Kupní smlouva - OA pro SÚSPK 2021
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I í"* ni/ Správa a údržba silnic
•

■

Plzeňského kraje,
» příspěvková organizace

KUPNÍ SMLOUVA
„OA pro SÚSPK 2021“
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění
(dále jen „smlouva“)
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

8500006098

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky
evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000446 (dále jen zadávací
řízení“)

1.

Smluvní strany:

1.1. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo:
Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
zastoupená:
Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO:
72053119
DIČ: CZ72053119
datová schránka:
qbep485

kontaktní osoba ve věcech technických:

_________
(dále

(dále jen jako „kupující“)

a

1.2. Autocentrum Jan Šmucler s.r.o.
sídlo:
Borská 59, 301 00 Plzeň
zastoupená:
Janem Šmuclerem, jednatelem
IČO:
263 43673
DIČ: CZ26343673
telefon:
e-mail:
datová schránka:
kontaktní osoba:
(dále jen jako „prodávající“)

Stránka 1 z 7

Kupní smlouva - OA pro SÚSPK 2021

2.

Předmět smlouvy

2.1.

Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě specifikovaný
v čl. 3 této smlouvy a převede na něj vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se
zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí za něj prodávajícímu kupní cenu ve výši
stanovené v této smlouvě níže.

3.

Předmět koupě a prohlášení prodávajícího

3.1.

Předmětem koupě dle této smlouvy jsou osobní automobily kategorie M1.

3.2.

Sjednané množství: 5 ks

3.3.

Sjednaná jakost: nové, nepoužité

3.4. Sjednané provedení: x, obchodní název: Škoda Kamiq 3x, Škoda Octavia, Volkswagen Caddy.

3.5.

Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že je předmět koupě na základě shora uvedené
specifikace dostatečně určitě a srozumitelně určen.

3.6.

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě, že na předmětu koupě
nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s
předmětem koupě podle této smlouvy disponovat.

3.7.

Prodávající prohlašuje, že předmět koupě má vlastnosti stanovené v tomto článku shora a je
způsobilý k použití k účelu, k němuž byl vyroben.

4.

Místo plnění

4.1

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě spolu na adrese: Koterovská
162, 326 00 Plzeň

4.2. Náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě kupujícímu nese prodávající.

5.

Termín plnění

5.1.

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy nejpozději do
tří (3) kalendářních měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

6.

Kupní cena

6.1.

Kupní cena předmětu koupě je stanovena na základě nabídky prodávajícího učiněné v rámci
zadávacího řízení, na částku ve výši:

2 215 261,15 Kč bez DPH

6.2.

V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s řádným a včasným
dodáním předmětu koupě, zejména náklady na zajištění předmětu koupě, skladování,
pojištění. Dále je v kupní ceně zahrnuta cena dopravy předmětu koupě do místa plnění a
zaškolení kupujícího nebo osob jím určených ohledně způsobu užívání předmětu koupě.

6.3.

DPH bude účtováno na základě platných právních přepisů ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění.
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7.

Platební podmínky

7.1

Kupní cena bude prodávajícím účtována řádným daňovým dokladem, vystaveným po
odevzdání předmětu koupě kupujícímu.

7.2.

Sjednává se splatnost do 30 dnů ode dne doručení řádného a úplného daňového dokladu,
jehož nedílnou přílohou musí být vždy originál potvrzeného dodacího listu dle čl. 8.2 a 8.3 této
smlouvy, jako podklad pro správnost vyúčtování kupní ceny.

7.3. Vystavený daňový doklad musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového
dokladu ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty (dále jen „ZDPH“). V opačném případě má kupující právo jej do 15 dnů od doručení
vrátit k doplnění či opravě bez toho, že by byl v prodlení s úhradou kupní ceny. Tímto úkonem
se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury
kupujícímu. Ohledně úhrady kupní ceny či její nesplacené části se v takových případech na
straně kupující nenastává prodlení.
7.4. Smluvní strany si sjednávají, že pohledávku na zaplacení kupní ceny je prodávající oprávněn
postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.
7.5.

Prodávající, je-li plátcem DPH, se zavazuje, že najím vydaných daňových dokladech bude
uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má kupující právo ponížit
platbu prodávajícímu uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a
současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu
úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto prodávajícímu nevyplacenou částku DPH odvede
správci daně sám kupující v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.

7.6. V případě, že se prodávající stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a ZDPH,
je kupující oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu,
a to v návaznosti na §109 a §109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost kupující oznámí
prodávajícímu a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka prodávajícího za
kupujícím v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za
uhrazenou. Skutečnost, že se prodávající stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH bude ověřena
z veřejně dostupného registru Registru plátců DPH a identifikovaných osob, což prodávající
výslovně akceptuje a nebude činit sporným.
7 7.

Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém
formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu
s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

8.

Podmínky odevzdání předmětu koupě

8.1

Způsob zabalení předmětu koupě: bez obalu

8.2. Předmět koupě bude prodávajícím kupujícímu odevzdán v místě plnění dle čl. 4 této smlouvy
po předchozí dohodě o přesném času dodání s oprávněným zástupcem kupujícího. Předání
a převzetí plnění bude potvrzeno oběma stranami na dodacím listě.
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8.3. Osobami oprávněnými převzít předmět koupě, potvrdit dodací list, resp. dodací listy,
v zastoupení kupujícího, k provedení kontroly souladu předmětu koupě s podmínkami dle této
smlouvy a uvedení data převzetí, jsou:

nebo

8.4.

