
Smlouva na dodání 1 ks osobního velkoprostorového automobilu včetně zajištění kompletní servisní údržby 
uzavřená podle§ 2079 a násl. a dále§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

Smluvní strany 
č. Smlouvy 

Prodávající: 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ 

Se sídlem: Pod Paťankou 217/1 

Zastoupena: Liborem Přerostem 

Funkce: předseda družstva 

Kontaktní osoba: Michal Šíla 

Funkce: prodejce VW - užitkové vozy 

Tel.: 778 404 407 

IČ: 48030325 

DIČ: CZ48030325 

Zapsaná v obch. Městský soud v Praze oddíl Dr, 
rejstříku: vložka 797 

Bankovní spojení: 287742/0800 

lčl. 1 - Předmět plněnij 

č. Smlouvy 

181°1111181°11121°1118
Kupující: 

Česká republika -
.

Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem: 
Jankovcova 1518/2, 170 04 
Praha 7 

Zastoupena: Ing. Vladimírem Sloupem 

Funkce: 
ředitel odboru hospodářské 
správy 

Kontaktní 
Ing. Vladimír Sloup 

osoba: 

Funkce: 
ředitel odboru hospodářské 
správy 

tel: 233045185;602375942 

IČ: 49370227 

DIČ: není plátce DPH 

Bankovní 
30027001/0710 

spojení: 

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu 1 ks nového osobního velkoprostorového automobilu kategorie
Ml ze sériové produkce podle specifikace uvedené v příloze této smlouvy spolu s doklady stanovenými
touto smlouvou a poskytnout na automobil záruku za jakost.

2. Prodávající v rámci dodávky vozidla garantuje zajištění kompletní servisní údržby na 5 let nebo najetí
120.000 km podle toho, která skutečnost nastane dříve.

3. Technická specifikace automobilu včetně kalkulace ceny automobilu tvoří přílohu této smlouvy.
4. Prodávající garantuje, že automobil odpovídá požadavkům zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu

vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce Ministerstva dopravy č.
341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

lčl. 2 - Doba a místo dodánij 
1. Automobil bude dodán nejpozději do 20. 12. 2018. Přesné datum předání bude oznámeno kupujícímu

- nejméně dva pracovní dny předem. Místem dodání je sídlo kupujícího - Nejvyšší kontrolní úřad,
Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7.

2. Místem plnění pro kompletní servisní údržbu jsou autorizované servisy v rámci ČR.
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lčl. 3 - Cenal 
1. Cena za dodávku 1 ks nového osobního velkoprostorového automobilu podle nabídky prodávajícího

předložené prodávajícím ve výběrovém řízení činí 665 500 Kč včetně DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady

s dodávkou automobilu· spojené, tj. zejména dopravu do místa dodání, doklady v českém jazyce,

poskytnutí zaruk a zajištění kompletní servisní údržby po dobu 5 let nebo najetí 120.000 km podle toho,

jaká skutečnost nastane dříve.

2. Kalkulace ceny převzatá z nabídky prodávajícího tvoří přílohu této smlouvy.

lčl. 4 - Platební podmínk� 
1. Kupující zaplatí za předmět plnění prodávajícímu cenu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného

prodávajícím. Den protokolárního předání a převzetí automobilu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění

z hlediska uplatnění DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů.

2. Faktura, jejíž přílohou bude kopie protokolu o předání a převzetí automobilu, musí obsahovat číslo

smlouvy kupujícího a náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy. V případě, že faktura

nebude obsahovat uvedené náležitosti nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude-li k faktuře

doložena požadovaná příloha, je kupující oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním prodávajícímu

k doplnění či novému vystavení. V takovém případě lhůta splatnosti v celé sjednané délce začne plynout až

dnem doručení faktury obsahující všechny správné údaje a náležitosti kupujícímu.

