Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
Správa Krkonošského národního parku
Správa Národního parku České Švýcarsko
Správa Národního parku Šumava
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
●

●

●

AUTO JAROV, s. r. o.

KUPNÍ SMLOUVA
PRO ČÁST 5
VE EJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM
„NÁKUP TERÉNNÍCH A DODÁVKOVÝCH AUTOMOBIL
PRO RO MŽP V ROCE 2019“
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TATO KUPNÍ SMLOUVA (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ní pozd jších předpisů (dále jen „Občanský
zákoník“),
MEZI T MITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Česká republika – Česká inspekce životního prost edí
se sídlem:

Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9

IČO:

41693205

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

9126101/0710

jednající:

Ing. Erik Geuss, Ph.D., ředitel

(dále jen „ČIŽP“)
Správa Krkonošského národního parku
se sídlem:

Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí

IČO:

00088455

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

5830601/0710

jednající:

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

(dále jen „KRNAP“)
Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem:

Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa

IČO:

06342477

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

5331431/0710

jednající:

Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel

(dále jen „NPČŠ“)
Správa Národního parku Šumava
se sídlem:

1. máje 260, 385 01 Vimperk

IČO:

00583171

bankovní spojení:

Komerční banka

číslo účtu:

8230281/010

jednající:

Mgr. Pavel Hubený, ředitel

(dále jen „NPŠ“)
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Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
se sídlem:

Kv tnové nám. 391, 252 43 Průhonice

IČO:

00027073

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

685425/0300

jednající:

Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc., ředitel

(dále jen „VÚKOZ“)
DÁLE JEDNOTLIV ČI SPOLEČN JEN „Kupující“
NA STRAN JEDNÉ,
A

AUTO JAROV, s. r. o.
se sídlem:

Osikova 2, č. p. 2688, 130 00 Praha 3

IČO:

45789584

DIČ:

CZ45789584 (je plátcem DPH)

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu:

1868389/0800

zapsaná:

obchodní rejstřík vedený M stským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13567

jednající:

Josef Fojtík, jednatel
DÁLE JEN „Prodávající“
NA STRAN DRUHÉ,
KUPUJÍCÍ A PRODÁVAJÍCÍ SPOLEČN JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIV „Smluvní strana“.

Stránka 3 z 15

1.

ÚČEL A P EDMĚT SMLOUVY

1.1.

Tato Smlouva je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícími na základ výsledků zadávacího
řízení za účelem realizace Části 5 veřejné zakázky s názvem „Nákup terénních
a dodávkových automobil

pro RO MŽP v roce 2019“, vedené ve V stníku veřejných

zakázek pod evidenčním číslem: Z2019-003030 (dále jen „Ve ejná zakázka“), neboť nabídka
Prodávajícího byla vyhodnocena jako nejvhodn jší. Veřejnou zakázku realizoval jménem
a na účet jednotlivých Kupujících jako pov řujících zadavatelů centrální zadavatel Česká
republika – Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha
10, IČO: 00164801 (dále též „Centrální zadavatel“), v souladu s příslušnými právními
předpisy a smlouvou o centralizovaném zadávání.
1.2.

Předm tem

této

Smlouvy

je

povinnost

Prodávajícího

dodat

Kupujícím

automobily

dle specifikace uvedené v příloze č. 1 a č. 2 této Smlouvy (dále jen „Zboží“) za podmínek
upravených v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, v nabídce podané Prodávajícím
v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a za podmínek uvedených dále v této
Smlouv a jejích přílohách.
1.3.

Předm tem této Smlouvy je dále závazek jednotlivých Kupujících uhradit Prodávajícímu cenu
za příslušné části Zboží ve výši a za podmínek upravených dále v této Smlouv .

1.4.

Ustanovení této Smlouvy se na každého Kupujícího vztahují zvlášť, přičemž jednotliví Kupující
se stanou za podmínek upravených dále v této Smlouv samostatnými vlastníky příslušného
Zboží a mohou tak jednotliv

uplatňovat veškerá práva (tj. zejména nároky z vad Zboží,

ze záruky apod.) k tomuto Zboží vyplývající z této Smlouvy.

2.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1.

Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícím nejpozd ji do 150 kalendářních dnů od nabytí
účinnosti této Smlouvy.

2.2.

Místem pln ní jsou sídla Kupujících uvedená u identifikace Smluvních stran v úvodu této
Smlouvy), nestanoví-li Kupující po dohod s Prodávajícím jinak.

3.

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.