Kupující je oprávněn odmítnout předmět koupě převzít v případě, že předmět koupě nebude
mít vlastnosti uvedené v čl. 3 této smlouvy či v případě, že spolu s předmětem koupě nebudou
kupujícímu odevzdány doklady dle odst. 8.6. a 8.7. této smlouvy.

8.5. Závazek prodávajícího odevzdat předmět koupě je splněn okamžikem převzetí předmětu
koupě kupujícím. Odevzdáním předmětu koupě na kupujícího přechází vlastnické právo
k předmětu koupě a nebezpečí škody na předmětu koupě, návod k obsluze v českém jazyce,
prohlášení o shodě, technické osvědčení, zavedení do provozu, kvalifikované zaškolení
obsluhy.

8.6.

Prodávající se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných zkoušek
nezbytných pro užívání předmětu koupě, pokud je jejich provedení právními předpisy nebo
touto smlouvou požadováno a k předložení těchto dokladů kupujícímu.

9.

Záruka za jakost

9.1.

Záruka na předmět dodávky v je délce 60 měsíců nebo 100 000 najetých km, podle toho, jaká
skutečnost nastane dříve.

9.2.

Záruční doba počíná běžet dnem odevzdání předmětu koupě kupujícímu.

10.

Práva z vadného plnění

10.1. Předmět koupě má vady, nemá-li vlastnosti uvedené v čl. 3. této smlouvy. Za vadu se považují
i vady v dokladech dle čl. 8 odst. 8.6. a 8.7. této smlouvy.
10.2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě v době přechodu
nebezpečí škody na věci na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i
později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
10.3. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jako.st tím nejsou dotčeny.

10.4. Při uplatňování práv z vadného plnění se použijí ustanovení § 2099 a násl. občanského
zákoníku.
11.

Doručování

11.1. Veškerá korespondence mezi smluvními Stranami bude doručována do sídla, případně na
korespondenční adresu, označeného v záhlaví této smlouvy a k rukám kontaktních osob.
11.2. Změna sídla, popř. změna kontaktní osoby uvedené v záhlaví této smlouvy bude oznámena
druhé straně vždy písemně a s předstihem.
11.3. Smluvní strany si sjednávají, že veškerá oznámení dle této smlouvy, zejména reklamace,
upozornění na porušení smlouvy apod., musí mít písemnou formu a musí být zaslány poštou
jako zásilky doporučené a současně také formou elektronickou k rukám kontaktní osoby.
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12.

Odstoupení od smlouvy

12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených
zákonem.
12.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy
písemně odstoupit z důvodu jejího porušení prodávajícím.
12.3. Kupující je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
a) prodávající písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této
smlouvy;
b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že prodávající je v úpadku nebo mu úpadek hrozí
(tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek prodávajícího nebo hrozící úpadek
prodávajícího), nebo ve vztahu k prodávajícímu je prohlášen konkurs nebo povolena
reorganizace;

c) je podán návrh na zrušení prodávajícího podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních
korporacích nebo je zahájena likvidace prodávajícího v souladu s příslušnými právními
předpisy, a dále v případě:
d) nepravdivosti prohlášení prodávajícího dle čl. 3 odst. 3.6. nebo čl. 3.7. této smlouvy;
e) prodlení prodávajícího s odstraněním vad předmětu koupě delším než 30 dní ode dne
oznámení vady kupujícím;
f) prodlení prodávajícího s provedením výměny předmětu koupě delším než 30 dní ode dne
oznámení neopravitelné vady anebo vady, která se vyskytla na předmětu koupě opakovaně,

13.

Smluvní pokuty

13.1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě v termínu dle čl. 5 odst. 5.1
této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní
ceny dle čl. 6 odst. 6.1. této smlouvy bez DPH za každý i započatý den prodlení.
13.2. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na
ně vznikl nárok.
13.3. Ustanovením o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčeno právo kupujícího domáhat
se náhrady případné škody v celém rozsahu, způsobené porušením této smlouvy
prodávajícím.
14.

Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

14.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází
za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů
zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly
apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
14.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě,
případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém
způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů
v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému
zpracování námitku.
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14.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se
současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou
uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo
účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení
účinnosti této smlouvy.

14.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku
s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve
stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
14.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů
třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním
předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
14.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve
smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
14.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních
údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv
a povinností dle smlouvy.
b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/ .
14.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat
v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.
a)

15.

Závěrečná ustanovení

15.1. Pro kupujícího i prodávajícího jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně
přístupné na webových stránkách kupujícího v sekci „dokumenty ke stažení“:
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
(dále jen „Obchodní podmínky“).
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost
a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
15.2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, očíslovanými a podepsanými
oběma stranami.
15.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
15.4. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního
tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním
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právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního
právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně
označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním
znečitelněny. Kupující před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu
s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
15.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí kupující.
15.6. Prodávající je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb.
nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna kupujícím
nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.

15.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze
smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly,
že pokud prodávající nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém
certifikátu:
• může být tato smlouva prodávajícím podepsána tak, že prodávající opatří vytištěnou
smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (emailem nebo prostřednictvím datové schránky),

• nebo může být tato smlouva prodávajícím podepsána tak, že prodávající opatří vytištěnou
smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu
zašle elektronicky kupujícímu (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň
však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím
poštovní přepravy na adresu sídla kupujícího.
15.8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
15.9. Součástí této smlouvy je nabídka prodávajícího učiněná v zadávacím řízení.
16.

Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou
s jejich obsahem seznámeni:
Přílohy:
č. 1 - technická specifikace
č. 2. - cenová nabídka

pra
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Technické podmínky - VZ; OA pro SÚSPK (2021)
5 ks - OA - osobních automobilů kat. Ml
Místo dodání a odborně zaškolení obsluh
Dodání a odborné zaškolení řidičů proběhne na adrese SÚS PK- Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Termín dodání

do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy
Emise-dle platné legislativy

Vozidlo č. 1 až 3

Požadujeme:
- všechna vozidla nová, nepoužitá, rok výroby 2021
- min. 5 místná vozidla
- motor benzínový o výkonu motoru min. 80 kW
- zavazadlový prostor o objemu min. 400 litrů, po sklopení zadních sedadel min 1.300 litrů

- převodovka min. 6 stupňů pro jízdu vpřed a 1 stupeň pro jízdu vzad
- barva červená metalíza vč. nárazníků
- airbag řidiče a spolujezdce, boční airbag vpředu a vzadu s hlavovým airbagem, kolenní airbag
řidiče
- centrální zamykání s dálkovým bezklíčkovým ovládáním vč. zavazadlového prostoru
- parkovací senzory vpředu i vzadu
- tempomat
- vyhřívané tónované čelní sklo a trysky ostřikovačů čelního skla
- světelný a dešťový senzor
- automatická min. dvou zónová klimatizace
- asistent rozjezdu do kopce
- bezdrátové telefonování handsfree (připojení přes bluetooth)
- hlasově ovládané min 8" autorádio autorádio s přehrávačem vč. systému informací o vozidle
- sklopné opěradlo sedadla spolujezdce do vodorovné polohy
- reproduktory vpředu i vzadu, min. 8 ks
- v kabině vozidla min 4 x USB-C
- kontrola tlaku v pneumatikách
- ovládání bezdrátového telefonování a radia na volantu
- regulovatelné vyhřívaní předních sedadel a volantu
- LED denní svícení, LED hlavní světlomety, přední mlhové světlomety, přisvěcování do zatáček
- světelný a dešťový senzor
- přední i zadní okna ele. ovládaná
- zatmavená zadní okna
- boční a zadní okna tónovaná
- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním
- zpětná vnější zrcátka ele. ovládaná, vyhřívaná, sklopná
- stěrač zadního okna
- dělené opěradlo zadního sedadla

- odkládací přihrádka v kabině
- odkládací středový prostor s loketní opěrkou
- kola z lehkých slitin min. 16"
- světlá výška podvozku vozidla nad rovinou terénu min. 180 mm
- podélné střešní nosiče
- rezervní kolo, zvedák vozu, klíč na kola
- kryt zavazadlového prostoru
- pryžové koberce (přední, zadní, zavazadlový prostor)
- příprava pro montáž tažného zařízení pro přívěs bržděný o hmotnosti min. 1200 kg
- povinná výbava (auto lékárnička, výstražný trojúhelník, sada žárovek, výstražná vesta)
- prodloužená záruka do nájezdu min. 100 000 km nebo min. 60 měsíců (podle toho, jaká
skutečnost nastane dříve)

Vozidlo č. 4
Požadujeme:
- vozidlo nové, nepoužité, rok výroby 2021
- min. 5 místné vozidlo
- motor benzínový o výkonu motoru min. 110 kW
- osvětlený zavazadlový prostor o objemu min. 600 litrů
- převodovka automatická, min. 7 stupňů pro jízdu vpřed a 1 stupeň pro jízdu vzad
- barva stříbrná metalíza, vč. nárazníků
- airbag řidiče a spolujezdce, boční airbag vpředu a vzadu s hlavovým airbagem
- centrální zamykání s dálkovým bezklíčkovým ovládáním vč. zavazadlového prostoru
- parkovací senzory vpředu
- zadní parkovací kamera s ostřikovačem
- adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti
- vyhřívané tónované čelní sklo a trysky ostřikovačů čelního skla
- regulovatelné vyhřívaní předních sedadel a volantu
- přední sedadla se snadno omyvatelným potahem zadní strany opěradel
- světelný a dešťový senzor
- automatická min. dvou zónová klimatizace s elektrickým přídavným topením
- asistent rozjezdu do kopce
- bezdrátové telefonování handsfree (připojení přes bluetooth)
- hlasově ovládané min 10" autorádio s přehrávačem, navigačním systémem a systému informací

o vozidle
- reproduktory vpředu i vzadu, min. 8 ks
- v kabině vozidla min 4 x USB-C, a min. lx zásuvka 230 V
- kontrola tlaku v pneumatikách
- ovládání převodovky, bezdrátového telefonování a radia na volantu
- regulace vyhřívání obou předních sedadel
- LED denní svícení, adaptivní LED hlavní světlomety s odstíněním protijedoucího vozidla, LED
přední mlhové světlomety
- světelný a dešťový senzor
- přední i zadní okna ele. ovládaná
- zatmavená zadní okna
- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním

- zpětná vnější zrcátka ele. ovládaná, vyhřívaná, ele. sklopná
- stěrač zadního okna
- dělené opěradlo zadního sedadla
- odkládací přihrádka v kabině
- odkládací středový prostor s loketní opěrkou
- kola z lehkých slitin min. 17'
- rezervní kolo, zvedák vozu, klíč na kola
- kryt zavazadlového prostoru
- zvýšení podvozku, spodní kryt motoru a převodovky
- pryžové koberce (přední, zadní, zavazadlový prostor)
- příprava pro montáž tažného zařízení pro přívěs bržděný o hmotnosti min. 1200 kg
- povinná výbava (auto lékárnička, výstražný trojúhelník, sada žárovek, výstražná vesta)
- prodloužená záruka do nájezdu min. 100 000 km nebo min. 60 měsíců (podle toho, jaká
skutečnost nastane dříve)
Vozidlo č. 5
Požaduieme:
- vozidlo nové, nepoužité, rok výroby 2021
- min. 5 místné vozidlo pickup
- motor benzínový o výkonu motoru min. 84 kW
- zavazadlový prostor o objemu min. 750 litrů, po sklopení zadních sedadel min 2500 litrů
- převodovka min. 6 stupňů pro jízdu vpřed a 1 stupeň pro jízdu vzad
- barva červená vč. nárazníků
- airbag boční a hlavový řidiče a spolujezdce
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- parkovací senzory vpředu i vzadu
- tempomat
- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů čelního skla
- světelný a dešťový senzor
- automatická min. dvou zónová klimatizace
- bezdrátové telefonování handsfree (připojení přes bluetooth)
- min 6,5" autorádio s přehrávačem vč. systému informací o vozidle
- sklopné opěradlo sedadla spolujezdce do vodorovné polohy
- reproduktory vpředu min. 4 ks
- v kabině vozidla min 2 x USB-C
- kontrola tlaku v pneumatikách
- ovládání bezdrátového telefonování a radia na volantu
- regulovatelné vyhřívaní předních sedadel
- LED denní svícení, LED hlavní světlomety, LED přední mlhové světlomety, přisvěcování do
zatáček
- přední okna ele. ovládaná
- zpětná vnější zrcátka ele. ovládaná, vyhřívaná
- zadní boční dveře posuvné na obou stranách
- dveře zavazadlového prostoru dvoukřídlé
- samostatně dělená, vyjímatelná zadní sedadla
- odkládací přihrádka v kabině

- odkládací středový prostor s výškově a podélně stavitelnou loketní opěrkou
- min. 17' kola z lehkých slitin nebo ocelová s kryty kol
- světlá výška podvozku vozidla nad rovinou terénu min. 140 mm
- výška nákladové hrany nad rovinou terénu max. 565 mm
- rezervní kolo, zvedák vozu, klíč na kola
- kryt zavazadlového prostoru
- pryžové koberce (přední, zadní, zavazadlový prostor)
- příprava pro montáž tažného zařízení pro přívěs bržděný o hmotnosti min. 1500 kg
- povinná výbava (auto lékárnička, výstražný trojúhelník, sada žárovek, výstražná vesta)
- prodloužená záruka do nájezdu min. 100 000 km nebo min. 60 měsíců (podle toho, jaká
skutečnost nastane dříve)

Součástí dodávky ke všem vozidlům bude:
- návod k obsluze v českém jazyce
- prohlášení o shodě
- technické osvědčení
- zavedení do provozu
- kvalifikované zaškolení obsluhy

Autocentrum Šmuclers.r.o.
Uřřfkav*
vory

CENOVÁ NABÍDKA
00962-DELL1705

Jméno:

Sídlo:

i IČO:

AutocentrumSmucler s.r.o.
Borská 59,30100 Plzeň
26343673

DIČ:

CZ26343673

Zapsaný v OR:

u Krajského soudu v Plzni, oddíl C14234

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s. 762620379/800

IBAN:

CZO8O8QOOOOOOOO76252O370 BIC/SVWFT: GIBACZPX

ZástupcB:

Jméno:

Správa a údžba silnic PK

Sldio/Bydllšté:

Škroupova 18,30S13 Plzeň

ÍČO/RČ/č.OP:

72053119

DIČ:

CZ72053119

Záslunce:______ __

Mobil: Email:

Tovární značka:

Volkswagen

Model:

Caddy 1,5 TSl

Objem motoru;

1498 ccm

Barva vozu:

červené Kirsch

Výkon kW/k:

84/114

Barva potahů:

Titanové černá

Převodovka:

6-stupftová převodovka

Číslo karoserie: _

_____________ _____

SBBTQ4W0

_

Kód barvy:
__ číslo komise:

4B4B/BS

Kombinovaná spotřeba Benzin: 6,4 l/100km
Vážená spotřeba Benzin: 6,4 l/100km
Kombinovaně emise CO2 Benzin: 145 g/km

Nenl-li v této nabídce stanoveno výslovné Jinak, Je tato nabídka platná 2 dny od jejího vytvoření.
Poznámky:

Cena vozidla ze sériové produkce výroby v CZK včetně 21% DPH:

Základní cena vozidla
Barva vozidla f obj. kód: červená Kirsch /4B4B

Zvláštní výbava / obj. kód:
17" kola ocelová, stříbrná: ZZCI
2x USB pro nabíjení na středové konzole: / USA

.
.

Klimatizace "Climatroníc": f SAK
LED diodové světlomety vpředu: / ZAP
Multifurtkční kažený volant / P3M
Nárazníky lakované v barvě vozu / 2J1
Odjišténí sklápěni sedadla spolujezdce i 3H2
Parkpilot vpředu a vzadu i 7X2
Potahy sedadel "Double Grid" / $DL
Příprava pro tažné zařízení: / 1D7
Sedadla vpředu výškové nastavitelná: /_3L3
Středová konzole: / 3D7
Vůz není určen k podstatné úpravě: / $BP
Vyhřívané čelní sklo: f 4GX
Zadní křídlové dveře prosklené! 3RE
23mní paket: ZZW6

631 780,-

3 853,-

11 662,—
O,11 238,30 303,—
3 177,—
6 235,—
4 686,—
14377,0,6 235,4 260,7 030,—
0.5 243,5 083,14 059,-

Cena vozidla a výbavy včetně 21% DPH;

