Kupní smlouva
číslo kupujícího DS201801049
uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
právních předpisů (dále jen „zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem statutárního města Liberec
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení:
dále jen „kupující“
a
AUTOTREND, spol. s.r.o.
se sídlem / místem podnikání:

České mládeže 1101, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

zastoupená:

Karel Volavka - jednatel

IČ:

41324838

DIČ:

CZ41324838

bankovní spojení:
zapsaná/ý:

C 559 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

ve věcech předání zboží:

prodejce nových vozů – Volkswagen

dále jen „prodávající“
(kupující a prodávající dále společně také jen jako „smluvní strany“)

takto:

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
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údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních
údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to
požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem
„Dodávka 2 osobních elektromobilů“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka
prodávajícího vybrána jako nejvhodnější.
3. Prodávající prohlašuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky,
s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění
této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
Článek I.
Předmět smlouvy
1. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu níže vymezený předmět koupě (dále jen „zboží“),
a umožní mu nabýt ke zboží vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že zboží převezme
a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
2. Předmětem plnění smlouvy je dodávka dvou nových osobních elektromobilů v rámci projektu
„Nákup vozidel na elektropohon a pohon CNG“. Tento projekt je spolufinancován Státním
fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Článek II.
Specifikace zboží
1. Prodávající se zavazuje dodat dva nové osobní elektromobily, jejichž specifikace, parametry
a výbava jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
2. Automobily budou označeny na vnějším dobře viditelném místě vozidla povinným sdělením:
„Jezdím s podporou + logo MŽP, Fondu a EKOMOB“ o minimálních rozměrech 250x70mm
(varianta na šířku) respektive 80x120 mm (varianta na výšku).

Článek III.
Čas a místo plnění
1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 30.11.2018. Prodávající je
oprávněn dodat zboží kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny
dopředu oznámit kupujícímu termín dodání s výjimkou, že čas dodání zboží připadne na
poslední den lhůty.
2. Prodávající dodá zboží do místa sídla kupujícího. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu
spolu se zbožím také doklady, jež jsou nutné k užívání zboží.
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Článek IV.
Předání a převzetí zboží
1. Prodávající se zavazuje zboží dodat v dohodnutém času, na dohodnutém místě a v dohodnutém
množství, jakosti a provedení.
2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží pouze za předpokladu, že prodávající neoznámí
včas dodání zboží dle článku III. odst. 1 této smlouvy, a zboží trpí takovými vadami, pro které ho
nelze užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání zboží
obvyklý.
3. O předání zboží se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
- označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ,
- označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla a IČ,
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
- rozsah a předmět plnění,
- čas a místo předání zboží,
- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
- oznámení kupujícího dle odst. 5, pokud kupující provede prohlídku zboží přímo při jeho
předání,
- název projektu „Nákup vozidel na elektropohon a pohon CNG“.
4. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu prohlídku dodaného zboží za účelem ověření, zda
bylo dodáno zboží dle příslušných ustanovení této smlouvy, a to porovnáním skutečných
vlastností zboží se specifikací požadavků na zboží uvedenou v této smlouvě.
5. Kupující se zavazuje provést prohlídku zboží nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho
předání a v této lhůtě oznámit prodávajícímu výhrady k předanému zboží. Pokud kupující
oznámí prodávajícímu, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že kupující
zboží akceptuje bez výhrad a že zboží převzal. Pokud kupující zjistí, že zboží trpí vadami, pro
které dle jeho názoru lze zboží užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který
je pro užívání zboží obvyklý, oznámí prodávajícímu, že zboží akceptuje s výhradami. V takovém
případě se má za to, že kupující zboží převzal. Nelze-li dle názoru kupujícího zboží pro jeho
vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání zboží
obvyklý, oznámí prodávajícímu, že zboží odmítá. V takovém případě se má za to, že kupující
zboží nepřevzal. Nepřevzaté zboží vrátí kupující zpět prodávajícímu, umožňuje-li to povaha věci
a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí zboží musí obsahovat popis vad díla a právo,
které kupující v důsledku vady zboží uplatňuje.
7. Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. této
smlouvy.
8. Po opětovném předání zboží se obdobně uplatní postup uvedený v odstavci 3 až 7.
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Článek V.
Přechod nebezpečí škody na zboží a nabytí vlastnického práva
1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží.
2. Převzetím zboží nabývá kupující ke zboží vlastnické právo.

