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PŘÍLOHA Č.3 VÝZVY

KUPNÍ SMLOUVA

1. Smluvní strany

1.1 Prodávající:

OLFlN CAR s.r.o.

Královedvorská 517, 541 01 Trutnov

zastoupená jednatelem lng. Viktorem Kuhnem

|č: 60913312 DIČ: C260913312

bankovní spojení KB a.s., č.ú. 43-7246410247/0100

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod spis. zn. C 6359

1.2 Kupující:

Městská část Praha-Libuš

Se sídlem Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš

zastoupená starostou panem Mgr. Jiřím Koubkem

IČ: 00231142, DIČ: CZ-00231142

Bankovní spojení: ČS a. 5. Praha 4, č. účtu -2000691349/0800

na straně druhé (dále jen kupující)

2. Definice

„Zboží“ znamená osobní automobil — specifikace požadovaných parametrů je v Příloze č.1 této smlouvy +

kompletní dokumentace Zboží, zaškolení

3. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka tohoto zařízení: — viz. Příloha č.1 této smlouvy

0 Nový osobní automobil schválený a způsobilý pro provoz na komunikacích v ČR s technickým

průkazem (COC listem)

. Technická specifikace zařízení: viz. příloha č. 1 této smlouvy

2. Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a Zadávací

dokumentaci. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, vnejvyšší jakosti

poskytované výrobcem Zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání

a užívání Kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví. Zboží musí být vybaveno veškerými

atesty aschváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání Zboží, nesmí být zatíženo

žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musi být prosté jakýchkoliv právních či

faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání Zboží Kupujícím nebrání

žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob

3. Na základě prodejní nabídky ze dne 5.10.2018, která je nedílnou součástí této kupní Smlouvy se

prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v článku 3 této Smlouvy a po uhrazení

celkové ceny na něj převést vlastnická práva k tomuto zboží. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu za

podmínek v této Smlouvě stanovených. Součástí předmětu plnění podle této Smlouvyje vlastní dodání
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věci (stroje), a uvedení do provozu, nezbytné zaškolení obsluhy a průvodní dokumentace včetně

návodu kobsluze včeském jazyce, záruční list, předávací protokol a ES prohlášení o shodě

sCE prohlášením a štítkem výrobce na osobním autě. Nedodržení jakosti a kvality je podstatným

porušením smlouvy, které umožňuje odstoupení od smlouvy.

4. Cena za předmět smlouvy

Cena za předmět smlouvy je 268.350,42 Kč.

K ceně bude připočtena DPH 21%.

5. Místo plnění

Místem plnění zakázky je Úřad městské části Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

E
”

.
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6. Dodací podmínky

Termín dodáníje maximálně 12 týdnů od podpisu kupní smlouvy.

Prodávající bude informovat kupujícího o přesném termínu dodání zboží, a to nejpozději 48 hodin

před realizací vlastní dodávky, na mail: tajemnik©praha-Iibus.cz

Kupujícíje povinen převzít pouze nepoškozené zboží, dodané v souladu s touto smlouvou.

Prodávající se zavazuje na všech úkonech týkajících se tohoto smluvního vztahu včetně faktur

uvádět číslo kupní smlouvy, ke zboží bude přiložen dodací list.

7. Platební podmínky

Podmínkou pro vystavení daňového dokladu — faktury je oboustranně podepsaný předávací protokol.

Podmínkou pro potvrzeni tohoto protokolu kupujícím je uvedení věci nebo zařízení do provozu

v bezporuchovém chodu, zaškolení obsluhy a předání technické dokumentace.

Daňový doklad bude vystaven nejpozději do 14 dnů po podpisu předávacího protokolu.

Splatnost daňového dokladu bude stanovena do 14 kalendářních dní ode dne jeho vystavení.

Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat náležitosti, které

jsou stanoveny obecně závaznými předpisy.

8. Smluvní pokuta a úrok z prodlem’

Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude kupující v prodlení se svým peněžitým závazkem

podle této smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat úrok zprodlení ve výši 0,05% (pét setin

procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude prodávající v prodlení s plněním díla v termínu

podle této smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat úrok zprodlení ve výši 0,05% (pět setin

procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

Smluvním stranám vzniká právo na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti.

Úhradou smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody.

9. Záruční a reklamační podmínky

Prodávající podpisem Předávaciho protokolu poskytuje Kupujícímu záruku za to, že:
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12.