3. Splatnost ceny se sjednává na 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Dnem úhrady se

rozumí den, kterým je fakturovaná částka odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

V případě obdržení faktury po 22. 12. 2018 se splatnost prodlužuje na 3 měsíce s právem kupujícího

uhradit cenu po částech.

lčl. S - Dodání automobilu a zajištění kompletní servisní údržb� 
1. Prodávající dodá kupujícímu automobil spolu s příslušnými doklady k automobilu. Součástí dodávky

automobilu je jeho předvedení prodávajícím a prohlídka provedená kupujícím. O předání a převzetí

automobilu bude sepsán protokol o předání a převzetí.

2. Prodávající dále předá kupujícímu:
• manuál, tj. návod k obsluze a údržbě automobilu v českém jazyce
• servisní knížku
• originál velkého technického průkazu automobilu s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů
• ev. další průvodní doklady k automobilu v českém jazyce

3. Kupující není povinen převzít dílčí ani postupné a ani neúplné plnění předmětu dodávky.

4. Kompletní servisní údržba zahrnuje všechny výrobcem vozidla stanovené servisní prohlídky, výměny olejů

a filtrů nebo i výměnu dílů podléhajících běžnému opotřebení kromě doplňování PHM, náplně do

ostřikovačů a výměny pneumatik.

5. Provádění servisních prohlídek musí být zaneseno do servisní (elektronické) knížky vozidla.

lčl. 6 - Vlastnické právo a nebezpečí škod� 
1. Vlastnické právo k automobilu přejde z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením ceny

prodávajícímu.

2. Nebezpečí škody na automobilu přechází z prodávajícího na kupujícího protokolárním předáním

a převzetím automobilu.

lčl. 7 - Odpovědnost za vad� 
1. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět dodávky v době jeho předání a převzetí, a dále poskytuje na

automobily záruku za jakost v následujícím rozsahu:
• · na funkčnost automobilu jako celku po dobu 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí

automobilu, tzn., že automobil jako celek bude po tuto dobu bez omezení počtu ujetých kilometrů

plně pojízdný a ve všech ohledech funkční, nebude vykazovat žádné materiálové vady, vady montáže

či výrobní vady
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• na lakované části a trvanlivost laku záruku za jakost po dobu 36 měsíců ode dne protokolárního

předání a převzetí automobilu
• na životnost karosérie, tj. nezkorodování karosérie, záruku za jakost 12 let ode dne protokolárního

předání a převzetí automobilu.

2. Běh záruční doby začíná ode dne protokolárního předání a převzetí automobilu. Záruční doba neběží po

dobu, po kterou kupující nemůže užívat automobil pro jeho vady.

3. Záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotřebení odpovídající obvyklé provozní zátěži automobilu

určeného k danému účelu.

4. Kupující je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady prodávajícímu.

Místem pro uplatnění záručních vad na vozidle jsou autorizované servisy prodávajícího.

5. V reklamaci musí být vady pqpsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Kupující má při oznámení

vady právo určit, jakým způsobem chce reklamaci vyřešit. Kupující je oprávněn požadovat buď odstranění

vady opravou, je-li vada opravitelná, nebo doplněním toho, co chybí. Pokud není vada opravitelná, je

kupující oprávněn požadovat dodání náhradního plnění (výměnu vadného dílu za díl bezvadný) nebo

přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

6. Prodávající je povinen nejpozději do 10 dnů od uplatnění reklamace písemně oznámit kupujícímu, zda

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci kupujícího uznává.

7. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované

vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že

reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

lčl. 8 - Smluvní sankce! 
1. V případě porušení povinnosti prodávajícího předat automobil řádně a včas podle této smlouvy sjednávají

smluvní strany slevu z ceny ve výši 0,1 % z ceny bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení

s předáním.

2. Pokud kupující neodstraní reklamovanou vadu v termínu smluvními stranami dohodnutém nebo touto

smlouvou stanoveném do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím, je prodávající povinen zaplatit

kupujícímu smluvní pokutu 100 Kč za každou reklamovanou vadu, s níž je v prodlení, a za každý i započatý

den prodlení s odstraněním vady.

3. Smluvní pokutu vyúčtuje strana oprávněná (kupující) straně povinné (prodávajícímu) písemnou formou.

4. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení této smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje

a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

5. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení

příslušného vyúčtování.

6. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle těchto smluvních podmínek není dotčena povinnost povinné

strany, s níž je v prodlení, tuto splnit.