Celková kupní cena za Zboží dle čl. 1. odst. 1.2. této Smlouvy byla stanovena nabídkou
Prodávajícího podanou na Veřejnou zakázku a činí 4.104.260,00 Kč bez dan

z přidané

hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuáln platnou a účinnou právní úpravou
21 %, tedy 861.894,60 Kč. Celková cena včetn

DPH tedy činí 4.966.154,60 Kč (dále

jen „Celková cena“). Celková cena je stanovena následujícím způsobem:
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Zboží
Dodávkový
velkoprostorový
automobil
s pohonem 4x4,
kategorie M1;
8/9místný
3.2.

Jednotková cena Počet
za 1 kus
kus
v Kč bez DPH celkem

Celková cena
v Kč bez DPH

DPH
21 % v Kč

Celková cena
v Kč s DPH

4.104.260,00

861.894,60

4.966.154,60

820.343,00 (2 ks)
821.615,00 (2 ks)

5

820.344,00 (1 ks)

Celková cena a rovn ž i jednotková cena za Zboží jsou konečné, závazné a obsahují všechny
případné náklady Prodávajícího včetn všech případných poplatků.

3.3.

Celková cena je rozd lena dle příslušných Kupujících do jednotlivých dílčích kupních
cen (dále jen „Cena“) dle následující tabulky:

3.4.

Kupující

Cena za Kupujícího
v Kč bez DPH

DPH
21 % v Kč

Cena za Kupujícího
v Kč s DPH

ČIŽP

820.343,00

172.272,03

992.615,03

KRNAP

821.615,00

172.539,15

994.154,15

NPČŠ

820.344,00

172.272,24

992.616,24

NPŠ

821.615,00

172.539,15

994.154,15

VÚKOZ

820.343,00

172.272,03

992.615,03

Cenu zaplatí příslušný Kupující Prodávajícímu bezhotovostním převodem na bankovní účet
Prodávajícího uvedený u identifikace Smluvních stran v úvodu této Smlouvy na základ
řádného daňového a účetního dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Prodávajícím zvlášť
pro každého Kupujícího.

3.5.

Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu ke dni uskutečn ní zdanitelného pln ní, který je dnem
podepsání protokolu o předání a převzetí příslušné části Zboží jednotlivým Kupujícím podle
čl. 4. odst. 4.1. této Smlouvy. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Kupujícímu.
Povinnost Kupujícího zaplatit Cenu je spln na odepsáním příslušné částky z účtu Kupujícího.
Kupující neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradn

v Kč (CZK), rovn ž veškeré

cenové údaje na faktuře budou v CZK.
3.6.

Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve zn ní pozd jších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo,
identifikační údaje Smluvních stran, předm t Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku
bez/včetn DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku.

3.7.

Kupující je oprávn n vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat
nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat
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vůbec, popř. pokud bude doručena nesprávnému Kupujícímu. V takovém případ

se doba

splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná b žet ode dne doručení opravené nebo
dopln né faktury Kupujícímu. Kupující není v takovém případ v prodlení.

4.

P EDÁNÍ A P EVZETÍ ZBOŽÍ, P ECHOD VLASTNICTVÍ

4.1.

O předání a převzetí příslušných částí Zboží příslušnému Kupujícímu dle této Smlouvy bude
sepsán protokol podepsaný Prodávajícím a příslušným Kupujícím. V případ

zjišt ných

nedostatků bude v tomto protokolu uvedena i tato skutečnost s konkrétním vymezením
zjišt ných vad u dodaného Zboží včetn

způsobu a termínu jejich řešení. Zboží je řádn

předáno až podpisem protokolu bez vad. Kupující je oprávn n protokol nepodepsat a Zboží
nepřevzít, má-li pro to vážný důvod.
4.2.

Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží
Kupujícím.

5.

PRÁVA Z VAD, SANKCE

5.1.

Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu na Zboží následující záruky:
-

záruku na v cné a právní vady v délce 2 roky,

-

záruku na vady laku v délce 3 roky,

-

záruku na neprorezav ní karoserie v délce 12 let,

-

záruku na dostupnost originálních dílů a příslušenství po dobu 10 let, a to počínaje
dnem převzetí Zboží Kupujícím.

Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
5.2.

B h záruční lhůty začíná ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba neb ží po dobu,
po kterou Kupující nemůže užívat Zboží pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající.

5.3.

Lhůta pro vyřízení uplatn ného práva z vad činí 30 dnů ode dne uplatn ní práva
z vad Kupujícím.

5.4.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatn ním
práv z vad.

5.5.

Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou
nebo údržbou Zboží nebo úmyslným poškozením Zboží Kupujícím nebo nepovolanou osobou,
případn

jakýmikoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na stran

Kupujícího. Odstran ní takto zjišt ných vad bude provedeno za úplatu.
5.6.

Je-li vadné pln ní podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující právo na odstran ní vady
dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chyb jícího Zboží, na odstran ní vady
opravou Zboží, na přim řenou slevu nebo odstoupení od této Smlouvy.
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5.7.

Při nedodržení doby dodání Zboží je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu
ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení, bez ohledu na skutečnost, kolik kusů
Zboží je či není již dodáno. Totéž platí při nedodržení termínu řešení vad uvedených
v protokolu dle čl. 4. odst. 4.1. této Smlouvy.

5.8.

V případ

porušení jakýchkoliv dalších závazků ze Smlouvy je Prodávající povinen

Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového
porušení.
5.9.

V případ

zjišt ní dle čl. 6. odst. 6.2. této Smlouvy je Prodávající rovn ž povinen zaplatit

Kupujícímu smluvní pokutu 50.000,- Kč za každé takové porušení.
5.10.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem
splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet Kupujícího.

5.11.

Uplatn ním práv z vad či uplatn ním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody
v plné výši.

6.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1

V případ

podstatného porušení této Smlouvy Prodávajícím může Kupující též odstoupit

od této Smlouvy. Prodávající a Kupující se dohodli, že za podstatné porušení Smlouvy bude
považováno zejména:
-

nemožnost odstran ní vady dodaného Zboží, a to ani vým nou za nové Zboží;

-

prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více než 2 týdny;

-

jestliže Prodávající ujistil Kupujícího, že Zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti
Kupujícím výslovn vymín né, a toto ujišt ní se následn ukáže nepravdivým.

6.2

Kupující je dále oprávn n odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Prodávající:
-

nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování
nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo n koho jiného, přímo nebo
nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provád ní Smlouvy; nebo

-

zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivn ní zadávacího řízení nebo
provád ní Smlouvy ke škod Kupujícího, včetn užití podvodných praktik k potlačení
a snížení výhod volné a otevřené sout že.

6.3

Prodávající může od této Smlouvy odstoupit, pokud:
-

je Kupující v prodlení s úhradou faktury Prodávajícího za dodané Zboží déle
než 2 m síce ode dne jejího doručení Kupujícímu, a zároveň

-

byl Kupující na její neuhrazení písemn

Prodávajícím upozorn n spolu s možným

důsledkem odstoupení od této Smlouvy, a po tomto upozorn ní ji Kupující do 1 týdne
neuhradil.
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6.4

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné form . Odstoupením se závazek
založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení
odstoupení od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody
vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku
z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volb práva.

6.5

Odstoupit od Smlouvy může Prodávající pouze ve vztahu ke konkrétnímu Kupujícímu, nikoliv
Smlouv jako celku.

6.6

V případ

odstoupení jsou si Smluvní strany povinny vrátit vše, co v souvislosti s pln ním

Smlouvy obdržely.

7.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1

Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti
Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem
a předpisy souvisejícími.

7.2

Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základ

nebo v souvislosti

s touto Smlouvou budou primárn řešeny jednáním Smluvních stran. V případ , že tyto spory
nebudou v přim řené dob vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy
České republiky.
7.3

Prodávající se zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti nutné ke spln ní povinností
Kupujících či Centrálního zadavatele vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve zn ní pozd jších předpisů, a souvisejících právních předpisů.
Prodávající je dále povinen umožnit kontrolu v míst

pln ní i kontrolu všech dokladů

souvisejících z realizací Veřejné zakázky a pln ní této Smlouvy, a to zejména v souladu
se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve zn ní pozd jších předpisů, a zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve zn ní pozd jších předpisů.
7.4

Prodávající bezvýhradn

souhlasí se zveřejn ním celého zn ní Smlouvy včetn

cenových

údajů a příloh v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zn ní pozd jších předpisů, a zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti n kterých smluv, uveřejňování t chto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn ní pozd jších předpisů
7.5

Tato Smlouva může být m n na nebo doplňována pouze formou písemných vzestupn
číslovaných dodatků podepsaných ob ma Smluvními stranami. Ke zm nám či dopln ní
neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.