12

Zboží nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady materiálu, výrobní vady či vady technického

zpracování Zboží, 0 vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické, a bude plně odpovídat jeho

specifikaci a vlastnostem dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů, Zboží bude plně funkční

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za dodané Zboží dle této Smlouvy (dále jen „Záruční doba")

V rozsahu 24 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po okamžiku převzetí příslušného Zboží Kupujícím. V

případě Vytčení vady (jak je tento termín definován níže) se běh Záruční doby (pokud ještě neuběhla

celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného Zboží zpět Kupujícím

nebo ode dne, kdy Kupující a Prodávající vystaví písemné potvrzení o vyřízení Reklamace jiným

způsobem, na kterém se Kupující a Prodávající dohodnou.

Prodávající je povinen společně se Zbožím předat Kupujícímu potvrzení o záruce ke Zboží nejméně v

rozsahu a délce sjednané v této Smlouvě.

Záruka podle tohoto článku Smlouvy se nevztahuje na vady Zboží vzniklé poškozením Zboží

způsobeným třetími osobami a/nebo Kupujícím při užívání Zboží v rozporu s návodem kpoužití a

údržbě Zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady Zboží.

Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu Zboží, která se vyskytla v průběhu Záruční doby, a to

bez zbytečného odkladu poté, kdy Kupující vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady"). Vytčení vady musí být

zasláno Prodávajícímu písemně nebo prostřednictvím e-mailu nebo jiným vhodným způsobem na

kontaktní údaje uvedené v záhlaví této smlouvy

Prodávající je povinen ve lhůtě do tří pracovních dnů započít s odstraněním vady, která byla

Prodávajícímu Vytčením vady oznámena (dálejen „Vytčená vada"). Jestliže je Vytčená vada

opravitelná, je Prodávající povinen odstranit Vytčenou vadu opravou Zboží a/nebo výměnou kterékoliv

vadné součástky Zboží za součástku bezvadnou. Kupující je oprávněn požadovat namísto odstranění

Vytčené vady slevu z kupní ceny vadného Zboží.

Jestliže je Vytčená vada neopravitelná, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím odstranění

Vytčené vady výměnou vadného Zboží za Zboží bezvadné, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od

Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. Jestliže je Vytčená vada vadou právní, je Kupující oprávněn

požadovat po Prodávajícím odstranění Vytčené vady odstraněním právních vad bránících nerušenému

používání Zboží Kupujícím, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své

volby.

Smluvní strany se mohou na žádost Kupujícího dohodnout na jiném způsobu řešení Reklamace. O

jiném způsobu vyřešení Reklamace, bude-li dohodnut, Smluvní strany vystaví písemné potvrzení. Pro

vyloučení pochybností se uvádí, že pokud nebude Prodávající Kupujícím požádán o jiné řešení

Reklamace, než je odstranění Vytčené vady, je Prodávající povinen učinit veškeré kroky vedoucí k

odstranění Vytčené vady. Prodávající je povinen provést odstranění vady Zboží vytčené v průběhu

Záruční doby bezplatně.

Prodávající je povinen zajistit, že odstranění Vytčené vady Zboží ve smyslu předchozích odstavců

tohoto článku Smlouvy (dále jen „Odstranění vady") bude provedeno k tomu odborně způsobilými a

řádně proškolenými osobami, které složily všechny potřebné zkoušky a jsou držiteli veškerých

oprávnění nutných k řádnému Odstranění vady Zboží. Prodávající je povinen při Odstranění vady

postupovat sodbornou péčí, bez zbytečných prodlení a zvolit metodu vedoucí optimální cestou k

řádnému a rychlému Odstranění vady Zboží. Při Odstranění vady Zboží je Prodávající povinen

postupovat v souladu spožadavky ainstrukcemi Kupujícího a v souladu sjemu známými zájmy

Kupujícího. V případě, že Prodávající využije třetích osob k Odstranění vady, zůstává Prodávající plně

odpovědný Kupujícímu za Odstranění vady v souladu s touto Smlouvou a Prodávající není zbaven

jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy a Kupující není omezen ani zbaven jakýchkoliv práv

vyplývajících ze Smlouvy.
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14.

15.

16.

17.

18.