Článek VI.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Prodávající se zavazuje provést plnění v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky.
Prodávající je povinen zajistit, že zboží bude odpovídat obecně platným právním předpisům ČR,
ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si
smluvní strany tímto sjednávají.
2. Prodávající se zavazuje poskytnout na oba elektromobily záruku na baterii 8 let.
3. Prodávající se zavazuje poskytovat kompletní servis obou elektromobilů zdarma 0 ujetých km.
Vztahuje se na výrobcem předepsané výměny náplní a dílů dle servisního plánu.
4. Prodávající je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou
kvalifikací požadovanou v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
5. Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o všech skutečnostech, které by mu
mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny
stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách dodaného zboží.
6. Prodávající se zavazuje oznámit kupujícímu neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti,
které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv
způsobem předmětu smlouvy nebo pořízení zboží dotýkají.
7. Prodávající se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady
o dodávkách zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory
v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.
8. Prodávající se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků
a finančního postihu vzniklých kupujícímu vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů
z důvodu způsobených na straně prodávajícího (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě
stanovené ceny plnění a/nebo smluvní pokuty).

Článek VII.
Kupní cena a platební podmínky
1. Kupní cena je smluvními stranami sjednána ve výši:
 952.910 Kč (slovy: Devětsetpadesátdvatisícdevětsetdeset korun českých) bez DPH,
 DPH činí 200.110 Kč, (slovy: Dvěstětisícstodeset korun českých),
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2. Kupující neposkytuje zálohy.
3. Cena dle odst. 1 je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady
nezbytné k řádnému splnění závazků prodávajícího. Cena může být měněna a překročena
pouze v souvislosti se změnou DPH.
4. Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny
nebo cla.
5. Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně účtována dle daňových předpisů platných v době
vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění) při fakturaci
zdanitelného plnění.
6. Prodávající je oprávněn fakturovat cenu po předání zboží za předpokladu, že podle článku IV.
této smlouvy je zboží akceptováno bez výhrad a prodávající řádně splnil další závazky
vyplývající z této smlouvy. Přílohou faktury bude odsouhlasený a oprávněnými zástupci
smluvních stran podepsaný předávací protokol. Faktura musí být vystavena do 15 dnů od
vzniku nároku na finanční plnění a odeslána na adresu sídla kupujícího nejpozději do 7 dnů od
jejího vystavení.
7. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne prokazatelného doručení
kupujícímu.
8. Faktura musí obsahovat náležitosti v rozsahu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění, zejména:
- označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
- označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
- den uskutečnění plnění,
- cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem,
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla [•],
- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána,
- název projektu „Nákup vozidel na elektropohon a pohon CNG“ a větu: „Tento projekt je
spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě
rozhodnutí životního prostředí.“
9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných
právních předpisů, nebo pokud její přílohou nebude smluvními stranami oboustranně
podepsaný předávací protokol, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu ve lhůtě splatnosti
zpět. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce
vystavením a prokazatelným doručením opravené faktury kupujícímu.
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10. Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti
stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet
prodávajícího uvedený v této smlouvě nebo na účet, který prodávající kupujícímu písemně sdělí
po uzavření této smlouvy.
Článek VIII.
Odpovědnost prodávajícího za vady
1. Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží minimálně po dobu 24 měsíců od předání
bezvadného zboží a to bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Prodávající se zavazuje
poskytnout na oba elektromobily záruku na baterii 8 let. Záruční doba běží od dne předání a
převzetí zboží v souladu s článkem IV. této smlouvy.
2. Kupující má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo zboží při předání
a převzetí, nebo kterou kupující zjistil kdykoli během záruční doby.
3. Prodávající se zavazuje vadu zboží odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne
doručení písemného oznámení kupujícího o vadách zboží.
4. Pokud nelze v důsledku vady užívat zboží k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu,
který je pro užívání zboží obvyklý, může kupující požadovat dodání nového zboží. Týká-li se
vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti.
5. Oznámení vady musí obsahovat její popis a právo, které kupující v důsledku vady zboží
uplatňuje.
Článek IX.
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody
1. V případě, že prodávající nepředá zboží v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se
kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové kupní ceny včetně DPH za každý
den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad ve lhůtě stanovené touto smlouvou se
prodávající zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové kupní ceny
včetně DPH za každý den prodlení a jednotlivou vadu.
3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování její výše
prodávajícímu.
4. Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení
ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Kupující není v prodlení s plněním
své povinnosti zaplatit kupní cenu, pokud je prodávající v prodlení s plněním kterékoliv své
povinnosti vyplývající z této smlouvy.
5. Kupující má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti prodávajícím
vztahující se k této smlouvě včetně povinnosti utvrzené výše dohodnutou smluvní pokutou.
Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu za škodu, která mu vznikne v důsledku jednání
prodávajícího, kterým je porušen zákon o veřejných zakázkách. Kupující má právo i na
náhradu škody, která převyšuje dohodnutou smluvní pokutu.
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6. V případě, že prodávající poruší svoji povinnost dle této smlouvy a v důsledku takového
porušení dojde ke krácení dotace či k neuznatelnosti výdajů kupujícího, vzniká kupujícímu
nárok na smluvní pokutu ve výši rovnající se zkráceným či neuznatelným výdajům, ať už
kupující v důsledku tohoto porušení odstoupil od smlouvy, či nikoliv.
Článek X.
Odstoupení od smlouvy
1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto
smlouvou.
2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit:
- pokud je prodávající v prodlení s dodáním zboží o více jak 10 dnů,
- pokud bylo zboží kupujícím odmítnuto ve smyslu článku IV. této smlouvy,
- pokud je prodávající v prodlení s odstraněním vad zboží oznámených v souvislosti
s předáním a převzetím zboží dle článku IV. této smlouvy.
Článek XI.
Zástupci smluvních stran a doručování písemností
1. Ve věcech technických je pro plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně
kupujícího:
projektový manažer,
2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně prodávajícího:
prodejce nových vozů – Volkswagen,
3. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících
s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací
protokol. Určený zástupce kupujícího je též oprávněn oznamovat za kupujícího vady zboží
a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy.
Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu
písemně sdělit druhé smluvní straně.
5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní
doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou
poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích zástupců uvedené v této
smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně
oznámily.
6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování
anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či
elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití
stejného komunikačního kanálu.
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Článek XII.
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas
s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to
i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

5. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.
Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník,
v platném znění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to
prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
3. Prodávající nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu.
Každá ze stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou
ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní
strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s dodáním zboží ujednat.
6. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními
občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost
ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského
zákoníku a dalšími právními předpisy.
7. Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před
příslušnými soudy České republiky.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
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9.

Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné
nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její
ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem.
Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými,
přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo
nevymahatelných ustanovení.

10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 744/2018 ze dne
19.6.2018.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
1) Technická specifikace nových vozidel,
2) Podrobný rozpis kupní ceny a DPH
V Liberci dne 11.7.2018

V Liberci dne 11.7.2018

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

…………………………

…………………………….

Karel Volavka

Tibor Batthyány

jednatel

primátor statutárního města Liberec
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Technická speciﬁkace vozidel a rozpis kupní ceny ( doplní prodávající):

Aułołrend
Vnlkwwacıøn

Konfigurace vozu
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Jmènøz

nám.

Sídlo/Bydliště:

Dr, E.

Beneše

Volkswagen
Nový e-up!
O ccm

Tovární Značka:
Model:

Objem motoru:

1/1,

46059 Liberec

ASG-Automatická převodovka-

Převodovka:

1

BL24E105
Výkon KW/k:
Číslo komise:

Číslo karoserie:

BL24E105

639 900,--

B2B2 I EB
$01

0v__

Prodej modelu e-up!