7.6

V případ , že n které ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným,
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají
ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení
nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nevyplývá,
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že jej nelze odd lit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují
bezodkladn

nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy

ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu
a této Smlouv jako celku.
7.7

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí zm ny okolností v souvislosti s právy
a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základ

této Smlouvy. Smluvní strany vylučují

uplatn ní ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah
založený touto Smlouvou.
7.8

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami, resp. dnem
podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem jejího uveřejn ní v Informačním systému
Registr smluv (dále jen „ISRS“) dle podmínek stanovených zejména zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti n kterých smluv, uveřejňování t chto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn ní pozd jších předpisů. Uveřejn ní
Smlouvy v ISRS provede Centrální zadavatel.

7.9

Tato Smlouva je sepsána v 6 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží
Prodávající a po 1 vyhotovení obdrží každý Kupující.

7.10

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
a)

Příloha č. 1 – technické podmínky;

b)

Příloha č. 2 – podrobná specifikace a parametry Zboží.
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Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjad uje jejich svobodnou, vážnou, určitou
a srozumitelnou v li prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu p ečetly, s jejím obsahem
souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

KUPUJÍCÍ ČIŽP

PRODÁVAJÍCÍ

V Praze, dne 08. 07. 2019

V Praze, dne 21. 06. 2019

Česká republika – Česká inspekce životního

AUTO JAROV, s. r. o.

prost edí

Josef Fojtík, jednatel

Ing. Erik Geuss, Ph.D., ředitel

KUPUJÍCÍ KRNAP
Ve Vrchlabí, dne 09. 07. 2019
Správa Krkonošského národního parku
PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

KUPUJÍCÍ NPČŠ
V Krásné Líp , dne 02. 07. 2019
Správa Národního parku České Švýcarsko
Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel
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KUPUJÍCÍ NPŠ
Ve Vimperku, dne 04. 07. 2019
Správa Národního parku Šumava
Mgr. Pavel Hubený, ředitel

KUPUJÍCÍ VÚKOZ
V Průhonicích, dne 03. 07. 2019
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu
a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc., ředitel
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Příloha č. 1
Technické podmínky

Automobily musejí splňovat následující minimální technické parametry, požadavky na výbavu
a být způsobilé k provozu na veřejných komunikacích v souladu s vyhláškou č. 341/2014
Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, ve zn ní pozd jších předpisů.
Automobily musejí být nové z produkce aktuálního roku, resort MŽP musí být jejich prvním uživatelem.
Na automobilech musí být proveden kompletní předprodejní servis. Požadované automobily musejí
být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších předpisů,
a zákonem č. 168/1999 Sb., o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla a o zm n

n kterých

souvisejících zákonů, ve zn ní zákona č. 307/1999 Sb.
Barevné provedení vozidel musí splňovat podmínky stanovené § 10 odst. 2 zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zm nách n kterých zákonů, ve zn ní pozd jších
předpisů.
Technické podmínky musejí být všechny spln ny, maximáln

mohou být překročeny ve prosp ch

Kupujících. Technické podmínky, zejména vybavení vozidel, mohou být dopln ny o další vhodné
nabízené vybavení či podmínky, ty však musí být zahrnuty do nabídkové ceny příslušného
automobilu, stejn jako požadované vybavení.
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Dodávkový velkoprostorový automobil s pohonem 4x4, kategorie M1, 8/9místný
•

Motor o výkonu minimáln 100 kW (vzn tový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň
emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).

•

Pohon 4x4, buď trvalý, nebo s přiřaditelnou druhou nápravou.

•

Karoserie velkoprostorová, dodávková, optimáln 5-dveřová, 8/9místná, z boku alespoň jedny
posuvné dveře, celoprosklená, čaloun ný interiér (strop, st ny, dveře).

•

Vyndavací a sklopná druhá a třetí řada sedadel.

•

Maximální výška vozidla 2.100 mm.

•

Minimální délka vozidla 5.000 mm.

•

Minimální sv tlá výška 180 mm.

•

Spotřeba kombinovaná do 8,0 litrů nafty / 100 km.

•

Airbag řidiče a spolujezdce minimáln .

•

Výškov nastavitelné sedadlo řidiče.

•

Automatická nebo manuální klimatizace s rozvodem a ovládáním i pro prostor v kabin
2. a 3. řady sedadel.

•

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.

•

Elektrické stahování oken předních dveří.

•

Parkovací senzory vzadu.

•

Rádio optimáln originální, integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako jedna
z funkcí integrovaného autorádia (vestav né společn s rádiem), s možností USB a SD karty
a navigace GPS.

•

Přední mlhové sv tlomety.

•

Denní svícení.

•

Gumové koberce.