Prodávající je povinen započít s odstraňováním Vytčené vady nejpozději ve lhůtě dle čl. 9. Odst. 8

Smlouvy a Vytčenou vadu odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) Pracovních dní ode dne jejího

oznámení Prodávajícímu. Prodávající je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad Zboží

o postupu odstraňování těchto vad a lhůtě nutné k jejich odstranění písemně informovat Kupujícího,

kdykoli o to Kupující požádá.

Po dobu odstraňování Vytčené vady, kdy doba odstraňování přesáhne 2 pracovní dny se Prodávající

zavazuje zajistit a Kupujícímu předat ve třetí pracovní den náhradní osobní automobil obdobných

parametrů jako má Zboží, a to po dobu trvání Záruční doby.

Po odstranění Vytčené vady je Prodávající povinen opravené bezvadné a plné funkční Zboží předat

Kupujícímu. Kupující je oprávněn převzetí reklamovaného Zboží odmítnout, pokud zjistí, že Vytčené

vady nebyly řádně odstraněny. Pokud Kupující odmítne převzetí reklamovaného Zboží, resp. pokud

Prodávající Vytčené vady ve lhůtě podle předchozího odstavce neodstraní, je Prodávající povinen

odstranit Vytčené vady nejpozději v dodatečné lhůtě deseti (10) Pracovních dnů. V případě, že

opravené Zboží převezme, vystaví o tom Prodávajícímu písemné potvrzení. Pro účely ustanovení čl. 9

odst. Smlouvy se uvádí, že Záruční doba (pokud ještě neuběhla celá) započne znovu běžet ve vztahu k

reklamovanému Zboží ode dne následujícího po dni, kdy Prodávající převzal písemné potvrzení podle

předchozí věty.

Pokud Prodávající neodstraní Vytčené vady ani v této dodatečné lhůtě podle předchozího odstavce,

má se za to, že Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Kupující má dále právo požadovat slevu z

kupní ceny, výměnu reklamovaného Zboží za Zboží nové a/nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to

dle své volby. Ustanoveními této Smlouvy nejsou dotčeny případné další nároky Kupujícího z vad Zboží

vyplývající mu z občanského zákoníku čijiných právních předpisů.

Je-Ii dodáním Zboží 5 vadami porušena Smlouva podstatným způsobem, má Kupující nároky z vad zboží

podle občanského zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že za porušení Smlouvy podstatným způsobem

je nutné považovat zejména následující případy dodání Zboží 5 vadami:

10. Zánik smlouvy v důsledku prodlení

Nedodá-li prodávající zboží v termínu uvedeném v článku 5. této smlouvy, dochází tímto datem v souladu s

§ 1980 občanského zákoníku kzániku smlouvy a nastávají tytéž účinky, jako by kupující od smlouvy

odstoupil.

I
"

11. Ostatní ujednání

Prodávající ani kupující nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany

převést na třetí osobu jakoukoli pohledávku za druhou smluvní stranou, vzniklou na základě této

smlouvy.

Případné započtení vzájemných pohledávek je možné pouze na základě písemné dohody smluvních

stran.

12. Závěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami dle bodu 1.

Smlouvu je možné měnit formou dodatků za oboustranného odsouhlasení smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 exemplářích, prodávající strana obdrží 1 vyhotovení

Smlouvy a kupující strana dvě vyhotovení smlouvy.

Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem

č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.

Stránka 4 z 5





6 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák. č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

7 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha-Libuš

8 Tato Smlouva byla schválena usnesením Rady městské části Praha-Libuš č. 295/2018 ze dne

16.10.2018.

V Hradci Králové dne 25.10.2018 V dne:

 

Příloha č.1 Technická specifikace

Příloha č.2 — Cenová nabídka

Příloha č.3 — Usnesení RMČ č. 295/2018 ze dne16.10.2018.
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Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění

 

Minimální technické požadavky na osobní automobily CDV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

kategorie vozidla M1

provedení karoserie kombi

počet dveří 5

pohon kol přední

počet míst k sezení 5

objem zavazadlového prostoru po horni dělicí kryt (v litrech) min.525

ohon benzín

užitečná hmotnost (v kg) min. 520

výkon motoru (v kW) min. 80 kW

maximální spotřeba pro kombinovaný provoz 8 litrů na 100 km

převodovka manuální

tempomat ano

airbag boční a hlavový u přední řady sedadel ano

klimatizace automatická ano

LED denní svícení ano

střešní nosič ano

flmové koberce na podlaze ano

povinná výbava v souladu s platnými předpisy ano

tažné zařízení - s odnímatelnou hlavicí ano

autorádio
ano

dálkové centrální zamykání ano

elektrické ovládání oken vpředu + vzadu ano

přední mlhová světla ano

parkovací senzory vpředu a vzadu ano
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CENOVÁ NABIDKA VOZIDLA ŠKODA

