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KUPNI sMLoUVA K oBJEDNÁVce Č. +ogt

uzavřená d|e ustanovenÍ $ 409 a nás|. zák'č.513l91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějŠích

právních předpisů

Prodávající: Auto VeIeslavín Car, s.r.o,

Ve|eslavínská 457l,|7b, Praha 6 , PsČ 162 oo

lČ: 271 19 327

DlČ: Cz27,|19327

Zastoupená: panem Michalem Samuetim - jednatelem

Kupující: Domov pro seniory Dobřichovice
Brunšov 365,252 31 Všenory

lČ:70875880

DIČ:CZ70875880

Zastoupená: Bc. Robertem Pltrákem - ředite|em

l. Předmět smIouvy

Předmětem této sm|ouvy je koupě a dodánÍvozid|a: dle specifikace Pří|oha č.1 (dva |isty)

Podrobná specifikace a cena je uvedena v přÍ|oze č. 1, která je nedí|nou souČástí této sm|ouvy'

Dokumentace a výbava prodávaného Vozu bude obsahovat:, návod k obsluze a Údržbě v českém
jazyce, servisní sešit, lékárnu, výstraŽný trojÚhelník, sadu náhradních žárovek - výbava stanovená

platnými právními předpisy ($ 32 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb', ve znění pozdějších

právních předpisů).Uvedené vozidto je homologována podle platných předpisů v ČR a sp!ňuje
emisní třídu EURO 5'

Kupující se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj kupní cenu způsobem a ve výši
sjednané v této kupní smlouvě.



I
l|. Kupní cena

Kupní cena by|a stanovena dohodou a činí na ieden vŮz: viz Pří|oha č.'1 Nabídková cena je cenou

konečnou a nemůŽe být navýŠena. KupujÍcí nebude přih|ÍŽet k poŽadavkům prodávajícího na úpravu

ceny Z tituIu změny cen vstupních materiá|ů. Kupující připouští překročení nabídkové ceny pouze

v přÍpadě, Že dojde v průběhu rea|izace ke změně předpisŮ upravujÍcích sazbu DPH pro zboŽí a

práce, které jsou plněním této veřejné zakázky

Ill. Termín p|nění

ProdávajícÍ se zavazu1e dodat předmět smlouvy kupujícÍmu d|e standardních dodacích

termínů výrobce Peugeot, a to do 80 dnů od podpisu kupnísmlouvy.

V případě nedodrŽení termínu dodání předmětu této sm|ouvy v|ivem vyšší moci (oko|nosti

vy|učující odpovědnost ), se o dobu trvání vyŠŠÍ moci prodIuŽuje termín dodání, aniŽ by by|

prodávajÍcí povinen uhradit sm|uvní pokutu za nedodání předmětu sm|ouvy v termínu výŠe uvedeném.

Nák|ady spojené s přeruŠením p|něnÍ nese kaŽdá strana v rozsahu, jak jí samotné vzniknou.

Pro úČe|y této sm|ouvy se za vyšŠí moc ( oko|nosti vy|učujícÍ odpovědnost ) povaŽují případy'

které nejsou závislé na sm|uvních stranách, smluvní strany je nemohou ov|ivnit a nemoh|y je při

uzavření této sm|ouvy předvídat např. vá|ka, mobi|izace, povstání, Žive|né pohromy, stávka přepravců.

Vznik vyšší moci sdě|í jedna sm|uvnÍ strana druhé straně bez zbytečného odk|adu

doporučeným dopisem.

Vzh|edem k termínu dodání, můŽe kupujÍcí po dohodě s prodávajícím převzít vozid|a jiŽ před

tÍmto termínem.

Prodávající vyzve kupujícÍho nejméně 5 pracovních dní před termínem v|astního předání, aby

by| připraven k převzetí předmětu sm|ouvy.

Současně s předáním vozidla bude předána i dokumentace a výbava uvedená v č|. |' A bude

provedeno proŠkolení všech zaměstnanců na obs|uhu zařízení. Kupujícíje povinen předmět sm|ouvy

převzít za předpok|adu, Že bude sp|ňovat podmínky d|e této sm|ouvy.

lV' Místo plnění

Místo p|nění je v sídle kupujícího, na adrese Brunšov 365, Všenory. Předmět smlouvy bude

ýzicky předán v místě p|nění odpovědné osobě kupujÍcího. o předánÍ bude sepsán protokol o

předání.Předmět veřejné zakázky bude převzat pouze bez vad a nedodě|ků, které by i Částečně

bráni|y jeho řádnému užívání. Závady, které nebrání uŽÍvánÍ předmětu zakázky, budou při předánÍ

uvedeny v protoko|e o předání s dohodnutým termÍnem jejich odstraněnÍ. Prodávající odpovídá za



Škody, které vzniknou během rea|izace zakázky a které jsou prokazate|ně způsobené činností

prodávajÍcího.

