
SMLOUVA O DílO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany 

Č. smlouvy Č . smlouvy 

I I I I I I I I I I I 7 1 / 1 8 O / 2 O 1 5 

Zhotovitel : Objednatel: 

HAVEX-auto S.r.o. 
feská republika -
Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem: Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí Se sídlem: 
Jankovcova 1518/2, 17004 
Praha 7 

Zastoupena: Ing. Jiří Valeš Zastoupena: PhDr. Radkem Haubertem 

Funkce: jednatel Funkce: vrchní ředitel správní sekce 

Kontaktní osoba: Petr Pyšný 
Kontaktní 

Ing. Dagmar Weidenhofferová 
osoba: 

Funkce: vedoucí servisu Funkce: vedoucí oddělení správy majetku 

Tel.: 602466415 tel : 233045274, 602690349 

Fax: - Fax: 233044506 

IČ : 60108151 IČ : 49370227 

DiČ : CZ60108151 DiČ : není plátce DPH 

Zapsaná v obch. u KS v Hr. Králové, odd. C, vl. -
rejstříku: 5254 

Bankovní spojení: ČS a.s., 1303226319/0800 
Bankovní 

30027001/0710 
spojení: 

Smluvní strany se dohodly na následujícím: 

lčl. I Úče l smlouv~ 

Účelem této smlouvy je zabezpečení plně funkční provozuschopnosti, bezpečnosti a spolehlivosti 
motorových vozidel tovární značky Škoda z vozového parku objednatele. 

pČI. II Předmět plněn i 

1. Předmětem plnění je záruční a pozáruční autorizovaný servis, spočívající v provádění oprav 
a údržby motorových vozidel tovární zna čky Škoda z vozového parku objednatele včetně těchto 
souvisejících se rvisních prací: 

servisní prohlíd ky prováděné podle podmínek a požadavků výrobce vozidel 
obsažených zejména v servisní knížce vozidla (výčet servisnich úkonů pro přís lu šný 
t yp vozidla v servisních knížkách viz příloha výzvy k podání nabídky a případně podle 
požadavků objednatele obsažených v tabulce " NABíDKOVÁ CENA" viz příloha výzvy 
k podání nabídky), 



odvoz vozidla ze sídla objednatele do provozovny zhotovitele a odvoz vozidla 
z provozovny zhotovitele do sídla objednatele pracovníky zhotovitele (zpětné 

předání vozidla objednateli), pokud se provozovna zhotovitele nachází ve větší 

dojezdové vzdálenosti než 10 km, která však nepřekračuje 15 km od sídla 
objednatele (způsob zjištění vzdálenosti viz článek III této smlouvy), 
odtah nepojízdného vozidla + servis mobil. 

2. Součástí předmětu plnění jsou i dodávky a výměna či doplnění náhradních dílů za díly vadné či 

opotřebované běžným provozem vozidla. Náhradními díly musí být vždy díly původni, 

označované dříve jako originální. 

• Náhradními díly se podle blokové výjimky Nařízení Komise (EU) Č. 461/2010 rozumí 
zboží, které je určené k instalaci do motorového vozidla nebo na něj, aby se 
nahradily komponenty uvedeného vozidla, včetně zboží jako jsou maziva nutná pro 
použití motorového vozidla, s výjimkou paliva . 

• Ve výše uvedené blokové výjimce již není definice originálních náhradních dílů přímo 
uvedena, tyto díly jsou nazývány jako původní, ale Sdělení Komise Doplňkové 

pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách motorových 
vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla (2010/C 138/05) v bodě 19. 
specifikuje, co se takovými díly rozumí: 
"Původním dílem" se rozumí dil, jež je vyroben podle specifikací a výrobních norem 
stanovených výrobcem motorových vozidel pro výrobu dílů pro montáž daného 
motorového vozidla . Patří sem díly, jež jsou vyrobeny na stejné výrobní lince, jako 
tyto díly. Neprokáže-Ii se jinak, má se za to, že díly jsou původními díly, pokud jejich 
výrobce osvědčí, že odpovídají kvalitě konstrukčních částí použitých při montáži 
dotyčného motorového vozidla a že byly vyrobeny podle specifikací a výrobních 
norem motorového vozidla (viz čl. 3 odst. 26 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování 
motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a 
samostatných technických cel ků určených pro tato vozidla . 

• Původní díly, označované dříve jako originální, jsou tedy ty, které vyrábí výrobce dílů 
podle specifikací a výrobních norem výrobce vozidel tovární značky Škoda a dodává 
jako Škoda originál náhradní díly (ať už tyto díly nesou přímo označení výrobce 
vozidel nebo obchodní značku či logo výrobce dílů) . 