Nabidka od spolee'nostig_o_l.i=IN Car s.r.o., Hradec Králové Praišké pr"

Pro zákaznlka: MESTSKA CAST PRAHA-LIBUS

Clšlo nabidky: 112150/v.1 ze dne 5.10.2018 1Q09:33 s platnostl'do 19.10.2018 0:00:00.

Základní specifikace Vašeho vozu

Model

FABIA COMBI Style 1,0 TSI 81 kW 6-stup. mech.

Kód modelu

NJ54N5

Barva _

K4K4BL. Modrá Energyl int: Cerno-sědý

Kombinovaná hodnotaWhya co:

\
)

ŠKODA

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cenová specifikace Vašeho vozu
Cena bez DPH Cena s DPH

zakladni model

FABIA COMBI Style 1,0 TSI 81 kW 6-stup. mech.
309 835 Kc" 374 900 Kc"

Výbavy dodané : vozidlem

PTZ Záve'sné ar'ižem's odmfnatelnou hlavicn'
7 438 Kc" 9 OOO Kc"

7X2 Parkovacn‘senzory vpr'edu a vzadu
6 612 Kc" 8 000 Kc"

K4K4 Modrá Energy
0 Kč“ 0 Kc"

Dodatečná výbavy _

YDE PŘIŠLUSENSTVI'- Gumové koberce se zvýs'ěným okrajem 650 Kc" 737 Kc"

Celková ceníková cena Vašeho vozu

Slovy

Sleva OifinCar - Výbe'rové rižem'
-56 184 Kc" -67 983 Kc"

Celková sleva na vozidlo vc‘I mimorždných výbav: -56 184 Kc" -67 983 Kc"

Celková cena za vozidlo (vc‘Z výbav. prlšlus'ěnstvn'a slev) 288 351 Kc" 324 704 Kc"

Kontakt

Nabídku vystavil

Veronika Krs'ňáková (616), veronika.krsnakova@olfincar.cz

Pro zakaznika: _ _

MESTSKA CAST PRAHA-LIBUS, 603529932, tajemnik©praha-Iibus.cz

Předpokládaný termín dodání

 

Více informaci

Poznamka

 

Všeobecně podminky

Základní výbava modelu vozidla a jeho technické údaje

OLFIN Car s.r.o.

Na Rybárne'1670, 500 02. Hradec Králové Praišké pr‘.’ Telefon

+420495000555

1060913312. DICCZSOS13312
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CENOVÁ NABIDKA VOZIDLA ŠKODA

Nabidka od spolec'hosti:_0_Ll-'IN Car s.r.o., Hradec Králové Praz'šké pr"

Bro zakaznika: MESTSKA CAST PRAHA-LIBUS

Clslo nabldky: 112150/v.1 ze dne 5.10.2018 10:09:33 5 platnosti'do 19.10.2018 0:00:00.

 

Model

NJ54N5, FABIA COMBI Style 1,0 TSI 81 kW 6-stup. mech.

K4K4BLl Modrá Energy, Int: Cerno-s‘édy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaldadnlvibm

4UF Airbag ridic'e a spolujezdce s vypihámí'n airbagu 4KC Boc'nl'a zadm'okna tónovaná
spolujezdce

4x3 Boc'hi'airbag vpr'édu a hlavový airbag 1AZ Elektronický stabilizačm'program ESP

3G6 Hlavové ope'rky vzadu - 3 kusy 7AA Imobilizér elektronický

8N4 lntervalový splhačste'rac'lf, seri'ditelný 7K1 Kontrola tlaku v pneumatikách

potenciometrem (4 stupne)

4SB Make-up zrcátka vlevo
4TY Make-up zrcátka vpravo (provedena)

3N3 Odkládacrschránka v kufru
QG1 Prodlouz'iený servisminterval

4YB S odkládacuini kapsami vzadu (na dveri'éh nebo 9P5 S optickou a akustickou kontrolou zapnutl'
boku)

bezpec'nostmho pásu

9E1 S osve‘tlemfn zavazadlového prostoru 1SD s pridavnou spodm'ochranou pohonné jednotky