759 211,

Speciální podmínky:

-159 435,—

Konečná cena vozidla včetně 21% DPH:
21% DPH:
Konečná cena vozidla bez DPH:

599 777,104 093,68

495 683,32

Zvolená poplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek
uvedeno.
Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby paliva a exhalace emisi ve výfukových plynech uvedené v
dokumentaci k vozidlu jsou platné pro konkrétní vozidlo v konfiguraci, Jak bylo dodáno výrobcem. Jakákoliv
dodatečná montáž příslušenství (včetně doplňkově výbavy na základě dodatečné objednávky zákazníka) dofaa
vozidlo může tyto hodnoty ovlivnit. Vzhledem k přechodu na nový měřici cyklus WLTP mohou být hodnoty spotřeby a
emisi v dříve vydaných propagačních materiálech k vozidlu uvedeny rozdílné.

Plzeň, dne: 06.08.2021

Sériová výbava vozu Volkswagen Caddy 1,5 TSI:

>

1ZV elekbieM zásuvka v zavazadlovém

Muítlfunkčnl kamera vpředu

1S“ kotoučové btz<ly vzadu

Muttšfunkčnl ukazatel "Plush

16* kola ocelová, černá

MuMfonkCnl volant

16* kotoučové braly vpředu

Nárazníky v Šedé barvě:

2 držáky nápojů ve středové konzole

Obloženi dveří plastové:

2 funkční klíče

Odkládací přihrádka pod stropem vozu

Bteproduktaú

Panel přístroji

Airbag řidiče

a spolujezdce;

Pevná okna v prostoru pro Cestujte:

Asistent odbočení vlevo

Pevná okna v prostoru pro cestující:

Asistent rozpoznáni únavy

Pevná okna v prostoru pro cestujte:

Automatický spínač denního svíceni

Pevná okna v prostoru pro cestující:

Bezpečnostní pásy v 1. řadě;

plnohodnotné rezervní kolo ocelové

Boční a hlawé airbagy;

Pneumatiky 205®0 Ri6 96H XL:

Boční posuvné dveře vlevo

Poloautomatická klimatizace;

BoM posuvné dvora vpravo

Potahy sedadel "Double Qriď1

Celoplošně kryty kol

Prodloužená záruka výrobce 2+21200 DOO:

Centrální zamykán! s dálkovým ovládáním

Mednl výdechy, černý mat

Oetermálnt skla (zelená)

Příprava pra cystám střešních nosníků:

Dětská pojistka bočních posuvných dveří

Rádlo "Composition Audio"

Dijjtáliií příjem rádia

Registrace M1

eCall

Serwlronfc:

eCaU pro "Composition Audio":

Sluneční clony s kosmetickým zrcátkem:

BeWrické stahováni oken řidiče a

StabSizačnl systémy ABS, ASR, EDS, MSR

Eektronloký ImobJizér

Start-Stop

Eiwsnl norma EURO BtHSC-FCM

Stěrač zadního okna s ostfikovačem

Front Assist s monitoringem chodců:

Telefonní roztíraní Bluetooth

Halogenové přední světlomety H7

Tempomat 5 funkci omezovače

ISOFtx y 1. řadě v prost pro cestující:

Tepelní Izolující přední sldo

Kobercová krytině v kabhré řidiče

Trojsedadto v 1. řadí sedadel v prostoru

Kobercová krytina v prostoro pro

Uzavřená přihrádka spolujezdce:

KomfiPlni boční obloženi v prostoru pro

vnějSI zpětná zrcátka:

Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu:

Vnitřní zpětné zrcátko, zadonítelné

Kontrola zapnuti bezpečnostního pásu:

Vyhřívání zadního ewa

Kryt zavazadlového prostora - roleta

Výákově nastavitelné sedadlo řidiče

Kryty zpětných zrcátek černé lakované:

Zadní výklopné dveře prosklené

Lane Assist

Zesílené těsnění dveří

LED čtecí lampičky v prostoru pro

Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2

Uvedené údaje o spotřebě a emisích byly zjištěny na základě měřících procedur předepsaných právními předpisy,
nicméně se v současné době ověřuji v následujícím smyslu:
Vozidla jsou výrobcem homclogována dle nového standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test
Procedure} resp. WLTP2. Vzhledem k realističtějším podmínkám tohoto standardu jsou hodnoty spotřeby paliva a emisi
COŽ zjištěné při něm v mnoha případech vy^i než u dřívějšího standardu NEDC (New European Driving Cycle).

V České republice jsme dle požadavků správních orgánů nicméně stále po přechodnou dobu, povinni uvádět hodnoty dle
dnvějšBia standardu NEDC. Hodnoty dle NEDC jsou proto zpětně vypočítány z hodnot dle WLTP.

Vzhledem ke státe probíhající homologací Jednotlivých konfiguraci vozidel se nové (přepočtené) hodnoty dle NEDC u
vozidla dle této nabídky mohou nepatrně lišit od hodnot uvedených v dřívějších propagačních materiálech či technickém
průkazu dodaného vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu
nově komunikované hodnoty (napr. v době uzavřeni smlouvy (S registrace vozidla) budou lišit.
Dále je třeba vzít na vědomi, že dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavěné díly, formáty pneumatik atd.)
mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a
dopravními podmínkami a Individuálním stylem Jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise
CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla.