V. Vlastnické právo

Předmět sm|ouvy zůstává majetkem prodávajícího dokud kupující p|ně neuhradÍjeho cenu.

Vl. Platební podmínky

Kupní cena je sp|atná při předávání předmětu sm|ouvy, nejpozději vŠak do 14 dnů od

doručení faktury'

Vll. SmIuvní pokuty

V případě, Že předmět smlouvy nebude kupujÍcímu dodán do termínu uvedeném v č|' |||. této

smlouvy je kupující oprávněn poŽadovat po prodávajícÍm sm|uvní pokutu ve výši 500Kč z kupní ceny

za kaŽdý den prod|ení

V přÍpadě, Že bude kupujÍcí v prod|ení se zaplacením kupní ceny je prodávajÍcí oprávněn

poŽadovat po kupujícÍm zap|acení Úroku z prod|ení ve výši 0,05 % z d|užné Částky za každý den

orodIenÍ.

Vlll. Záruční a servisní podmínky

Jsou následující:

Dle záruěních podmínek výrobce vozidla Peugeot

- 2 roky na vůz jako ce|ek

- 3 roky na vady laku

- 12 |et na ororezavění karoserie.



Sazby servisních prací vč. DPH

Mechanická _ 846'- Kč

E|ektromechanická _ 846'- Kč

K|empířská - 967'- KČ

Lakýrnická - 1.080'. Kč

Diagnostická - 1.B03'- Kč

Lhůty pro odstranění reklamačních vad:

Rek|amační vadu oznámí kupující bez prod|ení prodávajícÍmu. Ten ji odstraní co nejdřÍve a bez

zbyteČného odk|adu' Nejdé|e vŠak do 30 dnů od oznámení' Drobné závady je moŽné odstranit po

předchozí dohodě na počkání.

lX. ostatní závěreéná ustanovení

Pokud není ve sm|ouvě uvedeno jinak, řídí se tato sm|ouva přís|uŠnými ustanoveními zák.č.

513/1991 Sb',obchodní zákoník,vp|atnémznění.Jakékolivzměnynebodop|ňkysm|ouvyjemoŽno

provádět pouze formou písemných dodatků se souh|asem smluvních stran. Tato sm|ouva je

vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichŽ jeden obdrŽÍ kupující a jeden prodávající. Sm|ouva nabývá

Účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou sm|uvních stran. Dá|e prodávající proh|ašuje, Že

se seznámil s podmínkami soutěŽe a souh|así s nimi. Nabídková cena obsahuje veškeré nák|ady

nutné k řádnému dodání předmětu veřejné zakázky, včetně proŠko|ení ov|ádání přesedacího zařízení.

V Praze dne: 18.8.2014 Y Praze dne: 18.8.2014
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Domov pro seniory Dobřichovř {,u,'ói{u,,w
Zastouoená: Bc. Robertem Pitrákem

ŘediteIem

Zastoupená : Micha| Samue|i

Jednatelem



*. '.l! Auto Ve|es|avín Car, s'r'o.
,,/.l:\LJ l'J Veles|avínská 457I17b)FLí(]F()T 

162 oo Praha 6

DlČ Cz27119327
lČ . 27119327

! /)'7)r- , 7 r-/7r., C:

_ I /_

4 ( i'L,i /Z
Zápis v obchodnlm rejstříku KoS V Praze' ocjcJíl C . 97?24

NABIDKA
NoVÉHo VoZU

Peugeot
Datum vystaveni 22.07.2014

odběratel : Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robert Pitrák

Model: EXPERT
Veze: EXPERT COMBTALLURE LZH| 2.0 HDi t63k
Barva: WPP0 . Standardní barva Bí|á Banquise
Potah: KOFT - Kombinace ve|ur Jocaste a ve|ur Misteco Šedá
ZákIadní výbava:

