
Registrační číslo smlouvy: 19/2020 

Č. j.: HSHMP 29201/2020

REG. Č. Hygienická stanice 
____________ I hlavního města Prahy

00 019/2020
i Související se I
I smlouvou reg. č. j

KUPNÍ smlouva

NA DODÁNÍ OSOBNÍCH VOZIDEL
Uzavřená mezi

CR - Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

se sídlem: Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1 

za níž jedná: MUDr. Zdeňka Jágrová, ředitelka 

IČO: 71009256 

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení vč. č. účtu: ČNB Praha, č. ú. 65825011/0710 

ID datové schránky: zpqai2i 

na straně jedné (dále jen „Kupující")

a

1. BRNOCAR a.s.

se sídlem: Palackého třída 155, 612 00 Brno

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 
3803

zastoupená: PhDr. Ing. Rudolfem Žákem, LL. M., členem představenstva 

IČO: 26241439 

DIČ: CZ26241439

bankovní spojení vč. č. účtu: ČSOB, a.s., č. ú.: 169859021/0300 

ID datové schránky: ubac823 

na straně druhé (dále jen ,,Prodávající“)

(společně dále jen „Smluvní strany" nebo jednotlivě také jen „Smluvní strana")

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2079 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") 
a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
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předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek”) tuto kupní smlouvu na dodání osobních
vozidel (dáiejen „Smlouva1')

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.1 Předmětem plnění je dodání 1 (jednoho) kusů nového osobního vozidla, a to včetně vybavení 
a dokladů nutných k řádnému užití těchto vozidel (dále jen „Předmět plnění"). Podrobná 
specifikace Předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy - Specifikace Předmětu 
plnění, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

1.2 Doklady a výbavu každého vozidla v rámci Předmětu plnění tvoři Technický průkaz motorového 
vozidla, návod k obsluze a údržbě v českém jazyce, konfigurační list vozidla, servisní sešit, 
seznam záručních opraven a výbava stanovená platnými právními předpisy, zejména lékárnička 
a výstražný trojúhelník (§ 31 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů).

1.3 Prodávajícímu vzniká právo na zaplacení Předmětu plnění na základě oboustranně 
podepsaného protokolu o předání a převzetí Předmětu plnění (dále jen „Předávací protokol").

1.4 Smluvní strany si výslovně ujednaly, že v případě dodání většího množství Předmětu plnění, 
než je ujednáno v článku 1.1 této Smlouvy, není Smlouva na toto množství uzavřena. 
Ustanovení § 2093 Občanského zákoníku se tak mezi Smluvními stranami neuplatní.

1.5 Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto Smlouvou se neuplatní § 2126 
Občanského zákoníku týkající se svépomocného prodeje, tj. Smluvní strany sjednávají, že 
v případě prodlení jedné Smluvní strany s převzetím Předmětu plnění či s placením za Předmět 
plnění nevzniká druhé Smluvní straně právo Předmět plnění po předchozím upozorněni na účet 
prodlévající Smluvní strany prodat.

2 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1 Cena Předmětu plnění (dále jen „Cena") byla stanovena na základě výsledků veřejné zakázky s 
názvem „Dynamický nákupní systém na dodávky osobních vozidel - Výzva 5-20“, systémové 
číslo veřejné zakázky: P20V00000027 a činí:

Cena za 1 ks 
osobního vozidla ve 
standardní výbavě

Cena za
nadstandardní výbavu 

a příslušenství

Cena celkem za 1 ks 
osobních vozidel, 

včetně nadstandardní 
výbavy a 

příslušenství
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2.2 Cena byla stanovena jako cena závazná, konečná a nejvýše přípustná. Cena zahrnuje veškeré 
náklady a poplatky, včetně nákladů spojených s dopravou a balením podle zvyklostí, do místa 
plnění. Cenu je možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se 
DPH, a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně v době zdanitelného plnění. 
Tato změna nebude Smluvními stranami považována za podstatnou změnu Smlouvy a nebude 
proto pořizován dodatek ke Smlouvě. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 235/2004 Sb.“), ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3 Cena bude Kupujícím zaplacena po předání a převzetí Předmětu plnění na základě daňového 
dokladu - faktury, vystavené Prodávajícím (dáiejen „Faktura").

