží prodávající. Oba výtisky mají platnost originálu. Kupující (případně prodávající,
pokud tomu tak je) po podpisu této smlouvy vyznačí na oba stejnopisy (v záhlaví titulní strany)
odkaz na evidenční číslo této smlouvy.

7.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah této
smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření
této smlouvy rozhodující, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

8.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha Č. 1: Specifikace osobního vozidla

Příloha Č. 2: Nabídka prodávajícího
v Jihlavě dne ~/
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Příloha č. 1 kupní smlouvy

Specifikace osobního vozidla
Dodávka 4 ks osobních vozidel s pětidveřovou karoserií v provedení liftback, tovární značky Škoda
Octavia Ambition 1,6 TDI Green tec 81 kW:
•
Osobní vozidlo s možností přepravy 5 osob
•
Pohonná jednotka vznětová (motorová nafta) o výkonu min. 80 kW - 81 kW
•
Minimální užitečná hmotnost s řidičem: min. 600 kg - 625 kg
•
Celková maximální hmotnost: max. 2000 kg - 1855 kg
•
Z důvodu převážení techniky a vybavení mezi jednotlivými pracovišti úřadu zavazadlový prostor
o objemu minimálně 550 litrů (s rezervním kolem bez sklopených sedaček) - 568 litrů
•
Stabilizační systém snižující nebezpečí smyku
•
Airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy vpředu, hlavové airbagy, kolenní airbag řidiče
•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním v klíči (2 ks v dodávce)
•
Elektrické ovládání oken předních a zadních dveří
•
Klimatizace s mechanickou (manuální) regulací
•
Tempomat
•
Posilovač řízení
•
Denní svícení
•
Autorádio
•
Vyhřívání předních sedadel
•
Signalizace vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu
•
Mechanické uzamykání řadicí páky (Defendlock nebo Construct)
•
Telefonování s rozhraním Bluetooth
•
16" kola z lehké slitiny s letními plášti
•
Rezervní kolo se stejným typem pláště jako letní pneu, zvedák vozu, klíč na kola
•
Kompletní zimní kola 16" včetně ocelových disků (kvalita typu Continental, Michelin, Dunlop
apod.)
•
Povinná výbava
•
Gumové koberce
•
Zadní stěrač skla
•
Přední mlhové světlomety s přisvěcováním do zatáček
•
Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka
•
12V zásuvka v zavazadlovém prostoru
•
Zásuvka 230 V
•
Převodovka manuální
•
Bez označení motorizace
Barva vozu: stříbrná brillant metalíza
Barva sedadel: černá
Potahový materiál sedadel: látka

Barva interiéru: černá

Příloha Č. 2 kupní smlouvy
Nabídka prodávajícího

Cenová kalkulace
Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávaj!Clho k uzavřen! kupni smlouvy.
~...~p_r_qq4.v_~jfQ___ ......_.____ ...._..______
.
.___
._._____ ._

"

Přerost a Svore - auto, s.r.o.

"""---"

Platnostcenové kalkulace do :
31.08.2015
KunUl/d

Veleslavínská 39
Praha 6

16200

ČR - Energetický regulační úřad
Masarykovo nám. Č. 5
Jihlava

58601
"IČ
DiČ

63073188
CZ63073188

Bankovnfspojenf
číslo účtu

CZE

""-

EI. adresa losky@prerost-svorc.cz
Telefon
+420220611108
Fax
+420235363804

Českáspořitelna a. s.
SWIFT GI8ACZPX
1567762/0800
,"CZ26Q~OO 0009090_0015§7?§.L_ ___ ,_""

~J§A}'!---Společnost je zapsána v obchodním
~Praze,odd" C,vložka35976.
j

IČ

70894451

rejstříku vedeném Městským soudem v

..

: Ob]. čisto

k
?-,ctavia
3344

Ambition 1/6 TOl Green tec 81 kW

; Barva
8E8E
Stříbrná Briliant metalíza
Nadstandardní výbava:
HA
Interiér černý
WAB
Ambition Plus

EI. ovládání oken vpředu a vzadu s pojistkou

PH4
TX2"

act.arnb

PT2
PlB
SMl
PW2 - amb,style

913

Rez.kolo ocel.(plnohod.),zvedák
Zadní stěrač AERO

vozu,klíč na kola

Přední mlhové světlomety s "CORNER" funkcí
Zásuvka na 230 V
Mechanické zamykání řadicí páky CONSTRUCT
Kompletni kola 16" se zimními pne u - 4 ks
Povinná výbava vozidla
Gumové interiérové koberce - 4 ks
Kompletní předprodejní servis
Dodání a předání v místě plnění
VZ s názvem "Obnova vozového parku"
Celkem 4 kusy totožných vozidel
Sleva Vl