Doplňková výbava:
Povinná výbava
Polep vozidla

Cena vozidla

60/82

0,--

0V__

600,--

a

výbavy včetně 21% DPH:

Speciální podmínky:

Konečná cena vozidla v CZK včetně 21% DPH:

21% DPH:

Konečná cena vozidla bez DPH:

640 500,--63 990,--

576 510,-100 055,-476 455,--

Liberec, dne: 24.04.2018

24.04.2018

247-

Sériová výbava vozu Volkswagen
15" kola Z lehkých

slitin

"blade"

5 J × 15

›

pneumatiky 165/65 R 15 s nízkým

Maps and more dock
smanphone rozhraní

-

odporem

2 opěrky hlavy vzadu

-držák na

smanphone

2 tříbodové bezpečnostní pásy
-vpředu a vzadu

až 14 cmj

5,5"),

-

výškové nastavitelný
S

-

5ti-dveřová karoserie

-

Nápis e-up! na předních dveřích

Boéní skla vzadu a zadní sklo zatmavene

Nekuřácké provedení
- 'l2V Zásuvka vpředu

Car-Nei e-Remote

Nouzové brzdëní

rok

bez bezpečnostní

-

dálkovým ovládáním,

S

pojistky

Dobíjecí zásuvka vozu
- pro nabíjení střídavým

i

stejnosmérným

při

nabíjení slejnosmërným

nabití

na

-

Přıhrádka u spolujezdce s víkem

kompresor `l2V (místo rezervního

kola)

Drive pack
-

tempomat

-

park pilot- zvuková signalizace

vzdálenosti překážek

Směrem dozadu

čelní airbag řidiče a spolujezdce

-

u

Sedadlo

Sound
-

oken vpředu

včetně ABS, EBV` ASR,

MSR

skin“

řidiče

výškové nastavitelné

plus: 6 reproduktorů

s intervalovýrn

spínačem

Středová konzola s jedním držákem nápojů
vpředu

Elektronický imobilizér
Elektronický Stabilizační systérn

deska "Shark

Rádio Composition Phone

Stérac zadního skla

Dvoutónový klakson
Elektrické ovládání

Přıhradka v zavazadlovém prostoru
pro nabíjecí kabel
Přístrojová

spolujezdce s možností deaktivace

-

lišty

7

Tire mobility sel

-

dešťový senzor

Prahove' nástupní
s nápisem e-up!

souprava

lepicí

Coming/Leaving home

7

Potahy sedadel v látce
design "beam"

za cca 30

minut

Dojezdová

A

Posilovač řízení elektromechanický

proudem

80"/› kapacity baterie

City

automatický spínač svétlometú

Palubní počítač

proudem
7

nabíjecí kabel pro připojení k

40o\//16A), doba nabíjení cca 6 hodin

65% absorpce svétla

Zamykání

8 hodin

nabíjecí stanici (třifázové připojení

Boční airbagy vpředu S ochranou hlavy

1

doba nabíjení cca

Nabíjecí kabel pro připojení vozidla
k nabíjecí stanici

plném

Bílé podsvícení ukazatelů

funkčnost

pro připojení přímo do jednolázové

l6A).
při

Automatická klimatizace Clirnatronic

Centrální

(velikost displeje

maximálně iPhone 5Plus

zásuvky (domácí jednofázová zásuvka 230V

prošıtím

Aktivace výstražného blikání
nouzovém brzdění

-

USB

Nabíjecí kabel pro přímé připojení
k jednofázove' rozvodné síti

volant

-

modrým

S možností

nabíjení

Sramenný kožený

-

hlavice řadíci' páky v kuzi

z

-

valıvým

Nový e-up!:

ESP

7

jedním vzadu

Textilní

koberečky

modrým lemovánim

Halogenové světlomety

-

Hlavice řadicí páky v kůži
S modrým prošitím

Vnejsí zpětná Zrcátka
- elektronicky nastavitelná a vyhřívaná

Chromové lemování

-

7

-

vèlracích otvorů

-

ovládacích pnıkú pro rádio a

lsoﬂx
příprava pro upevnění dvou dětských

sedaček na zadních vnějších sedadlech
Kryt

-

s

modrým

svíoení

konvexní

Vyhřívané čelní sklo
vyjímatelná podlaha zavazadl. prostoru
7 nastavitelná na
2 výšky

kuzı

prošitím

Výstraha

Malý kožený paket
7 tříramenný kožený volant
výškové

při

nezapnutém bezp pásu

u řidiče

ve sluneční cloně spolujezdce

podélně nastavitelný

spolujezdce

vyhřívaná přední sedadla

Make-up zrcátko
-

Vnější zpelné zrcátko na straně

Vnější zpétné zrcátko na strane ridiče
- asíérické

Lithium›ıon baterie
- kapacita 18.7 kWh

Madlo rucní brzdy v

řidiče aslericke'

Vnější zpětná Zrcátka a kliky dveří
v banıë vozu

v

světlo

zavazadlového prostoru

LED denní

na straně

Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří
lakované v barvě vozu

klimatizaci

Koncové mlhové

s

Výstrażný trojúhelník
i

Zadní Zmístné sedadlo nedëlené
- opèradlo asymetricky dělené
a sklopné

24.04.2018

_/{8_

AUTOTREND,

spol. S r.o.