2.4 Splatnost řádně vystavené Faktury činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejího řádného 
doručení Kupujícímu. Fakturu Prodávající doručí ve formátu PDF do datové schránky 
Kupujícího (ID: zpqaiži) nebo v listinné podobě na adresu sídla Kupujícího, popř. do řádně 
oznámené datové schránky či na adresu oznámenou postupem dle této Smlouvy.

2.5 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 Občanského zákoníku, 
podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a odkaz na tuto Smlouvu. Nedílnou přílohou 
Faktury musí být Předávací protokol.

2.6 Kupující má právo před uplynutím lhůty splatnosti Faktury požádat kontaktní osobu 
Prodávajícího (kontaktní osoby Prodávajícího a Kupujícího specifikované v čl. 9.3 Smlouvy, 
dále jen „Kontaktní osoby") o vystavení nové Faktury, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, 
neobsahuje-li původní Faktura náležitosti nebo údaje stanovené touto Smlouvou nebo obecně 
závaznými právními předpisy, obsahuje-li jiné cenové údaje či jiný Předmět plněni nebo bude-li 
obsahovat chybné údaje. Nová lhůta splatnosti v délce 30 (třiceti) kalendářních dní počne 
plynout ode dne doručení nové Faktury Kupujícímu.

2.7 Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu 
Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.

2.8 Prodávající souhlasí s tím, že Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na dodání Předmětu plnění.

2.9 Veškeré platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje 
budou uvedeny v této měně.

2.10 Smluvní strany si dojednaly, že Kupující nebo Ministerstvo financí je oprávněn, resp. 
oprávněno, provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu ustanovení § 109a 
zákona č. 235/2004 Sb., na účet příslušného správce daně, jestliže se Prodávající stane ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ustanovení § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb.

3 MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

3.1 Místem plnění je sídlo Kupujícího, uvedené v záhlaví této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní 
strany jinak.

3.2 Pro převzetí Předmětu plnění platí, že Kupující má právo odmítnout převzít Předmět plnění 
v případě, že podstatným způsobem neodpovídá této Smlouvě. Za podstatné se pro účely této 
Smlouvy považuje:

a) Předmětem plnění je množství větší než objednané, v tomto případě má Kupující právo 
odmítnout množství, které přesahuje množství objednané, v případě, že toto šlo pří předání
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jednoduchým způsobem bez použití dalšího zjistit, jinak má lhůtu 5 (pěti) pracovních dnů na 
odmítnutí tohoto plnění; pro splnění této lhůty postačí odmítnutí odeslat;

b) Předmět plnění, který svou jakostí zcela zjevně neodpovídá Kupujícím objednanému 
Předmětu plnění;

c) Nedodání kompletní dodávky, např. chybějící doklady k Předmětu plnění nebo chybějící 
výbava ve smyslu článku 1.2 této Smlouvy.

3.3 Lhůta dodání Předmětu plnění je 150 kalendářních dnů od účinnosti této Smlouvy. Konkrétní 
termín bude Prodávajícím dojednán alespoň 2 (dva) pracovní dny předem s Kontaktními 
osobami uvedenými v článku 9.3 této Smlouvy. Po nabytí účinnosti této Smlouvy se do lhůty 
dodání nezapočítávají kalendářní dny, po které Prodávající nebo výrobce Předmětu plnění 
přerušil z důvodu vyšší moci výrobu Předmětu plnění. O přerušení výroby Předmětu plnění 
z důvodu vyšší moci je Prodávající povinen informovat Kupujícího bez zbytečného odkladu.