715 206.61 865 400.00

Elektricky sk|opná vnějŠÍ zpětná zrcátka,Pack Vid telnost.Airbag spolujezdce'KIimat|zace Vpředu a vzadu + přídavné topeni,PaIubnípoČítač,P|echová kola 16.MIhové světlornety'Rádio CD MP3.Automatická dvouzÓnoVá klimatizace'RegU|átor rychlosti,Elektrická a vyhřívanáVnějŠi zpětná zrcátka'Elektrická vnějŠí zpětná zrcátka'Snimač Vody V pailVoVérrr fi|tru.Denní světla'Rezervni p|echové ko|o,Airbag řidiče.DetekcepodhuŠtění pneumatik,Systém kontroly stabiIity ESP Centrálni zamykánÍ + radiově dálkové ov|ádánÍ,KoŽený volant
Výbava na přání:

WK2B Jednomístné sedadlo spolujezdce + 6 airbaqů
WLV'I WIP Nav PLUS, RT6
UF04 Grip Controt (ESp a ASR+)
AN13 Přík|opná nastav. 2.míst,|avrce 3 řady+,1 příkI sed
UB01 Parkovací asistent vzadu
RP02 H|inÍková kora

PC13 Levé boČní dveře posuvné prosk|ené
PD22 Nárazníky a ochranné |iŠty v barvě Karoserle
PřísI uŠenství:

SLM600 pomocný schudek boČních dvěří
EZz1Oo ZařizenÍ pro přesun vozíČkáře do vozrd|a
10 4x pneu na oce|ových diskách
2 TZ s montáŽi
20 Transport vozidla
40 přihláŠenÍ vozid|a na SPZ
Akčnís|eva: 32.00%

- 260 823 97

Celkem bez DPH: 652 723.14 s DPH: 785
Po|oŽky přis|uŠenství : SLM60O, EZZ1OOjsou účtovávy s DPH ve výŠi 15%

Ceny' disponibÍ|ita a specifikace Vozid|a se mohou měnit bez predchozího upozornéni
Tato nabídka trvá a je p|atná do: 31 .08'2o14
Disponibilita bucJe potvrzena v den obiecJnávkv

1

1

1

1

1

1

1

1

1 t5 5oo oo

1 q9 5oo oo

1 t 4 049.s9

1 t4 049.s9

1 3 305.79

1 206612

17 600 00
26 700 00

5 042.AA

25 800.00
I s00.00

19 500.00
13 200.00
3 500 0o

17 825 00

56 925 00

17 000.00
17 000 00

4 000 00

2 500 00
- 315 597.00

895.00 Kč

14 545.45

22 066.12

4 166.94

21 322 31

7 851 24

16 115 70

10 909.09

2 892 56

Vystavi| : Míka V|adimír Te|pfon 777777Rn,tttttlevL Email : mika@avcarr.z
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Vzhledem k ÚČe|u pouŽívánÍ vozid|a a s přihlédnutím k danénru
typu, povaŽu1eme Za nejvhodnější varjantu,
provedení úpravy V tomto rozsahu.

. montáŽ pomocného schůdku bočních dveřÍ - SLlV 600. ( z.p Německo
(spodní kazetový . mechanický )

láruka poskytovaná na provedené úpravy v dé|ce 50 měsíců

individuá|ní Úpravy automobiIu'
Vintuo.* k postiŽeni přepravovaných osob a s přih|édnutÍm k

danému typu vozid|a povaŽujeme za nejvhodnějŠÍvariantu'
provedení Úpravy v tomto rozsanu:

Zaiizeni pro přesun vozÍČkáře do vozid|a.
. montáŽ mobilního elektrickeho přesedacího zařÍzeníEZZ 100 || . typ MEPZ, . ...

(montáŽnosnékonzolenastraněspo|ujezdce+Bsloupekvdruhéřaděsedade|,
kabelovó ovládáni zařizenÍ - nosnost zařÍzeni Max 150 Kg )
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Závazná objednávk a vozll č.4o8í

NV20140241ldentifikace dodavatele

Firma: Auto Ve|eslavín Car, s.r.o.
U|ice, č'p.: Ve|eslavÍnská 457l17b
Město/obec: Praha 6P-sČ: 162 oo
lC: 27119327
D|Č: Cz2711g327
Zápis v oR: KoS v Praze, oddí| C .97724
Provozovna:
Tefefon: Z7l7l78O2
Fax: +420235366551
E-mail: mika@avcar.cz
Bank' spojení: /

ldentifikace objednatele

Firma fiméno): Domov pro seniory Dobřichovice
Ulice, č.p.: Brunšov 365
Město/obec: Všenorv
PSČ: 252 31
|Č: 72o72go3
D|Č: cz72o72go3