Aktuální seznam možných energetických štítků pneumatik
Poskytnutí informaci o pneumatikách je splněním Informační povinnosti stanovené právními předpisy, která však nedává
kupujícím možnost vybral si na objednávané vozidlo konkrétní pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž bude vozidlo
vybaveno, určuje výrobce s ohledem na aktuální dodávku ze strany výrobců pneumatik v době výroby vozidla.

Cenová nabídka
Číslo nabídky:

Dodavatel
AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o.

N2111004618

Borská 2892/59

Kupující:

301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí
IČO: 26343673
DIČ: CZ26343673

Tel.^^^H

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková oi

Fax:

Koterovská 462/162

Peněžní ústav:

Česká spořitelna, a.S.

Číslo účtu:

762520379/0800

i

326 00 Plzeň - Koterov

C 14234 vedená u Krajského soudu v Plzni

72053119

IČ:

DIČ:

CZ720531I9

Email:

Mobil:

Předmět smlouvy
Obj. číslo

Název

Sazba DPH

8E8E
Kti—

DPH

Cena s DPH

121123,14

697 900,00

Komise: 936519

Osobní vozidlo ze sériové produkce výrobce:
NX34JD

Cena bez DPH

Octavia Style 1,5 TS1 llOkW 7-stup. automat.
e-TEC

21,00 %

576 776,86

Stříbrná briliant metalíza
——

-UíMjý----

16 000,00

8E8E

stříbrná briliant metalíza

21,00 %

13 223,14

2 776,86

YO3

Remote Access 3 roky

21,00 %

0,00

0,00

0,00

4KF

"SUNSET"

21,00 %

4 049,59

850,41

4 900,00

8M1

Zadní stěrač "AERO"

21,00 %

2 231,40

468,60

2 700,00

1M5

Příprava pro tažné zařízení
Care Connect 3 roky+Infolainment Online

21,00 %

4 132,23

867,77

5 000,00

21,00%

0,00

0,00

0,00

21,00 %

9 256,20

1 943,80

11 200,00

21,00 %
21,00 %

16 528,93

3 471,07

20 000,00

18 347,11

3 852,89

22 200,00

YOZ

WCS

Mobilita PLUS
Style PLUS

RAF

Navigační systém "COLUMBUS" + Web Radio

PT9
PLC

230V zásuvka + 2x USB vpředu,2x USB vzad

21,00 %

1 652,89

347,11

2 000,00

Malý ko ený paket(2 ramenný multifunk ní

2 479,34

PJA

Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné).z

21,00 %
21,00 %

2 479,34

520,66
520,66

3 000,00

PFA

Paket pro špatné cesty

21,00 %

4 545,45

Koženka na zadní straně opěry předních s

21,00 %

413,22

954,55
86,78

5 500,00

PBC

21,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

656 115,70

137 784,30

793 900,00

YA1

3 000,00

500,00

Doplňková výbava na základě dodatečné objednávky zákazníka
DC
DC

Sada povinné výbavy

Gumové koberve do vozu

21,00 %

Celkem před slevou

0,00

Sleva AC Šmucler CS V

21,00 %

Celkem

Vytiskl:

Strana: 1/3

-124 661,86

-26 178,99

-150 840,85

531 453,84

111 605,31

643 059,15

Id tiskli: 1302814

Cenová nabídka
Poskytnutí informací o pneumatikách je splněním informační povinnosti stanovené právními předpisy, která však nedává kupujícím
možnost vybrat si na objednávané vozidlo konkrétní pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž bude vozidlo vybaveno určuje výrobce s
ohledem na aktuální dodávku ze strany výrobců pneumatik v době výroby vozidla.

Místo:

Plzeň 3 - Jižní Předměstí

Datum: 02.09,2021

Podpis dodavatele

Vytiskl:

Xtranti: 2X3

id tisku: 1302X14

Cenová nabídka
Standardní výbava:
8T6 - 'CRUISE CONTROL1 - Tempomat se-Speedlimiterem
EMI - 'DRIVER ALERT' - rozpoznání únavy
1AE-1AE
IDO-IDO
1G8- 1G8
1KE-1KE
1PF-1PF
)S3-JS3
U9C - 2x USB-C vzadu a lx USB-C u vn. zp, zře.
3A2 - 3A2
3NU-3NU
3S0 - 3S0
3T2-3T2
3U1-3U1
3ZU - 3ZU
4KC-4KC
4R4-4R4
7AA-7AA
7W0 - 7W0
SKI - 8K1
8MO-8MO
8ZQ - 8ZQ
9E3 - 9E3
UG1 - Asistent rozjezdu do kopce
QV3 - DAB - digitální radiopříjera
4K5 KESSY - bezklíčové odemykání a-a startování tlačítkem
4UP - Kolenní airt>ag ?idi?e
NDO - NDO
(JK3 - Odjištění zadního sedadla mechanické
7X1 - Parkovací senzory vzadu
8WB - Přední mlhové LED světlomety
8N6 - Stupňový interval stírání stěračů se-snímačeni svělla/deště
6M3 - Síťový program + cargo elementy
6XK - Vnější zpětná zrcátka, sklo cl. ovládané-samozatmavitelné, vyhř. pouzdro, el.-sklopné, osvětlení nást. prahů
2H5 - Volba jízdního režimu
9T1 - Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního-skla
4GW - Vyhřívané čelní sklo
4A3 - Vyhřívání přední sedadel s oddělenou-regulací
4N1 - Šedé prošití potahu palubní desky
ONB - ONB
OPO-OPO
2JG - 2JG
6FF - 6FF
4ZG - Chrompaket
C6U - Kola z lehké slitiny Rotare Aero-7J x 17’
1NL - Kryty pro kola z lehké slitiny
HS6 - Pneumatiky s optimalizací valivého-odporu 205/55 R17 91V
2FE - 2FE
4AN - 4AN
6Q0 - Bez hlavice řídící páky
7M3 - Dekorativní prahové lišty
7TL - Dekorační obložení 'Silver Squares-Haptic'
Q2J - Komfortní sedadla vpředu (sportovní pro-RS)
QJO - QJO
VFO-VFO
OTD - Vkládané koberečky vpředu a vzadu

vyzirá/.]
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Cenová nabídka
'»
Ófrfo nabídky:

Dodavatel

AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r,o.