4 PODMÍNKY PLNĚNÍ, VLASTNICKÉ PRÁVO

4.1 Prodávající se touto Smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu Předmět plnění a převést na něj 
vlastnické právo k tomuto Předmětu plnění a Kupující se zavazuje zaplatit Cenu. Kupující 
nabývá vlastnického práva k Předmětu plnění jeho řádným převzetím na základě podepsaného 
Předávacího protokolu dle článku 1.3 této Smlouvy, tj. okamžikem převzetí.

4.2 Nebezpečí škody na zboží ve smyslu § 2082 odst. 1 Občanského zákoníku přechází na 
Kupujícího okamžikem převzetí Předmětu plnění od Prodávajícího, tj. na základě podepsaného 
Předávacího protokolu podle článku 1.3 této Smlouvy.

Kupující je povinen převzít Předmět plnění specifikovaný v článku 1 této Smlouvy a zaplatit 
Cenu sjednanou v článku 2 této Smlouvy, s výjimkou ustanovení článku 3.2 této Smlouvy.

4.3 Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu, po předchozím sjednání termínu předání podle 
článku 3.3 této Smlouvy, součinnost při předání Předmětu plnění.

5 SMLUVNÍ SANKCE

5.1 Výslovné se touto Smlouvou sjednávají dále stanovené smluvní sankce.

5.2 Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále například ústně 
sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude 
přihlíženo.

5.3 V případě, že Prodávající nedodrží dodací lhůtu tak, jak je uvedeno v článku 3.3 této Smlouvy, 
je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % (slovy: tři desetiny procenta) z ceny 
nedodaného Předmětu plněni bez DPH za každý započatý den prodlení.

5.4 V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vady Předmětu plnění dle článku 7.4 této 
Smlouvy je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: 
jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

5.5 Při nedodržení termínu splatnosti Faktury je Prodávající oprávněn požadovat od Kupujícího 
úhradu úroku z prodlení ve výši stanoveném nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 
výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence 
svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích.
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5.6 Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní pokuta dle článku 5.3 a 5.4 této Smlouvy se 
nezapočítává na náhradu škody. Dále si Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě 
uplatnění smluvní sankce dle článku 5.5 této Smlouvy odpovídá výše úroků náhradě škody.

5.7 Smluvní sankce je splatná do 30 (třiceti) kalendářních dnů od prokazatelného doručení výzvy 
Smluvní straně povinné ze smluvní sankce k úhradě této smluvní sankce.

5.8 Smluvní strany si ujednaly vyloučení aplikace ustanovení § 1806 Občanského zákoníku.

6 ROZHODNÉ PRÁVO

6.1 Vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými, 
obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.

7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

7.1 Prodávající výslovně prohlašuje, že dodávaný Předmět plnění je nový a prostý jakýchkoliv 
faktických a právních vad.

7.2 Prodávající poskytuje na Předmět plněni uvedený v článku 1 této Smlouvy záruku na 
bezvadnou funkci v délce trvání 24 (dvaceti čtyř) měsíců. V případě, že bude na Faktuře nebo 
na Předávacím protokolu vyznačena delší záruční doba, má tato přednost před ustanovením 
této Smlouvy, Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí Předmětu plnění Kupujícím.

7.3 Vada bude nahlášena prostřednictvím Kontaktní osoby Kupujícího písemně formou emailové 
zprávy na adresi^^^^^^^^^^^ Kupující je oprávněn reklamovat písemně zjištěné 
vady Předmětu plnění u Prodávajícího kdykoli během záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy 
Kupující takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že 
převzetím Předmětu plnění není dotčeno právo Kupujícího uplatňovat práva z vad, které byly 
zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Při reklamaci musí být popsána vada Předmětu 
plnění nebo způsob, jakým se projevuje.

7.4 Prodávající je povinen vyjádřit se písemně k reklamaci Kupujícího v termínu do 10 (deseti) 
kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena, a zajistit bezplatnou výměnu dílů Předmětu 
plnění nebo opravu vadného Předmětu plnění nebo jeho dílu nejpozději do 30 (třiceti) 
kalendářních dnů od prokazatelného nahlášeni vady Kupujícím. O odstranění reklamované 
vady sepíši Smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. O dobu, která uplyne 
ode dne uplatnění reklamace do odstranění vady, se záruční doba prodlužuje.