7. Pro případ prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok

z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

lčl. 9 - Odstoupení od smlouv� 
1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech:

• Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze strany

prodávajícího, kterým se rozumí prodlení prodávajícího s předáním automobilu v termínu podle

smlouvy překračující 10 kalendářních dní.
• Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení povinnosti ze

strany kupujícího, kterým se rozumí prodlení kupujícího s úhradou ceny delší než 14 dní po marném

uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté prodávajícím v písemném upozornění (urgenci)

doručeném kupujícímu.

2. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy

druhé smluvní straně.
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Jčl. 10 - Řešení sporů! 
1. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout dohody

smírnou cestou.
2. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešen soudně.
3. Místně příslušným soudem v první instanci je soud v Praze.

Jčl. 11 - Závěrečná ustanoven� 
1. Prodávající prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a jejích

případných dodatků na internetových stránkách kupujícího, na e-tržišti a na profilu zadavatele
s nepřetržitým dálkovým přístupem.

2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných
právních předpisů, zejména občanského zákoníku.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze očíslovanými písemnými dodatky podepsanými
oběma smluvními stranami.

4. Změnu kontaktních osob či kontaktních údajů jsou smluvní strany povinny si neprodleně písemně oznámit.
Tato změna nevyžaduje formu dodatku této smlouvy.

S. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: 

- Technická specifikace automobilu

- Kalkulace ceny

kupující 

Ing. Vladimír Sloup 
itel odboru hospodářské správy 
ČR - Nejvyšší kontrolní úřad 

Nejvyšší kontrnlní M·�id 
Janko\'cova � 

170 04 Prahn 7 

(2) 

V Praze dne 

�--, 

prodávající 

Libor Přerost 
předseda družstva 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ 

l,ldoPodb bská
·Pod Paťlnkou 217/1, 160 00 Prahl 6 

IČ():45050315 
o•� a480.10m CD 
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Autodružstvo Podbabská 

Cenová nabídka - technická specifikace 
Užitkovó 

VO?.y 

02765-OBCHOD? 

Jméno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

Autodružstvo Podbabská 
Pod Paťankou 217/1, 16000 Praha 6 

48030325 

CZ48030325 

Zapsaný v OR: Praha 6 797 DRUŽSTVO 

Bankovní spojení: česká Spořitelna 287742/800 

lnfo email: info@autopodbaba.cz 

Tel: +420 234 700 260 

IBAN CZ4808000000000000287742 SIC/SWIFT GIBACZPX 

Zástupce: Kohutič Tomáš Mobil: +420 603 166 924 Email: kohutic@autopodbaba.cz 

Jméno: Nejvyšší kontrolní úřad - ČR 
Sídlo/Bydliště: 

IČO/RČ/č.OP: 

DIČ: 

Zástupce: 

Jankovcova 1518/2, 17004 Praha 7 

49370227 

czoooooooo 

Mobil: Email: 

lnfo email: podatelna@nku.cz 

Tel +420606095163 

Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na http//www.porsche.co.cz/osobni-udaje. případně si 
vyžádejte tištěnou verzi u svého prodejce. 

Tovární značka: 

Model: 

Objem motoru: 

Výkon kW/k: 

Převodovka: 

Číslo karoserie: 

Poznámky: 

Cena vozidla 

Volkswagen 

Caddy TL 1,4 TSI KR EU6c 

1395 ccm 

96/130 

6-stupňová převodovka

Cena vozidla v CZK bez 21% DPH: 
Základní cena vozidla 

Barva vozidla I obj. kód: Šedá Indium metalíza/ X3X3 

Zvláštní výbava / obj. kód: 

16" kola z lehkých slitin "Fortaleza": / ZC6 
- pneumatiky 205/55 R16 94H
- středové kryty kol
- 16" podvozek 

Adaptivní tempomat ACC s omezovačem a / 8T7 6K3 
Front Assis! pro adaptivní tempomat ACC: 
- automatická regulace odstupu od vpředu jedoucího vozu
- do rychlosti 160 km/h Front Assis!:
- pro adaptivní tempomat do 160 km/h