•

Tažné zařízení pro záv s ISO 50.

•

Pneumatiky – na vozidle namontované dle ročního období v okamžiku předání vozidla,
dodávané pneumatiky nesm jí být starší než 6 m síců v momentu převzetí vozidla, součástí
dodávky i kola pro opačné období, zimní pneu na discích pro daný typ vozidla, bezpečnostní
šrouby v případ , že je vozidlo vybaveno pneu na litých discích, sada disků zvlášť na letní
a zimní období, tj. 2 sady disků, rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.

•

Záruka 4 roky/120 000 km na mobilitu a servisní prohlídky po dobu záruky.

•

Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano,
náhradní žárovky).
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•

Barvy karoserie: viz tabulka.
Počet kus

Organizace

Barva

ČIŽP

st íbrná metalická

1

KRNAP

zelená

1

NPČŠ

zelená metalická

1

NPŠ

zelená

1

VÚKOZ

st íbrná metalická

1

CELKEM

5
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Příloha č. 2
Podrobná specifikace a parametry Zboží

(následují přílohy)
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AUTO JAROV, s.r.o.
Cenová nabídka

00140-80S10024

Jméno:

AUTO JAROV, s.r.o.

Sídlo:

Osiková 2, 13000 Praha 3

IČO:

45789584

Info email:

autojarov@autojarov.cz

DIČ:

CZ45789584

Tel:

+420251002111

Zapsaný v OR:

Městského soudu v Praze 13567 C

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s. 5080116590/5500

IBAN:

CZ8255000000005080116590 BIC/SWIFT: RZBCCZPPXXX

Zástupce:

Pavel Janač Mobil: Email: janac@autojarov.cz

Jméno:

MŽP ČR

Sídlo/Bydliště:

0, 0 0

IČO/RČ/č.OP:

00000000

Info email:

DIČ:

CZ-00000000

Tel:

Zástupce:

Mobil: Email:

Tovární značka:

Volkswagen

Model:

Caravelle TL 2,0 TDI 4MOT DR EU6c

Objem motoru:

1968 ccm

Barva vozu:

Výkon kW/k:

110/150

Barva potahů:

Tit.černá-Moonrock

Převodovka:

6-stupňová převodovka

Kód barvy:

3T3T / HC

Číslo karoserie:

SGJSF5W0
Zelená Bambus Garden metalíza

Číslo komise:

Poznámky:
Cena vozidla
Cena vozidla v Kč bez 21% DPH:
Základní cena vozidla
Barva vozidla / obj. kód: Zelená Bambus Garden metalíza / 3T3T

948 719,-19 322,--

Zvláštní výbava / obj. kód:
ZM7 / 8 míst (2+3+3+0):
11 848,-- v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí
Easy-Entry
- ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná
ZZ9 / Klimatizace "Climatronic":
61 297,-- 3zónová automatická klimatizace s dalším ovládacím panelem v prostoru pro cestující
- druhým výparníkem
- přihřívač motoru
- senzor kvality vzduchu
- antialergenní filtr
8WH / Mlhové světlomety se statickým
7 817,-přisvěcováním do zatáčky
ZI7 ZEN 7RE Z99 / Navigace "Discover Media"
40 593,-- 6, 3" barevný dotykový display
- USB (kompatibilní iPod/iPhone/iPad)
- Aux-In
- CD přehrávač mp3/wma
- FM/AM
- 6 reproduktorů
- 2 sloty na SD karty
- multifunkční ukazatel "Plus"
- asistent pro rozpoznání únavy

- Car-Net Guide and Inform Basic: smlouva na 3 roky
- Mapové podklady - Evropa (SD karta)
- Mapcare bezplatná aktualizace navigačních podkladů
7X1 / Parkpilot vzadu
$0N / Potahy sedadel "Kutamo" látkové
1D1 / Tažné zařízení - napevno namontované
9ZX / Telefonní rozhraní Bluetooth
$BP / Vůz není určen k podstatné úpravě:
- dle sdělení kupujícího není prodávaný vůz určen k další úpravě.
Doplňková výbava:
sada zimních pneu + disk
gumové koberce přední + zadní
Povinná výbava
lékárna, trojúhelník, reflexní vesta, tažné lano, náhradní žárovky
Cena vozidla a výbavy bez 21% DPH:

Speciální podmínky:
Konečná cena vozidla bez DPH:
21% DPH:
Konečná cena vozidla včetně 21% DPH:
Praha 3, dne: 19.02.2019