7.5 V případě, že se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu 
Předmětu plnění nebo Prodávající dodá Kupujícímu do 30 (třiceti) pracovních dnů od 
písemného oznámení o nemožnosti odstranění reklamované vady náhradní (nový) Předmět 
plnění, přičemž pro tento náhradní (nový) Předmět plnění běží nová záruční lhůta v délce dle 
odst. 7.2 této Smlouvy, a to ode dne jeho předání Kupujícímu.

7.6 Veškeré náklady související se záruční opravou včetně nákladů spojených s dopravou z místa 
plněni a zpět hradí Prodávající.

8 UKONČENÍ SMLOUVY

8.1 Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem, 
zejména dojde-li druhou smluvní stranou k porušení Smlouvy podstatným způsobem ve smyslu 
§ 2002 Občanského zákoníku. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem ze strany 
Prodávajícího se považuje zejména:
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Prodávající je v prodlení s termínem dodání Předmětu plnění o více jak 20 
kalendářních dní.

8.2 Kupující je mimo jiné oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech, že:

Prodávající vstoupí do likvidace, nebo

je proti Prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční 
návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, nebo

je proti Prodávajícímu zahájeno trestní stíhání.

8.4 Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, 
kdy bude doručeno druhé Smluvní straně.

8.5 V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je Kupující oprávněn zastavit průběh plnění 
předmětu veřejné zakázky, resp. Smlouvy, nebo tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, 
a to bez jakékoli sankce či náhrady za nedokončené plnění. Výpověď je účinná okamžikem 
jejího doručení Prodávajícímu. Kupující se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem 
ukončení Smlouvy uhradí Prodávajícímu v souladu s touto Smlouvou.

8.6 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se nároků z odpovědnosti za vady a ze 
záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další 
ustanovení o právech a povinnostech, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení 
Smlouvy.

9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém jazyce. 
Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být doručeny druhé Smluvní straně 
datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této 
Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, poštou, 
emailem, kurýrem či prostřednictvím datové schránky (není-li v této Smlouvě dohodnuto jinak) 
na adresy uvedené v tomto článku nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana 
v předstihu písemně oznámí druhé Smluvní straně.

9.2 Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dní doručení tohoto oznámení druhé 
Smluvní straně, není-li ve Smlouvě nebo dohodou Smluvních stran stanoveno jinak.

9.3 Smluvní strany se dohodly na určení Kontaktních osob za Kupujícího a Prodávajícího. 
Kontaktní osoby jsou oprávněné ke všem jednáním týkající se této Smlouvy, není-li v této 
Smlouvě stanoveno jinak, s výjimkou změn nebo ukončení této Smlouvy. V případě, že má 
Smluvní strana více Kontaktních osob, zasílají se veškeré e-mailové zprávy na adresy všech 
Kontaktních osob v kopii.

a) Kontaktními osobami Kupujícího jsou:
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9.4 Ke změně nebo zrušeni této Smlouvy je za Kupujícího oprávněn MUDr. Zdeňka Jágrová. 
K jednáním směřujícím ke změně nebo ukončení této Smlouvy je za Prodávajícího oprávněn 
Prodávající sám, je-li fyzickou osobou podnikající nebo statutární orgán Prodávajícího, příp. 
prokurista, a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato 
právní jednání činit pouze s písemným pověřením osoby či orgánu vymezených v předchozí 
větě (dále jen „Odpovědné osoby pro věci smluvní"). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají 
současně všechna oprávnění Kontaktních osob.

9.5 Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů, požadovaného formátu Faktury nebo 
Kontaktních osob jsou Smluvní strany oprávněny provádět jednostranně 
a jsou povinny tyto změny neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně.