SABTN4W0 

Barva vozu: Šedá Indium metalíza 

Barva potahů: Titan.černá-Moonrock 

Kód barvy: X3X3 / HC 

Číslo komise: 

- zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu
- funkce CityBrake: nouzové brzděni (aktivní automaticky od 5 km/h do 30 km/h)

Halogenové přední světlomety H7 / 81D 

Klimatizace Climatronic, vyhř.sedadla: I ZK5 4A3 
- dvouzónovou automatická regulace
- zadní stěrač s ostřikovačem
- vyhřívané zadní okno
- vyhřívaná sedadla vpředu, samostatně nastavitelná

452 344,--

14 196,--

13 422,--

6 204,--

941,--

11 558,--



Mlhové světlomety se statickým / BWH 
přisvěcovánim do zatáčky: 
- lze i s paketem "Family", pro dodání výbavy kontaktujte, prosím, dispozice

Multifunkční kožený volant: / PM3 
- pro obsluhu mobilního telefonu, multifunkčního ukazatele a rádia
- částečná kožená výbava: manžeta ruční brzdy a hlavice řadicí páky

Multifunkční ukazatel "Plus": / ZAH 
- asistent rozpoznáni únavy
- palubní poočitač

Nárazníky lakované v barvě vozu / 2JG 

Parkovací asistent s parkpilotem: / 7X5 
- vpředu i vzadu

Potahy sedadel "Kutamo" látkové/ $OV 

Rádio "Composition Colour" I Z44 
- 5" barevný dotykový displej
- 4 reproduktory vpředu, 2 vzadu
- slot na SD kartu
- Aux-in vstup
- FM/AM příjem
- CD přehrávač mp3/wma
- USB vstup kompatibilní s iPod/iPad/iPhone

6 798,--

5 896,--

1 421,--

4 321,--

15 642,--

0,-· 

6 971,--

Service Plus - 5 let/120 000 km:/ $90 65 087,--
- platnost 5 let nebo 120 000 km (podle toho, co nastane dříve)
- zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového
filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzinový motor), palivového filtru (naftový motor),
brzdové kapaliny a prodlouženi záruky mobility
- dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného
obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: 
- výměna stírátek
- spojka (běžné opotřebení spojky)
- brzdové destičky a brzdové kotouče
- výměna rozvodového řemenu
- výměna baterie
- odpružení a tlumení
- výfukový a palivový systém
- poloosy
- řemeny
- systém chlazení
- drobný pomocný materiál
- doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly
- dezinfekci a případné doplnění klimatizace
- kontrolu vozidla před STK Bližší informace žádejte u svého prodejce.

Středová konzole: / 3D7 
- výškově a podélně nastavitelná loketní opěrka

Střešní nosníky (hagusy) •černé/ 3S7 

Telefonní rozhraní pro "Composit.Colour" I Zl4 
- Connectivity paket
- pro rádio Composition Colour
- telefonní rozhraní
- komfortní osvětlení interiéru

Tónovaná zadní okna:/ QC1 
- v prostoru pro cestující Privacy
- přední sklo pohlcující tepelné záření

Vůz není určen k podstatné úpravě: / $BP 
- dle sdělení kupujícího není prodávaný vůz určen k další úpravě.

Vyhřívané čelní sklo+ Světla a výhled:/ 4GX PL5 
- vyhřívané termoizolační čelní sklo
- automatický spínač světlometů, trvalé svícení
- asistenční světlo s funkci Coming home
- dešťový senzor
- vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

1 041,--

4 094,--

3 125,--

5 421,--

0,--

8 261,--



Výškově nastavitelná sedadla vpředu:/ ZH3 
- výškově nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce
- odkládací zásuvky pod sedadly řidiče a spolujezdce

Doplňková výbava: 
zimní komplety plech disk+ zimní pneu 
Ozdobné kryty kol 
Odpuzovač kun M5700N 
Gumové koberce 
Vana do kufru 
Povinná výbava 

Cena vozidla a výbavy bez 21% DPH: 

Speciální podmínky: 

Konečná cena vozidla bez DPH: 
21% DPH: 
Konečná cena vozidla včetně 21 % DPH: 

4 636,--

12 800,--
2 200,--
6 144,--

950,--

650,--
650,--

654 773,-

-104 773,--

550 000,--
115 500,--
665 500,--

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek 
uvedeno. 