1'

'

N211Í0044f2

Burská 2892/59

Kupující:

301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí
IČO:26343673
DIČ:C226343673
Peněžní ústav:

ČíslďůCtu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková pí

Tel.^^^B
Faxi

|s

Koterovská 462/162
326 00 Plzeň-Koterov

Česká, spořitelna, a.s.
762520379/0800

72053119

IČ:

C 142Ž4 vedená u Krajského soudu v Plzni

í

|

DIČ: CZ72053119

£

j

Email:

J Mobil:

Předmět smlouvy4
Obj..číslo

Název

Sazba DPH

Cena bez DPH

i Osůřgí vozidlo ze sériovíprodukce vfrobce:
NW^IJS
<•

KAMIQ STYLE 1.0TSI 81kW6°MP

KlKil
**

Červená Velvet metalíza

DPH

VIN:TMBGR9NW7N30D^06 [
21,00 %

401 570,25

84 329,75

1
i

4kf!.;
7X2 :
9WJ
YOk

YA1
PIEPKZ.
PJÁÍ

phl
PEAř
P06;>

i

‘h
Červená Velvet metalíza
Čelní okno.tepelně izolační sklo,vyhřívá
Sunset
Parkovací senzory vpředu a vzadu
Wired & Wireless Smart Link+
Proaktívní servis

21,00 %
21,00 %
' 21,00 %
21,00
21,00
21,00
21,00

Mobilita PLUS
2-ramenný kožený multifunkční vyhřívaný
Příprava pro tažné zařízení
Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné),z
Sedadlo spolujezdce sklopné do vodorovné
Černé přebarvené díly na náraznících.be

%
%
%
%

21,00 %
21,00%
21,00 %
21,00 %
21,00 %
21,00 %

Kola z lehké slitiny 6J x 16" Orion (Sup

Doplňková výbava na základě dodatečné objednávky zákazníka

DCft
DCt
DC<|

485 900,00 }

'

€
KlKjl
4GX:

CenasÉPH

18 429,75
4 462,81

4 049,59
6694,21
909,09
0,00
7 438,02
2 479,34
4132^3
2 479,34
1 570,25
0,00
0,00

3 870,25
937.19
850,41
1 405,79
190,91
0,00
1 561,98
520,66
867.77
520,66
329,75
0,00
0,00

1

Sada povinné výbavy
Gumové koberce do vozu
Gumový koberec do kufru

22 30Č,00
5 40tj,00
4 900,00
8 100,00

1 100,00
0,00
9000,00
3 000,00
5 000,00
3 000,00
1 900,00
0,00
0,00

;•
21,00 %
21,00%
21,00%

J Celkem před slevou

b,00

0,00
0,00
826,45

0,00
0,00
173,55

455 041,33

95 558,67

550 600,00 j

-59 000,00

-12 390,00

-71 390,00

396041,33

83 168,67

479 210,00

0,00
1 000,00

0,00
ť •

Sleva AC Štmicler CS V 13%

21,00 %

| Celkem

í

-
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Cenová nabídka

Poskytnutí informací o pneumatikách Je spinfotím informační povinnosti stanovené právními předpisy, která vSak nedává kupujícím
možnost vybrat si na objednávaní vozidlo konkrétní pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž bude vozidlo vybaveno určuje výrobce s
ohledem na aktuální dodávku ze strany výrobců pneumatik v dobS výroby vozidla.
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Cenová nabídka
Dodavatel

í

Čtftó nabídky:
<

AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o.

>'«:»■

F ♦

'f

N2111OO44<1

Borská 2892/59
Kupující:

301 00 Plzeň 3 - Jižní Pfedmfatí
IČO: 26343673

TéL:

DIČ: CZ26343673

Fax:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková oi

Koterovská.462/162

h

326 00 Plzeň -Koterov

j,
lt

762520379/0800

v

C 1423,4 vedená u Krajskflio soudu v Plzni

IČ:

DIČ: CZ72053119

72053H9

Jí

Email:

V
i

Mobil:

Předmět smlouvy
OT?j. číslo

Název

Sazba DPH

Cena bez DPH

DPH

CenasgPH
T

Osobnívovdlo ze sériovíprodukce výrobce:

NW44J5

KAMIQ STYLE 1.0TSI 81kW 6“MP

KIK.%

Červená Velvet metalíza

....

, , ,

21,00 %

401 570/25

84 329,75

-

485 90p,00
í
i

*«•

.. .

ií-

K1KÍ!
4GX;Í

Červená Velvet metalíza

4KF.Í
7X2
9WJYOU
YA1 •
PLE-

Sunset
Parkovací senzory vpředu a vzadu
Wired & Wireless Smán Link+
Proakdvní servis
Mobilita PLUS
2-ramenný kožený mníti funkční vyhřívaný
Příprava pro tažné zařízení
Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné)^;
Sedadlo spolujezdce sklopné do vodorovné
Černé přebarvené díly na náraznfcích,be

pkz;*.
PJA
PHI.
PEAij
P06 '*

Kola z lehké slitiny 61 x 16" Orion (Sup

Doplňková výbava na základě iodaleíné objednávky zákazníka

DC.
DC:
DC «.