9.6 Prodávající prohlašuje, že tato Smlouva, jakož i její text a přílohy, neobsahuje obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a souhlasí, aby ji Kupující v plném rozsahu (s 
vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve 
smyslu Zákona o zadáváni veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, případně na jiném místě, bude-li 
k tomu Kupující povinován, a to bez časového omezení.

9.7 Stane-lí se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, 
zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna 
a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, 
za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným 
ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.

9.8 Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Smlouvy 
nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků 
nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo 
jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno 
Smluvní stranou, která takové vzdání se činí.

9.9 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez písemného souhlasu druhé Smluvní strany 
postoupit Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto 
Smlouvou na třetí osoby, ani učinit jakékoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo 
k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy.

9.10 Smluvní strany se dohodly, že v rámci této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 
Občanského zákoníku.

9.11 Smluvní strany si ujednaly, že práva vyplývající z této Smlouvy se promlčují ve lhůtě 5 (pěti) let 
ode dne, kdy Smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit.

9.12 Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Specifikace Předmětu plnění.

9.13 Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně formou 
dodatku, datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na 
jedné listině.

9.14 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž Kupující 
obdrží 3 (tři) vyhotovení a Prodávající obdrží 1 (jedno) vyhotovení.

9.15 Prodávající bere na vědomí, že jeho osobní údaje specifikované v této Smlouvě jsou ze strany 
Kupujícího zpracovávány v souvislosti s plněním povinností dle této Smlouvy a v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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9.16 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním této Smlouvy sí ji přečetly, že tato Smlouva je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za Kupujícího:

V dne 17- 0S- M

Za Prodávajícího:

PhDr. Ing. Rudolf Žák, LL. M., člen 
představenstva

Hygienická stanice W.m. Prahy 
se síflem v Praze 

Rytířská 12, iiooi Praha 1 
poštovní přihrádka 203 

tet 298 336 700. ■
CMS Praha 1 65825011/0710 

IČ 71009256
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Číslo vCES: 19/2020

Příloha č. 1
Specifikace Předmětu plnění

Osobní vozidla 1B

Požadavky Zadavatele {Kupujícího) Nabídka dodavatele (Prodávajícího)

Parametr Požadavek Zadavatele
(Kuouitcíhol

Splněno Konkrétní popis splnění požadavku

STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍSLUŠENSTVÍ pro všechny Pověřující zadavatele (117 ksj

OBECNÉ

1 Tovární tfiařka / / Renault

2
Obchodní označení

modelu
/ / Clio Grandtour

3 Provedení karoserie Kombi ANO
4 Počet dveří 5 ANO
5 Počet míst k sezení 5 ANO

MOTOR

e Motor zážehový ANO

7 Palivo
bezolovnatý 35 -oktanový 

benzín (Naturel 95)
ANO

8 Výkon [kW] min. 60 ANO 66
9 Točivý moment [Nm] min. 130 ANO 143

10
Max. spotřeba - kcmb. 

provoz [1/100 km]

Maximální spotřeba 
pohonných hmot pro 

kombinovaný provoz musí být 
u všech vozidel v souladu se 
zněním přílohy c. 2 k Nařízení 

vlády ž. 173/2016 Sbv o 
stanovení závazných 

zadávacích podmínek pro 
veřejné zakázky na pořízení 

silničních vozidel.

ANO 5-5,2

11 Emise C02 [g/km] max. 120 g/km ANO 114-120

12
Exhslacní (emlsnn

norma
dle aktuálně platné 

legislativy
ANO EURO 6

13

Převodovka (do mm. 
počtu požadovaných 

převodových stupňů se 
nezapočítává zpětný 

chodj

min. Sst.. manuální ANO manuál Sstup.