Praha 6, dne: 21.09.2018 



Sériová výbava vozu Volkswagen Gaddy TL 1,4 TSI KR EU6c: 

1 funkčn i klič + 1 pevný klič 

12 V elektrická zásuvka v zavazadlovém 
prostoru 

16" kola ocelová: 
· ETSD 

16" podvozek 

3. brzdové světlo 

4 reproduktory 

Airbag řidiče a spolujezdce: 
• možnost deaktivace airbagu spolujezdce 

Antiblokovací systém (ABS) 

Asistent pro rozjezd do kopce 

Automatický spínač denního svícen i 

Boční a hlavové airbagy: 
- kombinované bočnl a hlavové airbagy 

řidiče a spolujezdce 
. hlavové airbagy pro cestující na 
krajních sedadlech v první řadé v 
prostoru pro cestující 

Boční ochranné lišty černé 

Boční směrová světla 

Celoplošné kryly kol 

Centrální zamykáni s dálkovým ovládáním 
- bez bezpečnostní pojistky 

Dekorační lišta palubní desky "Dark 
Silver Brushed": 
. tmavěstřibrná dekorační lišta 
palubní 
desky 

Determálni skla (zelená) 

Elektrické ovládáni oken 

Emisní norma EURO 6d-Temp 
(u TSI včetně filtru pevných částic GPF) 

ESP, EDS 
• elektronický stabilizační program ESP 
• elektronická závěra diferenciálu EDS 

Frani Assisi a City Brake: 
• zkráceni brzdné dráhy a varováni při 
nebezpečném sníženi odstupu 
. funkce CityBrake: nouzové brzděni 
(aktivní automaticky od 5 km/h do 
30 km/h) 

Halogenové přední světlomely H4 

Imobilizér (eleklronický) 

Klimatizace "Climatic": 
• poloautomatická regulace 
. uzamykatelná přihrádka před 
spolujezdcem s chlazením a osvětlením 

Kobercová krytina v kabině řidiče 

Kobercová krytina v nákladovém prostoru 

Komfortní boční obložení v prostoru pro 
cestující 

Komfortní osvětleni kabiny řidiče: 
• 2 čtecí lampičky samostatně ovládané 

Komfortní sedadlo Miče: 
• výškově nastavitelné 

Komfortní sedadlo spolujezdce: 
• neni výškově nastavitelné 

Komfotni obloženi stropu v kabině 
řidiče a prostoru pro cestující 

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách 

Kontrola zapnuti bezpečnostního pásu 
řidiče a spolujezdce 

Kryt zavazadlového prostoru . roleta 

Lakované části vozu: 
• vnější zpětná zrcátka (u speciálních 
laků . vnější zpětná 
zrcátka v černé barvě) 
- madla dveři 

Levé vnější zpětné zrcátko: 
• asférické 

Maska chladiče s vysokým černým lesl<em a 
jednou chromovanou lištou 

Mullifunkčni ukazatel/palubní počítač 

Mullikolizni brzda 

Nekuřácké provedeni· bez popelníku 
a zapalovače 

Obloženi dveří I :  
• plastová výplň dveři 
- čalouněná loketní opěrka 

Odkládací přihrádka s krytem uprostřed 
přístrojové desky 

Odkládací schránka s víkem u 
spolujezdce: 

• osvětlená a uzamykatelná 

Opěrky hlavy v kabině řidiče: 
• výškově nastavitelné 

Opěrky hlavy v prostoru pro cestující: 
- výškově nastavitelné 

Osvětleni vnitřního prostoru - Standard: 
- prostor pro cestující/ nákladový 
prostor 

Palivová nádrž 55 I u benzinu a dieslu 
· TG! 26 kg plyn a 13 I benzin pro 
krátký rozvor 
- TGI 34 kg plyn a 13 I benzin pro 
dlouhý rozvor (Maxi) 