3. Obměna vozidel ve vozovém parku 

• Objednatel upozorňuje a zhotovitel akceptuje, že se skladba vozidel může průběžně 

měnit v závislosti na aktuálním stavu vozového parku. Objednatel je oprávněn 

v průběhu trvání smlouvy doplňovat do seznamu vozidel viz přílohy této smlouvy 

nově pořízená vozidla anebo některá vozidla ze seznamu vyjmout. U nově 

doplněných vozidel budou jednotkové ceny (za mechanické, klempířské, 

elektrikářské a lakýrnické práce, odtah nepojízdného vozidla za 1 km při průměrné 

vzdálenosti 100 km + mobil servis) shodné s jednotkovými nabídkovými cenami pro 

stejný či obdobný typ vozidla v tabulce A (Excel, listl) "SERVISNí PRÁCE", kterou 

zhotovitel předložil pro příslušnou část veřejné zakázky ve své nabídce a ceny za 

servisni prohlídky budou shodné s nabídkovými cenami pro stejný či obdobný typ 

v tabulce B (Excel, Iist2) "SERVISNí PROHLíDKY", kterou zhotovitel předložil pro 

příslušnou část veřejné zakázky ve své nabídce. 

• Zhotovitel je oprávněn odmítnout zařazení vozidla do seznamu vozidel viz přílohy 

této smlouvy, které nebude obdobného typu, jako vozidlo již zařazené do seznamu 

vozidel a u kterého se standardní jednotkové nabídkové ceny budou výrazně lišit od 

jednotkových nabídkových cen v tabulce A (listl) "SERVISNí PRÁCE" a nabídkových 
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cen v tabulce B (list2) "SERVISNí PROHLíDKY", které zhotovitel předložil pro 

příslušnou část veřejné zakázky ve své nabídce. 

~I. III Místo plněn! 

1. Místem plnění pro provádění záručního a pozáručního servisu je provozovna zhotovitele na 
adrese Jateční 41,17000 Praha 7 - Holešovice. 

2. Provozovna zhotovitele se nachází v dojezdové vzdálenosti 0,64 km - 2 minuty jízdy autem od 
sídla objednatele na adrese Jankovcova 2, 14007 Praha 7 a dojezdová vzdálenost odpovídá cestě 
nejrychlejší nebo cestě nejkratší, která se zjistí zadáním adresy sídla objednatele a adresy 
provozovny zhotovitele na internetovém serveru mapy.cz. Pro posouzení odpovídající vzdálenosti 
je dostačující, pokud alespoň jedna z cest je podle internetového serveru mapy.cz kratší nebo 
rovna 10 km od zadané adresy sídla objednatele do zadané adresy provozovny zhotovitele . 

lčl . IV Režim objednávání servisních prací a sjednávání zakázek, doba plněn! 

1. Oprávněná osoba objednatele objedná vozidlo do opravy nebo k provedení jiných servisních 
prací elektronicky na e-mailovouadresuzhotovitele ph.servis@havex.cz. Petr Pyšný, tel. 
602466415. 

2. Oprávněnou osobou se rozumí kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy 
nebo osoba pověřená touto osobou. 

3. Zhotovitel se zavazuje přijmout vozidlo k provedení opravy či jiných servisních prací v pracovní 
dny do 24 hodin od objednání. 

4. Termín dokončení opravy či jiných servisních prací, tj . termín dokončení zakázky bude 
zhotovitelem stanoven v zakázkovém listu jako předběžný nebo závazný. 

5. Zakázkový list vystaví zhotovitel při převzetí vozidla do provozovny a jeden stejnopis předá 

oprávněné osobě objednatele. Pokud objednatel nepřistaví vozidlo do provozovny sám, 
zhotovitel zašle neprodleně zakázkový list oprávněné osobě objednatele elektronicky e-mailem. 

6. Zhotovitel v zakázkovém listu uvede zejména: 
o tovární značku vozidla, 
o státní poznávací značku (registrační značku) vozidla, 
o kód VIN (sedmnáctimístné identifikační číslo VOZidla), 
o další údaje o vozidle (typ, model, barva, datum výroby resp. první registrace, typ motoru, 

stav ujetých km na tachometru, stav pohonných hmot v nádrži atd.), 
o požadavek na vrácení vyměněných náhradních dílů, 
o poškození vozidla (soupis vad), 
o měrnou jednotku, množství a popis servisních prací a náhradních dílů, 

o požadavky objednatele, 
o předběžný nebo závazný termín dokončení zakázky, 
o nový termín dokončení zakázky, pokud nebude možné z objektivních důvodů dodržet 

předběžný termín dokončení zakázky, 
o předpokládanou cenu zakázky (odhad nákladů), 
o konečnou cenu zakázky, pokud bude předpokládaná cena změněna, 
o povinnou výbavu, 
o zvláštní vybavení či příslušenství (rádio, držák na telefon, navigace, servisní knížka apod.), 
o jméno a e-mail oprávněné osoby objednatele. 

7. Podpisem zakázkového listu oprávněným i osobami smluvních stran je sjednána zakázka. 
8. Zhotovitel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí pro dodržení předběžného termínu dokončení 

opravy či jiných servisních prací stanoveného ve sjednané zakázce. 
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9. V případě nemožnosti dodržení předběžného termínu stanoveného ve sjednané zakázce je 
zhotovitel povinen včas, nejdéle však před uplynutím tohoto termínu, požádat oprávněnou 
osobu objednatele o souhlas s prodloužením termínu a uvést důvod . 