Telefon: M:+420 603226320
Fax:
E-mail: robert.pitrak@domovdobrichovice. cz

Verze: EXPERT COMBT ALLUR E L2H1 2.0 HDi 163k
Barya: WPPO . Standardní barva Bí|á Banoutse

Cena bez DPH: Cena vč. DPH:
715 206.61 865 4OO.OO

KoFT - Kombinace velur Jocaste a ve|ur Misteco Šedá
Zák|adnivýbava: HUo2

NBOS

NNOl
NRO2

oA04
oL07
PR0í
RCM4
REOT

RGO3

RJO4

RKO4

BPOl
EKO,l

RS03
sH02
UE04
UFO,I

VB04
VH04

Výbava na přání: WK28

WLVl
UFO4

AN1 3

UBOl
RPO2

PC1 3

PD22
Příslušenství: 10

2

20

40

sLM600
EZZI00

E|ektricky sk|opná vnějŠi zpetna zrcátka
Pack Viditelnost
Airbag spolujezdce
K|Ímatizace Vpředu a vzadu + přídavné topení
PaIubní počÍtač

P|echová ko|a 16

MIhoVé sVětlomety
Rádio CD MP3
Automatická dvouzónová klimatizace
Regu|átor rychIosti
E|ektrická a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
E|ektrická vnější zpětná zrcátka
SnÍmač vody v pa|ivovém fi|tru
Denní svět|a

Rezervní p|echové kolo
Airbag řidiče

Detekce podhuŠtění pneumatik

Systém kontro|y stability ESP
Centrá|ní zamykání + radiové dá|kové ovládání
KoŽený voIant

JednomÍstné sedad|o spo|ujezdce + 6 airbagŮ
WIP Nav PLUS, RT6
Grip Control (ESP a ASR+)
Přík|opná nastav' 2-míst'lavice 3'řady+.l přík|.sed
Parkovací asistent vzadu
HIinÍková ko|a

Levé boční dveře posuvné prosk|ené
Nárazníky a ochranné |išty v barvě karoserie
4x pneu na ocelových diskách
TZ s montáŽÍ

Transport vozidla
přihlášenÍ vozid|a na SPZ
pomocný schůdek bočních dvěří
Zařízení pro přesun vozíčkáře do vozid|a

1

1

1

'l

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

'l

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

14 545.45

22 066.12

4 166.94

21 322.31

7 851 .24

16 1 1 5.70

1 0 909.09

z ovz.co
14 049.59

14 049.59

3 305.79

2 066.12
'15 500.00

49 500.00

17 600.00

26 700.00

5 042.00

25 800.00

9 500.00

19 500.00

13 200.00

3 500.00
'17 000.00

17 000.00

4 000.00

2 500.00

17 825.00

56 925.00

Ienlo dokÚm.ňl bv1 wišlén Ékm.ňi.s iníňrm..^in q^ls



ffi Závazná objednávka vozu č.408í
PETJCEOT
ldentifikace dodavatele

Cena před úpravou:

NV20140241

913 547.11 1 101 492.00

Firma:
Ulice' č.p.:
Město/obec:
PSč:
|Č:
D|Č:
Zápis v oR:
Provozovna:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Bank. spojení:

Auto Ve|es|avín Car, s.r'o.
Ve|esIavínská 457l17b
Praha 6
162 00
27 1 19327
c227119327
KoS v Praze, oddí| C - 97724

777777802
+420235366551

mika@avcar.cz

ldentifikace objednatele

Firma (jméno): Domov pro seniory Dobřichovice
U|ice, č.p.: BrunŠov 365
Město/obec: Všenory
PSČ: 25231
|č: 72o72so3
DlČ: Cz72o729o3

Telefon: M:+420 603226320
Fax:
E-mail: robert. pitrak@domovdobrichovice.cz

Úprava ceny:
Akční sleva 32'00% - 260 823.97 - 3'15 597.00

Celkem:

Zá|oha: ne

652723.14 785 895.00 Kč

Jiná ujednání a doplňky Datum uzavření objednávky: 1 8.08.2014 Termín dodání: 31 .10.2014