18429,75
4 462,81
4 049,59
6 694/21
909,09
. 0,00
7 438,02
2 479,34
4132/23
2479,34
1570/25
0,00
0,00

21,00%
21,00 %
21,00 %
21,00 %
21,00 %
21,00 %
21,00 %
21,00 %
21,00 %
21,00 %
21,00 %
21,00 %
21,00 %

Čelní okno,tepelní izolační skic,vyhřívá

3 870/25
937,19
850,41
1 405,79
190,91
0,00
1 561,98
520,66
867,77
520,66
329,75
0,00
0,00

21,00 %
21,00 %
21,00 %

i Celtem před slevou

4 900,00
8 10G,00
1100,00
Ó,00
9 000,00
3
5
3
1

000,00
000,00
000,00
900,00
0,00
0,00
•

..

Sada povinné výbavy
Gumové koberce do vozu
Gumový koberec do kufru

22 300,00
5 40^,00

0,00
0,00
826,45

0,00
0,00
173,55

0,00
0,00
1000,00

455 041,33

95 558,67

S50 600,00

0,00

Sleva AC Šmueler CS V 13%

21,00 94

[ Celtem

-59 000,00

-12 390,00

-71 390,00

396 041,33

83 168,67

479210,00

I
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Cenová nabídka

i
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I

-á
Poskytnutí informací o pneumatikách je splnínim informační povinnosti stanovené právními předpisy, která však nedává kupujícím
mo&tJst vybrat si na objednávané vozidlo konkrétní pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž bude vozidlo vybaveno určuje výrobce s
ohledům na aktuální dodávku ze strany výrobců pneumatik v dobé výroby vozidla.

Plzeň 3 - Jižní Předměstí

Datum: 05.08.2021

V

t'

Podpis dodavatele
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Í
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Cenová nabídka
r.*..

_____.....

Č&lonabídky?

Dodavatel.

|
NžlllOOÍ^O

AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLEJR s.r.o.
Borská 2892/59

IČO; 26343673
DIČ: CZ26343673

j

Kupující:

301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí

Tel.^^^K

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspévková pi

Fax

Koterovská 462/162

Penéžpí ústav;

Česká spořitelna, a.s.

Číslo.Úetu:

762520379/0800

32600 Plzeň-Koterov

C 14234 vedená u Krajského soudu v Plzni

Kb

;;

DIČ: CZ720531I9

72053119

J

}’

Email:
-,„<«.—

—

.

....

Mobil:
...... ........... ...

_

1

j

Předmět sndowy
Obj.Císlo

Název

Sazba DPH

Cena bez DPH

DPH

Cenas^PH
“~íi “

Ošatili vozidlo ze atriovíprodukce výrobce.............

NW44J5

KAMIQ STYLE l.OTSI 81kW 6*MP

Kixá-

Červená Velvet metalíza

21,00 %

401 570,25

84 329,75

.....A ........

485 900,00

t!

u
i

i.

Klki
4GXj
4KF)
7X2 •
9WJL
Yor
YAJ
PLE
PKZ:';,
PJAv
PHiy
PEAÍ;
P06

Červená Velvet metalíza
Čelní okno.tepelnĚ izolační sklo,vyhřívá

Sunset *
Parkovací senzory vpředu a vzadu
Wired & Wireless Smart Link+
Proaktívní servis
Mobilita PLUS
2-rameimý kožený multifirokĚní vyhřívaný
Příprava pra tažné zařízení
Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné)^
Sedadlo spolujezdce sklopné do vodorovné
Černé probarvené díly na náraznících,be

Kola z lehké slitiny 6J x 16" Orion (Sup

h

21,00
21,00
21,00
21,00
j 21,00
! 21,00

°/.
’/.
%
%
%
%

18429,75
4 462,81

4 049,59
6 694,21

3 870,25
937,19
850,41
1 405,79
190,91
0,00
1 561,98
520,66
867,77
520,66
329,75

22 300,00
5 400,00

4 900,00
8 100,00

0,00
0,00

11Q?,oo
0,00
9 000,00
3 000,00
5 000,00
3 000,00
1 900,00
Ó,00
b,oo

0,00
0,00
826,45

0,00
0,00
173,55

0,00
0,00
1 000,00

455 041,33

95 558,67

550 600,00 |

-59 000,00

-12 390,00

-71 390,00

396041,33

83 168,67

909,09
0,00
7438,02

21,00 %
21,00 %
21,00 %
21,00 %
21,00 %
21,00 %
21,00 %

247934
413233
2479,34
1 57035
0,00
o,oo-

21,00 %
t 21,00 %
’ 21,00 %

UopKtovd výbava na základe dodatetné objednávky zákazníka
DC >
DC ž
DCi

Sada povinné výbavy
Gumové koberce do vozu
Gumový koberec do kufru

Celkem před slevou

0,00

Sleva AC Šmtlcler CS V 13%

[21,00 %

| Celkem

479 210,00 j

“l
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Cenová nabídka

i

i

..... .

... .

. ...... .

......

’t
<

t

•

Poskytnutí informací o pneumatikách je splněním informační povinnosti stanovené právními předpisy, která však nedává kupujícím
možnost vybrat si na objednávané vozidlo konkrétní pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž bude vozidlo vybaveno určuje výrobce s
ohledem na aktuální dodávku ze strany výrobců pneumatik v době výroby voadltL
<
Date: 06.0ÍJ2021
Místo: Plzeň 3 - Jižní Předměstí
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