:Celkem

Cenovoukalkulaci vyhotovil:

Telefon
+420564578670
EI. adresa premysl.klusacek@eru.cz

Cena bez DPH

Cena s DPH

414793,39 Kč
II 652,89 Kč

501 900,00 Kč
14100,00 Kč

0,00 Kč
9752,07 Kč

2892,56 Kč
1 322,31 Kč
2231,41 Kč
2066,12 Kč
2066,12 Kč
5000,00 Kč
12000,00 Kč
700,00 Kč
1000,00 Kč
1,00 Kč
1,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
- 100 991,26 Kč

0,00 Kč
11800,00 Kč
5000,00 Kč
17399,99 Kč
3500,00 Kč
1600,00 Kč
2700,01 Kč
2500,01 Kč
2500,01 Kč
6050,00 Kč
14520,00 Kč
847,00 Kč
1210,00 Kč
1,21 Kč
1,21 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
- 122 199,42 Kč

383 000,00 Kč

463430,00 Kč

4 132,23 Kč
14380,16 Kč

"PARKING ASSISTANT' - senzory vpředu a vzadu
Komfortní telefonování

'Loský Ondřej

lCNS152389/1

!osky@prerost·svorc.cz

Fax

+420220611108
+420235363804

www.prerosr-svorc.cz

Mobl1

+420

Telefon

~t'ndardní výbava:
!~:i~loŠKODAOCTAVlA1,6 TOl GREENTEC81 KW SOMPve výbavě AMSmON splňuje tato zadavatelempožadovanátechnická data, resp. k datu
""'aní nabídkyobsahuje základní výbava vozidla tyto zadavatelempožadovanéprvky:
'.osobní
automobil kategorie Ml,
!Pětidvéřovákaroserie (4x boční dveře + zadní dveře otevíratelnévzhůru včetně zadního okna),
'Provedení karoserie uLIFfBACK",
vOlidlohomologováno pro 5 osob (řidič + 4 spolujezdci),
~otorvznětový čtyřválcový o maximálním výkonu 81 kW (palivo motorová nafta),
P~evodovka
mechanická (manuální) S-ti stupňová,
U11tečné
zatíženívozidla vč. 625 kg řidiče,
C;lkováhmotnost vozidla 1.855 kg,
iakladní objem zavazadlového prostoru 590 HtrIJv provedení bez rezervního kola / 568 HtnJ v provedení s rezervním kolem,
(ESP)- elektronický stabilizující systém (Electronic Stability Control),
~s - protiblokovací brzdový systém (AntHock Bra"mg System),
, R- protiprokluzové zařízení(Anti Slip Regulation),
.DS/ EDL- elektronická uzávěrka diferenciálu (Electronic Differential Lock),

:sc

Zpracováoc programem firmy
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Cenová kalkulace
Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajfdho k uzavřenf kupnf smlouvy.
~1:~~~~~~~~OVékalkulace do:
.P.(9f!ávai/crv·

,

.,..
__
·__,·_·,·.

..

lCNS152389/1

...
----

Prerost a Svore - auto, s.r.o,
162 00

Veleslavínská
Praha 6

39

586 01

, -;nkovnf spojení
Čísloúčtu

EI. adresa losky@prerost·svorc.cz
Telefon +420220 611 108
Fax
+420 235 363804
Če~ká spořitel~'a ~-. s-oSWIFT GIBACZPX

1567762/0800
1 !Bi3!L ..... _.,
.CZ26.Q§00 oogo,_QOOO 01~9,n6L, ....__ .._
i Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v'

l

úřad

CZE

63073188
CZ63073188

!

ČR - Energetický regulační
Masarykovo nám. Č. 5
Jihlava

IČ

70894451

Telefon +420564 578 670
edresspremysl.kJusacek@eru.cz

E/,

Praze, odd il C, vložka 35976,

i ,HBA .. hydraulický

brzdový asistent (Hydra ulic Braking Assistant),
DSR .. adaptivní podpora řízení (Driver Steering Recommendation),
MKB ' multikolizní brzda,
airbagy čelní pro řidiče a spolujezdce vpředu, u spolujezdce s deaktivací,
~ a airbagy boční pro řidiče a spolujezdce vpředu,
i .airbagy hlavové pro řidiče, spolujezdce vpředu i vzadu na vnějších místech,
airbag kolenní pro řidiče,
: . centrální zamykání s dálkovým ovládáním v klíči (2 ks klíčO s dálkovým ovíádárum v dodávce),
" . klimatizace s mechanickou (manuální) regulací,
· posílovač řízení,
·denní svícení s automatickou aktivací při nastartování vozidla,
·autorádio,
·elektrické ovládání a vyhřívání vnějších zpětných zrcátek,
·lx 12V zásuvka v dosahu řidiče + lx 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru,
; . bez označen; motorizace.

i.