7L6 Start/Stop systém s rekuperacl'
8M1 Stéi'ac'udmho okna s ostn'kovac'em a cyklovačem

3D1 Str'edm'konzola (Satin c'erná pro Monte Carlo) 8L3 Str'es‘hl‘anténa

3C7 Tribodový bezpečí pás vzadu uprostr'ěd 428 Vlko odkládacťschránky, s osve‘tlemfn (bez

bezpec'hostmho zámku)

2W6 Vlt‘ko palivové nádrže se s‘krabkou na led 3J1 VVskove'smvitelné ope'rky hlavy pr'édnlčh sedadel

ELO Bez online služeb
3ZB 3-bodový bezpeč. samonawíecťpás vzadu, vne‘js‘i,’se

štltkem ECE-homologace

SQL 2x sklopný kllč's dálkovým ovládámřn N53 Destnik

7N2 Držák na brýle
SWB Mlhové pr'édnl'svetlomety

 

6XD Vnejs‘i'zpe‘tné zrcátka el. nastavitelná, vyhrivaná 4GS Tónovaná c‘élm'sklo

 

 

 

 

 

 

 

 

1KT Kotouc‘ové brzdy - vzadu
8K3 "EASY LIGHT ASSISTANT" - autom. spiňám'svetel,

"Comming/Leaving home".pro denm'svrčenl'

4l7 "EASY START" bez SAFE funkce 955 "MAXI DOT"

9AK Climatronic s regulacťvzduchu, bez freonu' 4R3 El. ovládánl'oken vpr‘edu a vzadu

9ZV Bluetooth + ovládám'telefonu na displeji rádia 6E1 Loketnl'ope'ra vpr'edu

3L3 Mechanické výškové ser'izovám'obou pr'ednlčh 9VB Sound paket
sedadel

4L6 Vnitr'hi'zpe'tné zrcátko automaticky odclone‘hé 162 Ocelový rezervnl'disk s jlŽanÍ'n obutiřn

OLFIN Car s.r.o.

Na Rybárné'1670. 500 02. Hradec Králové Pražské pr: Telefon

+512049500055;

IC60913312, DICC260913312
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Nabidka od spoleehosti:_0_l.l_=lN Car s.r.o., Hradec Králové Pražské pr"

' CENOVÁ NABIDKA VOZIDLA ŠKODA

Pro zákaznlka: MESTSKA CAST PRAHA-LIBUS

Clšlo nabidky: 112150/v.1 ze dne 5.10.2018 10:09:33 s platnostl'do 19.10.2018 0:00:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1S1 Sada nér‘édl‘a zvedák vozu 4LC Ovladac"pro rádio a telefon

UG1 Asistent rozjezdu do kopce 782 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru

3NC Zadm'sedadlo a ope'radlo. de‘lené. sklopné 3U2 Zakrytl'zavazadlového prostoru - rolo

352 Str'éshl'nosič'(c"emý)
Ul5 Elektrické rozhram'pro externl'pouiitl,‘ USB

(moz'host prlpojem'iPod)

IBC Rádio "SWING/SWING PLUS“ 1PD Šrouby se zabezpeo'enlfn proti krádeži

(neuzamykatelné)

BIS Hlavm'sve'tlomet (Bi-LED Modul) + LED denm’ N6E Potah sedadel - Suedia
swčenť+ LED corner funkce, levostranné rižem'

8G5 S dálkovou regulacu'polohy sve'tlometu 8X8 S omývaclřn zarlžemfn svetlometu' - s indikátorem
automatická/dynamická AFS 1

úrovněkapaliny

8T6 Tempomat s omezovačem rychlosti 1NL Se zakrytim pro kola : lehké slitiny

CJ5 Kola z lehké slitiny "CYGNUS'I 15", SJ x 15" - 4 ks HBD Pneumatiky 185/60 R15 H

6FF Vne‘js‘i’zpe‘tné zrcátko a dals'l'dlíy v barve"vozu OPA Bez pridavného nápisu

6F0 Bez dekorativni'fólie/emblému' 2JF Lakované nárazniky

4XF Obloz'enl'sloupku vnejsi; provedeni? SSJ Vne‘js‘I'zpe‘tné zrcátko vlevo, konvexnl'