8 493,-0,-15 426,-0,-0,--

16 344,-1 453,-817,--

1 132 129,--

-311 785,-820 344,-172 272,-992 616,--

Sériová výbava vozu Volkswagen Caravelle TL 2,0 TDI 4MOT DR EU6c:
-

12 V elektrická zásuvka vpředu
12 V zásuvka v kabině řidiče
16" kola ocelová
16" podvozek
2 pevné klíče
3. brzdové světlo
7 míst (2+2+3+0):
Airbag řidiče a spolujezdce:
Asistent pro rozjezd do kopce
Automatický spínač denního svícení
Bederní opěrka řidiče manuálně
Body pro uchycení střešního nosiče
Body pro uchycení střešního nosiče
Celková hmotnost vozidla 3080 kg
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním:
Determální skla (zelená)
Dětská pojistka na zadních dveřích
Elektrické ovládání zámku zadních
Elektrika I:
Elektronický imobilizér
Emisní norma EURO 6d-Temp
ESP včetně brzdového asistentu, asistent
Gumová podlaha v kabině řidiče a v
Kontrola poklesu tlaku vzduchu v
Kotoučové brzdy na všech kolech s
Možnost deaktivace ASR:
Mřížka chladiče:
Multikolizní brzda
Nárazník vozu - šedý

-

Nářadí a zvedák
Obložení dveří plastem
Palivová nádrž 70 l (diesel)
Palubní deska standardní:
Pevná okna v prostoru pro cestující:
Pevná okna v prostoru pro cestující:
Plnohodnotné rezervní kolo ocelové
Pneumatiky 205/65 R16C 107/105 T:
Posuvné dveře na pravé straně
Potahy sedadel "Kutamo" látkové
Prachový a pylový filtr
Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:
Přihřívač motoru
Příprava pro rádio:
Start-Stop:
Středové kryty kol
Tažné oko vpředu a vzadu
Tepelně izolující přední sklo
Tónovaná skla
Topení s mechanickou regulací
Úchytná oka v podlaze
Vnější zpětné zrcátko pravé:
Vnitřní ochrana nákladové hrany plastová
Výškově a sklonově nastavitelný
Výškově nastavitelné opěrky hlavy
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Zadní stěrač s vyhříváním:
Zadní výklopné dveře prosklené

AUTO JAROV, s.r.o.
Cenová nabídka

00138-80S10024

Jméno:

AUTO JAROV, s.r.o.

Sídlo:

Osiková 2, 13000 Praha 3

IČO:

45789584

Info email:

autojarov@autojarov.cz

DIČ:

CZ45789584

Tel:

+420251002111

Zapsaný v OR:

Městského soudu v Praze 13567 C

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s. 5080116590/5500

IBAN:

CZ8255000000005080116590 BIC/SWIFT: RZBCCZPPXXX

Zástupce:

Pavel Janač Mobil: Email: janac@autojarov.cz

Jméno:

MŽP ČR

Sídlo/Bydliště:

0, 0 0

IČO/RČ/č.OP:

00000000

Info email:

DIČ:

CZ-00000000

Tel:

Zástupce:

Mobil: Email:

Tovární značka:

Volkswagen

Model:

Caravelle TL 2,0 TDI 4MOT DR EU6c

Objem motoru:

1968 ccm

Barva vozu:

Výkon kW/k:

110/150

Barva potahů:

Tit.černá-Moonrock

Převodovka:

6-stupňová převodovka

Kód barvy:

8E8E / HC

Číslo karoserie:

SGJSF5W0
Stříbrná Reflex metalíza

Číslo komise:

Poznámky:
Cena vozidla
Cena vozidla v Kč bez 21% DPH:
Základní cena vozidla
Barva vozidla / obj. kód: Stříbrná Reflex metalíza / 8E8E

948 719,-19 322,--

Zvláštní výbava / obj. kód:
ZM7 / 8 míst (2+3+3+0):
11 848,-- v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí
Easy-Entry
- ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná
ZZ9 / Klimatizace "Climatronic":
61 297,-- 3zónová automatická klimatizace s dalším ovládacím panelem v prostoru pro cestující
- druhým výparníkem
- přihřívač motoru
- senzor kvality vzduchu
- antialergenní filtr
8WH / Mlhové světlomety se statickým
7 817,-přisvěcováním do zatáčky
ZI7 ZEN 7RE Z99 / Navigace "Discover Media"
40 593,-- 6, 3" barevný dotykový display
- USB (kompatibilní iPod/iPhone/iPad)
- Aux-In
- CD přehrávač mp3/wma
- FM/AM
- 6 reproduktorů
- 2 sloty na SD karty
- multifunkční ukazatel "Plus"
- asistent pro rozpoznání únavy