··POZN:
1.) Vozidlo je schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o pOdmínkách provozu vozidel na pozemních
':komunikacícha o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
',,"uvisejícíchzákona (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu VOZidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Že je vozidlo schváleno pro provoz na
:pozemníchkomunikacích dle výše uvedených zákona, je dokladováno výrobcem ŠKODA AUTO a.s. vystavením "Osvědčení o registraci vozidla, část
.11."(velký technický průkaz) ke každému novému vozu. V tomto úředním dokumentu jsou uvedena čísla homologací typu, která byla provedena
'wrobcem před uvedením na český trh, resp. trh v rámci Evropského společenství a dalších stá ta.

J.) Vozidlo plní požadavky

stanovené vyhláškou vlády
162/ 2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o
~řejnÝch zakázkách, vč. parametrů, uvedených v Příloze Č. 1 a 2 vyhlášky.
č.

I

l.) Vozidlo má barevné provedení splňující podmínky stanovené zákonem Č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 2, o provozu na
lozemníchkomunikaclch a o změnách některých zákona.
I.)Sarva vozidla "STŘÍBRNÁ BRILLlANT" .. kód SE8E, je metalická stříbrná barva.

I) Interiér

"AMBmON ONYX" .. kód HA, je interiér v tmavém odstínu (primárně v černém odstínu) se sedadly potaženými látkou.

!l) Paket příplatkové

výbavy "AMBmON PLUS" .. kód WAB, Obsahuje mimo jiné tyto zadavatelem požadované prvky:
.empomat,
hhřívání předních sedadel, s oddělenou regulací,
,16" kola z lehkých slitin s letními pneumatikami - 4 ks.
-)Prvek příplatkové výbavy "KOMFORTNÍ TELEFONOVÁNÍ" .. kód PT2, je integrovaná HANDS FREEsada s technologií BLUETOOTH.
) Prvek příplatkové výbavy "PŘEDNÍ MLHOVÉ SVĚTLOMETYS CORNER FUNKCÍ" .. kód PW2, jsou přední mlhové světlomety, vybavené CORNER
nkcí,tj. přisvěcování zatáček.
IKompletní kola 16" se zimními pneumatikami s pneumatikami v kvalitě typu Continental, Michelin, Dunlop, apod.
;)POVinnávýbava vozidla (v souladu s § 32, odst. 1,6,7 Vyhlášky MDaS c. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilostí a o technických
l<nínkáChprovozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění) obsahuje tyto prvky:
:flexol vesta,
Istražný trojúhelník,
karnička dle platné legislativy,
Idanáhradních žárovek a pojistek,
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Cenová kalkulace
Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajíc!ho k uzavření kupní smlouvy.

Platnost cenové kalkulace do :

lCNS152389/1

31.08.2015
.__ . prodávaiíc(v··· __

····-v-

·..

.

•.~

_

Prerost a Svore - auto, s.r.o,
Veleslavínská 39
Praha 6

162 00

586 01

[BAN_._.

úřad

CZE

EI. adresa losky@prerost-svorc.cz
Telefon +420220 611 108
Fax
+420 235 363 804
Bankovnispojeni
čislo účtu

ČR - Energetický regulační
Masarykovo nám. Č. 5
Jihlava

a. s.
SWIFT GIBACZPX
1567762/0800
.g26 08QO 0000 0000 9156 7762

IČ

70894451

'~čnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským s~udem-;
Praze,oddíl C, vložka 35976.

Telefon +420 564 578 670
fl, adresa premysJ.kJusacek@eru.cz

. rezervní kolo plnohodnotné, zvedák vozidla, klíč na šrouby kol (řešeno samostatně v rámci příplatkové výbavy- kód PJ8).
Nabídková (kupní) cena je smluvní a je zpracována v souladu s cenovými předpisy v ČR, platnými v době zpracování nabídky, zejména se
526/1990 Sb., o cenách, a prováděcí vyhláškou
450(2009 Sb., a zákonem
235(2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
předpisů,
č.

č.

č.
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PAIROST A SVORe AUTO
\lc!lisllvínská 39
16200 Praha 6
í~l.:220 611008

www.prerost-svorc.a Q)