Po|oŽky přís|ušenství : SLM600, EZZ100 jsou účtovávy s DPH ve výši ,15%

Leasing: ne

Přih|ášení vozu: ne

Pov' ručení: ne

Hav. pojištění: ne

Závěrečná ustanovení:

1 . objednate| a Dodavate| (dále jen ''Sm|uvn í strany.,) berou na vědom í, Že podpisem této objednávky oběma Sm|uvními stranami je uzavřena kupní
sm|ouva' jejímŽ předmětem je dodání Vozid|a objednate|i d|e uvedených podmínek'

2. Závazek z kupnísm|ouvyse řídí českým práVem, zejména zákonem č.89l2o12 Sb., občanským zákoníkem (dá|e jen..NoZ')'
3' Je.|i objednate| podníkatelem, Sm|uvní strany se dohodly, Že:

a' výs|ovně vyluČují ap|ikaci s 556 oz' s 1 753 Noz a $$ 1 798 až 1 800 NoZ na tuto kupní sm|ouvu,
b. si nepřejí v sou|adu s s 558 odst. 2 NoZ, aby nad rámec výs|ovných u61anovení kupní sm|ouvy a dá|e uvedených podmÍnek by|a jakáko|iv práva a

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Sm|uvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v obchodním právu,
|edaŽe je v této kupní smlouvě výs|ovně stanoveno jinak; SmIuvní strany potvrzu.ií, že Ši nejsou vědomy Žádných dosud mezr nimi zavedených obchodnÍch
zvyk|ostí či praxe, a

c. na sebe berou nebezpečí změny okolností a nemohou se tedy domáhat jakýchko|iv práV na zák|adě jakéko|iv změny takových oko|ností.
4, objednate| proh|ašuje, Že se seznámi| s Všeobecnými obchodními podmínkami a Všeobecnými podmínkami smluvní záruky vozidel PEUGEoT (dá|e
jen ''Podmínky''), uvedenými na rubu tohoto dokumentu, popřípadě při|oŽenými ke kupní sm|ouvě, a Že souhlasÍ se všemi podmínkami a povinnostmi z
nich vyp|ývajícími. Kupující potvrzuje, Že veškeré Údaje uvedené v této kupní sm|ouvě jsou spráVné a úpIné.

5. Uzavřením kupní sm|ouvy objednate|, kteý je fyzickou osobou, udě|uje v souladu ze zákonem č' 1 o1/2ooo Sb', o ochraně osobnÍch Údajů, ve zněn í
pozdějších předpisů (dá|e jen .'Zákon.,), spo|ečnosti PEUGEoT ČEsKÁ REPUBL|KA s.r.o., se síd|em Hvězdova 1716l2b, 140 7B Praha 4, Óeská
repub|ika, zapsané v obchodnÍm rejstříku Vedeném Městským soudem v Praze, oddí| C v|oŽka 47847 (dá|ejen ..PEUGEoT.') jakožto spráVci, a da|ším
třetím osobám určeným společností PEUGEOT, jakoŽto zpracovate|ům (zejména členům distribuční sítě Peugeot), svůj výs|ovný souhlas ke zpracování
osobních údajů uvedených v kupní sm|ouvě za účelem jejich zpracování pro da|ší obchodní a marketingové využití, zejména pak k šíření obchodních
sdě|ení ve smys|u $ 7 zákona č. 48012004 Sb., o někteých s|uŽbách informační spo|ečnosti, ve zněnÍ pozdějších předpisů, a pro plnění podmínek této
kupní sm|ouvy. Tento souh|as je dán pro ce|ou dobu Účinnosti této kupní sm|ouvy a dá|e ,l0 |et po skonČení její účinnosti, není.|i před up|ynutím této doby
odvo|án ze strany objednate|e doporučeným dopisem s dodejkou adresovaným spo|ečnosti PEUGEoT. V sou|adu se Zákonem má objednatel právo
přístupu ke svým osobním údajům, jakoŽ i další práVa stanovená v $ 21 Zákona, zejména právo písemně požádato poskytnutí informací o svých
osobnÍch Údajích zpracováVaných spráVcem, o vysvět|ení, bude-|i se objednateI domníVat, že jeho osobní Údaje jsou zpracovávány v rozporu se
Zákonem, o odstranění takto vznik|ého stavu, b|okování nesprávných osobních údajů, jejích opravu' dop|nění či likvidaci.

V(e): Praze
Dne: 18.08.2014 Vystavi|: Míka V|adimír Telefon: 777777802
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