Panel přístrojů 
· ukazatel rychlosti 
• ukazatel ujeté vzdálenosti 
- otáčkoměr 
- ukazatel paliva 

- čas 

Pevná okna v prostoru pro cestujici: 
• vzadu vpravo 

Pevná okna v prostoru pro cestující: 
- vzadu vlevo 

Pevná okna v prostoru pro cestujici: 
• vpředu vpravo 

Pevná okna v prostoru pro cestující: 
• vpředu vlevo 

Plnohodnotné rezervní kolo ocelové 

Posuvné dveře vlevo 
v prostoru pro cestující (nákladovém 
prostoru) 

Posuvné dveře vpravo 
v prostoru pro cestující (nákladovém 
prostoru) 

Potahy sedadel "Kutamo" látkové 

Prachový a pylový filtr 

Pravé vnější zpětné zrcátko: 
• konvexní 

Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 ODD: 
· 2 + 2 roky / 200 ODD km 
• platí co nastane dříve 
. záruka se vztahuje na vozidlo ve 
stavu, ve kterém opouští výrobní závod 
• nevztahuje se na součásti vozu, které 
byly na vozidlo namontovány nebo 
umístěny dodatečně (úpravy, 

příslušenství) 

Přední a zadní nárazník• plastový v 
šedé barvě 

Přední výdechy. černý mat 

Příprava pro systém střešních nosníku: 
• bez podélných střešních nosníků 
(hagusů) 
• kotvicí body pro připevněni příčných 
střešních nosníků 

Rádio "Composition Audio" 
• monochromatický displej 
• 4 reproduktory vpředu 
• slot na SD kartu 

• Aux-in vstup 
· USB vstup 

I I 

' 



- FM-přijem 
- nelze kombinovat se zpětnou kamerou 
- není v ČJ 

Regulace brzdného účinku motoru (MSR) 

Regulace prokluz� (ASR) 

Servotronic: 
- servořízení závislé na jízdní 
rychlosti 

Sluneční clona s kosmetickým zrcátkem: 
- s krytem kosmetického zrcátka 
- vpravo 

Sluneční clona s kosmetickým zrcátkem: 
- s krytem kosmetického zrcátka 
- vlevo 

Standardní odpruzení a tlumiče 

Start-Stop: 
- BlueMotion Technology 
- s rekuperaci brzdného účinku 

Stěrač zadního okna s ostřikovačem 

Středová konzole: 
- loketní opěrka 
- 3 držáky nápojů 

Mod_ell 

rotměr 

81/82 

Hl 

H2 

H3 

H4 

HS 

U/L2/ 

L3 

W!IV/2 

W3 

HS 

--1793 ----t
�-2065--

Š!fr.a nákladoÝH,o prostoru, 
mln./max. 

SvHJ.i vý!r.a (měfeno pod klytern 
motoru) 

Výška nakladové hrany 

Výška au1omobllu 

1/ýlk.l au1omobllu •ir llzln 

·Výška nár.ladu 

Délka podlahy.nakl.ad. pIos10Iu, 

za L/2.13. ladou sedadel 

Nájezdovy lihel, vpredulvzadu 

Vffholov') úhE.-1 

Tempomat s omezovačem 

Tepelně izolující přední sklo 

Topení a ventilace - mechanická 

Travel & comfort syslem: Základní modul 
pro držáky: 
- uchycení na vzpěry hlavových opěrek 
- obj. čislo 000061122 

Trojsedadlo v 1. řadě sedadel v prostoru 
pro cestující: 
- sklopné v poměru 1/3 - 2/3 
- překlápěcí a vyjímatelné 

Vnější zpětná zrcátka: 
- elektricky nastavitelná 
- vyhřívaná 

Vnitřní zpětné zrcátko, zaclonítelné 

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče 

Zadní stěrač s cyklovačem 

Zadní světlomety standardní 

Zadní výklopné dveře prosklené 

Zadní výklopné dvefe s vyhřívaným sklem 

1-a79-I--- 2682 � -841-
''------ 4408 ------• 

; 4506 ______ .., 

Cactdy Caddy C,11:ldy 

TDI 4MOTION. 