OBJEMY A HMOTNOST

14

Min. základní objem 
zavazadlového prostoru 
měřený metodou VDA 
v dm3 (po odečtení 

prostoru pro umístění 
rezervy}

min. 400 ANO 443

15
Objem palivové nádrže 

[dm3]
min. 40 ANO 45



Číslo vCES: 19/2020

BARVA

15 Barv= Itaroséris bílá ANO

17 Barva ircíErisns
tmavě šedá nebo černá; 

pripsíně kombinace obou ba řev
ANO Šsdo/CBfTe

VNĚJŠÍ ROZMĚRY

18 Rozvař [mm] min. 2450 ANO 255=

ÍS Ceíková délka [mm] min. 4200 ANO 4267

BEZPEČNOST

20 Ašrbasy vepřesL rr;n. d a’rbagy ANO 4
21 ppsSwaž řízení ANO ANO

22
Hlavové apérky pro 

viachrea místa k se: era
ANO ANO

23
přední mlbové 

světlomety
ANO ANO

24 Deism svícsra automatické ANO

VÝBAVA A FUNKČNOST

25 Kírvatšzste meehsnřtká nebo automatická ANO medmdcá

26
Centrální zamyká rť

dálkové ovlášár..' ANO

27
alespoň dva dálkové ovladače 

[ktiče)
ANO Z karty

28 Okna
eiekťšcké stahováni oken min. 

předních dveří
ANO přední elektricky oviidáná okně

29 zedra stěrač s ostnkovačerr. ANO

30 Radio
originální z výioby a integrova né 

v palubní desce
ANO

31 Handsfree sada

Kaníifree-biuetopťh, handsfree 
jako jedna z funkcí 

integrovaného autorádia 
[vestevěné společně s rádiem)

ANO

32 USB vstup ANO ANO

33 Vtrfant výškově a podélně nastavrtelný ANO

34
sedatSa

dělená a skopná zadní opěradla ANO

35
výškově nastavitelné sedadlo 

řidiče
ANO

36 Zpětná zrcátka Elektricky ovládaná ANO

37 Kobsrte

gumové koberce vpředu i vzadu 
a v zavazadlovém prostoru; 

kobems pochizejfe'zorigiira'niho 
poslušenství výrobce

ANO
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3S

Pt>e:[b matiky r kcís

Dotfiwré pneumatiky 
nesmějí být starší než 1S 

mésků v momentu 
převzetí vczkSa

re vsffidte ranwmfijvána koa c® 

itKnfho obdob: v okamžiku 
bošárň, zimní v obdob! mezí 
15,10. a 31.3., ve zbývajícím 

oboobí Íetní; součást! dodávky i 
kote pto opačné období

ANO

39
letní pneu a odpovídají! disky 

pro daný typ vozu
ANO ocEtové esky

40
rimni pneu 5 cdpcvícajb' ďisky 

pras&rrýTypvoji!
ANO Dceou é risky

41
bezpečnostní šrouby koi 

v případě, že je a uR) vy baveno 
alespoň Jednou sadou Stých disků

ANO

42
k!£ ra rriátice kol a příruční 

zvedák
ANO

43 rezervní kolo ANO
' 44 Povimté výbava AfóQ ANO

45 Palubní počítač AHO ANO
W

46 Parkovaa senzory vzadu Aí^řO ANO

+
47

vytini/saiíipSmá
zrcátka

AK'O ANO

45

zásuvka izv v 

zavazs fovén prostoru 

nebo rooírtost dodatečné 

montáže zásuvky 12V v 

zavazatBovém prostoru 
v autorizovaném servisu 

výrobce vozkBa bez 

ztráty záruky na vozkfio

ANO ANO

možnost dodatečné montáže zásuvky IZV 
v zavazadlovám prostoru v automovaném 
servisi; výrobce vozidia bez ztráty záruky 

na vozidlo

49
refiexra vesty pro 
všechny cestující

ANO ANO

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍSLUŠENSTVÍ pro Pověrujínho zadavatele ttygieracká stanice hlavraho města Prahy ssstEam v Praze {1 ks)

61 Vestavěná GPS navigace ANO ANO

52

Zábezpečovad systém 

pro zavazadla včetně sítě 

na uchycení zavazadel
ANO ANO

63
Středová loketní opěrka 

vpředu
ANO ANO