Strana:1

Technická data

Model:

Nový e-up!

Převodov

ASG
24.04.2018

Stav:

Kód modelu:

BL24E105

Dveře:

5

Pohonné

hm.:

Elektro

Výkon:

82

Výkon:

180

K

KW

Zdv. objem válcùi

bez údajù

Místa na sezení:

bez údajů

Hmotnost

min. podle

2007/46 EG*

1229

2007/46 EG*

bez údajů

Hmotnost max. podle

Nejvyšší přípustná celk. hmot.:

1530

Max. hmotnost nebrzdëneho přívěsu:

bez údajů

Max. hmotnost brzdèného přívësu

Emise pevných
Emise

C02

(při

max. 12% sklonu):

NO×:

bez údajů
O

g/km

0,00000

g/km

Ne

k živ. prostř.:

Kombinovaná spotřeba:

117

Nárok na odpočet daně na vstupu:

bez údajů

Záruka všeobecná:

bez údajů

Záruka barvy:

bez údajů

Záruka

bez údajů

proti korozi:

Konstrukční rychlost:

130

Provozní hluk:

68

Elektrický rozsah:

T60

Jmenovitý výkon V

K9

bez údajů

častic:

pro výpočet daně:

pohon šetrný

K9

kW Hybrid:

km/h

dB
ˇ

km

bez údajů

Jmenovitý výkon v K Hybrid:

bez údajů

Emise CO2EIektro

O

g/km

Emise C02 váżeneElektro:

O

g/km

Spotřeba mëstOElektro

0

Wh/km

*

Při zátěží

75kg

:

řidič

+

:

90%

kapacity nádrže!

Dodatečná výbava zvyšuje pohotovostní hmotnost a snižuje užitkovou hmotnost.
VU2-verze: 3.03.10.0167

Čas tisku:24.04.2018

14:59:21

_/1Q_

Spotřeba mimo mëStoE|ektro

Spotřeba kombinovanaE|ektro
Spotřeba váženáE|ektro

O

:

Z

117
O

I

Převodovka:

Shiftmatic

Typ převodovky:

ASG

Rozchod

1:

1412

Rozchod

2:

1408

motor:

EAB

Rfozveff

241'/'ř

Šířka;

1645

Výška:

1481

Emisní norma:

bez údajů

*

Při Zateži

75kg

řidič

+

90%

Wh/km
Wh/km
Wh/km

mm
mm

mm
mm
mm

kapacity nádrže!

Dodatečné výbava Zvyšuje pohotovostní hmotnost a snižuje užitkovou hmotnost.
VU2-Verze; 3.03/I0.0167

Čas tìSkuI24.04.2018

14:59:21

_QO__
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Ministerstvo životního prostředí
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CENOVÁ NABÍDKA
v rámci zadávacího řízení realizovanélıo formou zjednodušeného podlimilního řízení dle zákona
č.

134/2016 Sb., O Zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Název veřejné Zakázky

„Dodávka 2 osobních elektromobilů“
Identìﬁkace údaje účastníka (společnosti)

AUTOTREND,

Obchodní ﬁrma/název

spol. S r.o.

41324838

IČ;

České mládeže 1101, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
Společnost S ručením omezeným

Sídlo:

Právní forma:

Nabídková cena

1.

476.455,- Kč
100.055,- Kč
576.510,- Kč

Cena bez DPH:
DPH:
Cena vč. DPH:

Nabídková cena
Cena bez DPH:

DPH:

Cena

vč.

DPH:

vozu:

2.

vozu:
476.455,- Kč
100.055,- Kč
576.510,- Kč

Celková nabídková cena 2 vozů:
-

nabídková cena

Cena bez DPH:
DPH:
Cena vč. DPH:

V

Liberci

1.

vozu + nabídková cena

2.

vozu

Kč
Kč
1.l53.020,- Kč

952.910,200.110,-

dne 24.4.2018

Karel Volavka

-

je/dnatel

`Q/[D