BlueMotlon 

(mm) 112011 136 

(mm). 155. 125 153 

(mm) 575 545 612 

(mm) 1 822 l 792 l 851 

{mm) 1858 1 887 

(mm). 1 226 

(mm)· 1 781/1 095/224 

ť) 15,7/17,5 13,2118,l ló,7123,2 

ť) 13.5 U,3 ló,8 

C..ddy 
TGI 

BlueMotlon 

123 

575 

1822 

1 858 

15,7117,5 

13,2 

Bofn! poswné dvere, serv.a x ''Ý;ka (mmj 701 x 1 Ollb 
Zadn! výklopné dvefe, šlrka x výška (mm) 1 1U3 X 1 127 

Objem nákladového prostoruipros:0Iu 
pro cesruJ!cf prl 2/517 sedadlech (I) 3 03017501190 

Mlnlmálnr polom�, 01áéenf, cca (m) 11,1 



Veřejná zakázka malé!'lo rozsahu 
"Dodání 1 ks nového osobního auto.mobilu včetně zajištění kompletní servisní údržby" 

Zadávací dokumentace - část č. 5 
tabulka A "NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU" 

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za dódání 1 ks nového osobního automobilu 
včetně zajištěni kompletní .servisní údržby (CNC) 

bez DPH . včetně DPH 

550 000,00 Ké 665 500,00 Kč 

tabulka B 
STANOVENI HODNOTY PROVOZNÍCH NÁKLADŮ NA SPOTŘEBU ENERGIE (HPNSE) podle vzorce: 

HPNSEN = (SB x (8 / ČK) x Ž) x PA 
SPOTREBA BENZINU NA95 PRO CENA v Kč CISELNY KOEFICIENT umožňující získat ZIVOTNOST 

KOMBINOVANÝ PROVOZ v 1/100 km 1 LITRU BENZÍNU NA95 cenu benzínu v Kč za 1 km počet km 
/SB) max. 7,0 (B) (ČK) IŽ\ 

6,70 30,5 100 200 000 

tabulka C 
STANOVENÍ HODNOTY PROVOZNÍCH NÁKLADŮ NA EMISE CO2 (HPNECO) podle vzorce: 

HPNECO = (Ž x (ECO/ 1000) x HNEM) x PA 
ZIVOTNOST UDAJE O EMISICH CO2 - KOMBINOVANE v CISELNY KOEFICIENT umožňující získat HODNOTA NAKLADU NA EMISE ZE 

počet km g/km hodnotu emisí CO2 v kg/km SILNIČNÍ DOPRAVY v Kč/kg 
(Ž) (ECO) (ČK) (HNEM) 

200 000 152,00 1 000 1,0922 

tabulka D 

STANOVENÍ NÁKLADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU (NŽC) podle vzorce: 
NŽC = CNC + HPNSE + HPNECO 

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (CNC) HODNOTA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ NA HODNOTA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ NA 

< do tohoto sloupce se automaticky 
SPOTŘEBU ENERGIE (HPNSE) EMISE CO2 (HPNECO) VÝSLEDEK 

promítne číselná hodnota z 
< do tohoto sloupce se automaticky < do tohoto sloupce se automaticky 

(NŽC) promítne číselná hodnota podle výsledku z promítne číselná hodnota podle výsledku 
vyžlucené buňky tabulky A > 

vyž/ucené buňky tabulky B > z vyž/ucehé buňky tabulky C >

665 500,00 Kč 408 700,00 Kč 33 202,88 Kč .• .J·.;:_ ' • ..... • . ' .. 
� < ;1 1 1&l· 1'4>:� !'.(c 

1/ýsledek, NZC) z ceť'ten� bunk.y 019 v tabulce D doplňte do elei<troníckého nabídkového formuláře na e-tť.:išti co políčka "l�áklady životního cyklu s DPH"' 

V Praze. dne 21.9.2018 

Libor Přerost - předseda družstva 
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VÝSLEDEK 
(HPNSE) 

408 700,00 Kč 

VÝSLEDEK 
(HPNECO) 

33 202,88 Kč 
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