- Car-Net Guide and Inform Basic: smlouva na 3 roky
- Mapové podklady - Evropa (SD karta)
- Mapcare bezplatná aktualizace navigačních podkladů
7X1 / Parkpilot vzadu
$0N / Potahy sedadel "Kutamo" látkové
1D1 / Tažné zařízení - napevno namontované
9ZX / Telefonní rozhraní Bluetooth
$BP / Vůz není určen k podstatné úpravě:
- dle sdělení kupujícího není prodávaný vůz určen k další úpravě.
Doplňková výbava:
sada zimních pneu + disk
gumové koberce přední + zadní
Povinná výbava
lékárna, trojúhelník, reflexní vesta, tažné lano, náhradní žárovky
Cena vozidla a výbavy bez 21% DPH:

Speciální podmínky:
Konečná cena vozidla bez DPH:
21% DPH:
Konečná cena vozidla včetně 21% DPH:
Praha 3, dne: 19.02.2019

8 493,-0,-15 426,-0,-0,--

16 344,-1 453,-817,--

1 132 129,--

-311 786,-820 343,-172 272,-992 615,--

Sériová výbava vozu Volkswagen Caravelle TL 2,0 TDI 4MOT DR EU6c:
-

12 V elektrická zásuvka vpředu
12 V zásuvka v kabině řidiče
16" kola ocelová
16" podvozek
2 pevné klíče
3. brzdové světlo
7 míst (2+2+3+0):
Airbag řidiče a spolujezdce:
Asistent pro rozjezd do kopce
Automatický spínač denního svícení
Bederní opěrka řidiče manuálně
Body pro uchycení střešního nosiče
Body pro uchycení střešního nosiče
Celková hmotnost vozidla 3080 kg
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním:
Determální skla (zelená)
Dětská pojistka na zadních dveřích
Elektrické ovládání zámku zadních
Elektrika I:
Elektronický imobilizér
Emisní norma EURO 6d-Temp
ESP včetně brzdového asistentu, asistent
Gumová podlaha v kabině řidiče a v
Kontrola poklesu tlaku vzduchu v
Kotoučové brzdy na všech kolech s
Možnost deaktivace ASR:
Mřížka chladiče:
Multikolizní brzda
Nárazník vozu - šedý

-

Nářadí a zvedák
Obložení dveří plastem
Palivová nádrž 70 l (diesel)
Palubní deska standardní:
Pevná okna v prostoru pro cestující:
Pevná okna v prostoru pro cestující:
Plnohodnotné rezervní kolo ocelové
Pneumatiky 205/65 R16C 107/105 T:
Posuvné dveře na pravé straně
Potahy sedadel "Kutamo" látkové
Prachový a pylový filtr
Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:
Přihřívač motoru
Příprava pro rádio:
Start-Stop:
Středové kryty kol
Tažné oko vpředu a vzadu
Tepelně izolující přední sklo
Tónovaná skla
Topení s mechanickou regulací
Úchytná oka v podlaze
Vnější zpětné zrcátko pravé:
Vnitřní ochrana nákladové hrany plastová
Výškově a sklonově nastavitelný
Výškově nastavitelné opěrky hlavy
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Zadní stěrač s vyhříváním:
Zadní výklopné dveře prosklené

AUTO JAROV, s.r.o.
Cenová nabídka

00139-80S10024

Jméno:

AUTO JAROV, s.r.o.

Sídlo:

Osiková 2, 13000 Praha 3

IČO:

45789584

Info email:

autojarov@autojarov.cz

DIČ:

CZ45789584

Tel:

+420251002111

Zapsaný v OR:

Městského soudu v Praze 13567 C

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s. 5080116590/5500

IBAN:

CZ8255000000005080116590 BIC/SWIFT: RZBCCZPPXXX

Zástupce:

Pavel Janač Mobil: Email: janac@autojarov.cz

Jméno:

MŽP ČR

Sídlo/Bydliště:

0, 0 0

IČO/RČ/č.OP:

00000000

Info email:

DIČ:

CZ-00000000

Tel:

Zástupce:

Mobil: Email:

Tovární značka:

Volkswagen

Model:

Caravelle TL 2,0 TDI 4MOT DR EU6c

Objem motoru:

1968 ccm

Barva vozu:

Výkon kW/k:

110/150

Barva potahů:

Tit.černá-Moonrock

Převodovka:

6-stupňová převodovka

Kód barvy:

9614 / HC

Číslo karoserie:

SGJSF5W0
Zelená Ontario

Číslo komise:

Poznámky:
Cena vozidla
Cena vozidla v Kč bez 21% DPH:
Základní cena vozidla
Barva vozidla / obj. kód: Zelená Ontario / 9614

948 719,-21 086,--

Zvláštní výbava / obj. kód:
ZM7 / 8 míst (2+3+3+0):
11 848,-- v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí
Easy-Entry
- ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná
ZZ9 / Klimatizace "Climatronic":
61 297,-- 3zónová automatická klimatizace s dalším ovládacím panelem v prostoru pro cestující
- druhým výparníkem
- přihřívač motoru
- senzor kvality vzduchu
- antialergenní filtr
8WH / Mlhové světlomety se statickým
7 817,-přisvěcováním do zatáčky
ZI7 ZEN 7RE Z99 / Navigace "Discover Media"
40 593,-- 6, 3" barevný dotykový display
- USB (kompatibilní iPod/iPhone/iPad)
- Aux-In
- CD přehrávač mp3/wma
- FM/AM
- 6 reproduktorů
- 2 sloty na SD karty
- multifunkční ukazatel "Plus"
- asistent pro rozpoznání únavy

- Car-Net Guide and Inform Basic: smlouva na 3 roky
- Mapové podklady - Evropa (SD karta)
- Mapcare bezplatná aktualizace navigačních podkladů
7X1 / Parkpilot vzadu
$0N / Potahy sedadel "Kutamo" látkové
1D1 / Tažné zařízení - napevno namontované
9ZX / Telefonní rozhraní Bluetooth
$BP / Vůz není určen k podstatné úpravě:
- dle sdělení kupujícího není prodávaný vůz určen k další úpravě.
Doplňková výbava:
sada zimních pneu + disk
gumové koberce přední + zadní
Povinná výbava
lékárna, trojúhelník, reflexní vesta, tažné lano, náhradní žárovky
Cena vozidla a výbavy bez 21% DPH:

Speciální podmínky:
Konečná cena vozidla bez DPH:
21% DPH:
Konečná cena vozidla včetně 21% DPH:
Praha 3, dne: 19.02.2019

8 493,-0,-15 426,-0,-0,--

16 344,-1 453,-817,--

1 133 893,--

-312 278,-821 615,-172 539,-994 154,--

Sériová výbava vozu Volkswagen Caravelle TL 2,0 TDI 4MOT DR EU6c:
-

12 V elektrická zásuvka vpředu
12 V zásuvka v kabině řidiče
16" kola ocelová
16" podvozek
2 pevné klíče
3. brzdové světlo
7 míst (2+2+3+0):
Airbag řidiče a spolujezdce:
Asistent pro rozjezd do kopce
Automatický spínač denního svícení
Bederní opěrka řidiče manuálně
Body pro uchycení střešního nosiče
Body pro uchycení střešního nosiče
Celková hmotnost vozidla 3080 kg
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním:
Determální skla (zelená)
Dětská pojistka na zadních dveřích
Elektrické ovládání zámku zadních
Elektrika I:
Elektronický imobilizér
Emisní norma EURO 6d-Temp
ESP včetně brzdového asistentu, asistent
Gumová podlaha v kabině řidiče a v
Kontrola poklesu tlaku vzduchu v
Kotoučové brzdy na všech kolech s
Možnost deaktivace ASR:
Mřížka chladiče:
Multikolizní brzda
Nárazník vozu - šedý

-

Nářadí a zvedák
Obložení dveří plastem
Palivová nádrž 70 l (diesel)
Palubní deska standardní:
Pevná okna v prostoru pro cestující:
Pevná okna v prostoru pro cestující:
Plnohodnotné rezervní kolo ocelové
Pneumatiky 205/65 R16C 107/105 T:
Posuvné dveře na pravé straně
Potahy sedadel "Kutamo" látkové
Prachový a pylový filtr
Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:
Přihřívač motoru
Příprava pro rádio:
Start-Stop:
Středové kryty kol
Tažné oko vpředu a vzadu
Tepelně izolující přední sklo
Tónovaná skla
Topení s mechanickou regulací
Úchytná oka v podlaze
Vnější zpětné zrcátko pravé:
Vnitřní ochrana nákladové hrany plastová
Výškově a sklonově nastavitelný
Výškově nastavitelné opěrky hlavy
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Zadní stěrač s vyhříváním:
Zadní výklopné dveře prosklené