SRQ Zpe'tné zrcátko vpravo, konvexnl' Q1H Komfortnl'pr'ednl'sedadla

VFO Pedálové ústrojl"'Standard" 5N2 Sklopná stropm'madla

6NA Stropm'výplň nedělená
QGL Vnitr'hl'sve'tlo

6R1 Zakrytl'ňdlčl'páky : koz'enky GJ1 Chromový paket

6Q2 Hlavice r'ádlčl'páky z ku'z'e GPC Madlo ruc'm'blzdy : ku'z'e

OTD Vkládané koberečky vpr‘édu a vzadu 4AV Výplň dveri'

5MJ Dekorachl'obloz'enF'DARK BRUSHED" 2PP 3-ramenný multif. kožený volant s chromem, krytka

"Piano děrné"

Technické údaje
_

Délka: 4.262 mm
Slřka: 1.732 mm

Výška: 1.467 mm
Rozvor: 2.470 mm

Rozchod vpr‘édu / vzadu: 1.457 / 1.451 mm Vne‘js'l'prd'me‘i' zatáčem'obrysový: 10,4

Objem zavazadlového prostoru min. / max.: 530 l/ Palivo: petrol
1.395 l

Poc'ét válcu': 3 in line
Objem motoru: 999 cm?

Vrtánlí 74,5 mm
Zdvih: 76.4 mm

OLFIN Car s.r.o.

Na Rybárne'1670, 500 02, Hradec Králové Prazšké pr; Telefon

+520495000555

|C60913312, DICC260913312
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CENOVÁ NABIDKA VOZIDLA ŠKODA

Nabvflka od spolephosti:_O_L|_=IN Car s.r.o., Hrad_ec Králové Pražské pr"

I_>ro zákazmka: MESTSKA CAST PRAHA-LIBUS

CIŠIO nablflky: 112150/v.1 ze dne 5.10.2018 10:09:33 3 platnostl'do 19.10.2018 0:00:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKDDA

Max. výkon: 81,00 kW
Max. točivý moment: 200 Nm / 2000 - 3500 1/min

Nm / 1/mín

Kompresnl'pome'r: 10,3 +/— 0,2 E>d1a|ac'm'norma: Euro 6

C02 emise - kombinované: 107 g/krn Celková hmotnost: 1.607 kg

Uz'ítec'há hmotnost 5 erič'em: 530 kg Brzde'hý pr'ívé's pr! stoupán|“12%: 1.100 kg

Nebrzde'ný prTVé's: 570 kg
ledm’souprava: 2.707 kg

Zatnfem'str‘echy: 75 kg Pohotovostnl’hmotnost s ňdiďem min.: 1.152 kg

Pohotovostnl'hmotnost s řidičem max.: 1.257 kg Max. svislé zatlíem'pro hzhé zar'ížemí 50 kg

Maximálm'rychlost: 196 km/h
Zrychlenl'0-100 mm: 9,7 s

Objem palivové nádrže: 45 l Spatr‘éba - me'što: 5,6 I/100km

Spotr'eba - mimo me'sto: 4,1 V100km Spotr‘éba - kombinovaná: 4,7 V100km

 

ŠKODA

 

OLFIN Car s.r.o.
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Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ „RADY

295/2018

 

  

 
 

  
 

íJ—ednání R ze dne % Hlasování o usnesení Přítomno j 3

pro íproti _zdržel se , ;

16.10.2018 3 0 0 Usnesení í

Podpisy

      zástupce starosty

Ing. Lenka Koudelková Mgr. Jiří Koubek

  

Založeno na Ú 17. 10. 2018 Založilam 1

Rada městské části Praha-Libuš:

 

 

1. schvaluje Rozhodnutí o Výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého

rozsahu na akci „Dodávka osobního automobilu“ a to V souladu se zprávou

o hodnocení nabídek,

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení rozhodnutí,

které je nedílnou součástí tohoto usnesení,

3. schvaluje uzavření Kupní smlouvy na akci „Dodávka osobního

automobilu“ s firmou OLFIN CAR s.r.o., Královédvorské 517,541 01

Trutnov, IČ 60913312, vedenou u Městského soudu v Hradci Králové,

spisová značka C 6359, za cenu 324.704,— Kč včetně DPH,

4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která

je nedílnou součástí tohoto usnesení.
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