10. Zhotovitel je však povinen dodržet termín dokončení zakázky, pokud byl termín stanoven ve 
sjednané zakázce výslovně jako závazný. 

11. Pokud zhotovitel zjistí, že předpokládanou cenu zakázky stanovenou ve sjednané zakázce 
odhadem nákladů bude třeba navýšit v důsledku překročení 10 % z původní ceny jakékoli položky 
servisních prací a náhradních dílů (nikoli z 10 % celkové předpokládané ceny zakázky!), je 
zhotovitel povinen požádat bez zbytečného odkladu oprávněnou osobu objednatele o souhlas 
s překročením předpokládané ceny zakázky a uvést důvod. 

12. Pokud zhotovitel zjistí potřebu provedení servisních prací a výměnu či doplnění náhradních dílů 
nad původní rozsah servisních prací a náhradních dílů ve sjednané zakázce, je zhotovitel povinen 
tyto servisní práce a náhradní díly ocenit a požádat bez zbytečného odkladu oprávněnou osobu 
objednatele o souhlas s provedením a cenou těchto servisních prací a náhradních dílů a uvést 
důvod . 

13. Předchozí souhlas s prodloužením termínu dokončení zakázky, překročením předpokládané ceny 
zakázky a s provedením a cenou servisních prací a náhradních dílů nad původní rozsah servisních 
prací a náhradních dílů lze udělit oprávněnou osobou objednatele pouze elektronicky e-mailem. 

14. Nejpozději při zpětném převzetí vozidla z provozovny zhotovitele oprávněná osoba objednatele 
obdrží od zhotovitele jeden stejnopis zakázkového listu, ve kterém budou promítnuty případné 
změny (učiněné v souladu s režimem nastaveným touto smlouvou), zejména nový termín 
dokončení zakázky, popis a cena jednotlivých položek servisních prací a náhradních dílů nad 
původní rozsah a konečná cena zakázky. 

15. Předání a zpětné převzetí vozidla z provozovny zhotovitele potvrdí oprávněné osoby smluvních 
stran v zakázkovém listu svými podpisy a uvedením data. 

lčl. V Cena a platební podmínk~ 

1. Cena za celkové plnění na základě této smlouvy, tj. za provedené opravy či jiné servisní práce a za 
vyměněné vmontované či doplněné náhradní díly v době trvání této smlouvy, je stanovena 
celkovým finančním limitem 1100000 Kč bez DPH. 

2. Stanovený celkový finanční limit nesmí být v žádném případě přečerpán. Pokud dojde ke zrušení 
této smlouvy před dosažením stanoveného celkového finančního limitu 1100 000 Kč bez DPH, 
zůstává tento limit nedočerpán . 

3. Sjednaným způsobem určení ceny za : 
mechanické práce, 
karosářské práce, 
elektrikářské práce, 
lakýrnické práce, 
odtah nepojízdného vozidla za 1 km při průměrné vzdálenosti 100 km + servis mobil. 

jsou jednotkové ceny uvedené v tabulce A (Excel, listl) "SERVISNí PRÁCE" tvořící přílohu Č. 1 této 
smlouvy. 

4. Cenou za servisní prohlídku je cena uvedená v tabulce B (Excel, Iist2) "SERVISNí PROHLíDKY" 
podle nabídky předložené zhotovitelem ve výběrovém řízení a tvořící přílohu Č. 2 této smlouvy. 

5. Všechny uvedené ceny jsou stanoveny jako nejvýše přípustné zahrnující veškeré náklady 
s prováděním oprav či j iných servisních prací spojené, tj . zejména na mzdy zaměstnanců, 

pojištění, administrativu, ekologickou likvidaci olejů , brdové kapaliny, náhradních dílů atd. po 
provedení jejich výměny, technickou dokumentaci a postupy, diagnostický software, doklady 
v českém jazyce, rizika a vlivy (včetně inflačních) , režii zhotovitele, zisk zhotovitele. 

6. K cenám bude připočtena DPH v zákonné výši. 
7. Změna cen uvedených v tabulkách A (Excel, listl) "SERVISNí PRÁCE" a B (Exce l, Iist2) " SERVISNí 
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---------------------------------------------, 

PROHlíDKY" tvořících přílohy č . 1 a č. 2 je možná pouze na základě změny právních předpisů, a to 
při změnách daňových sazeb (DPH). 

8. Změna cen v souladu s odst. 7 tohoto článku vyžaduje formu dodatku této smlouvy. 
9. Smluvní strany deklarují, že výrobce vozidel tovární značky Škoda ceny náhradních dílů 

doporučuje nebo určuje ja ko maximální, tzv. konečné či koncové velektronickém katalogu 
náhradních dílů ElKA. Podle dokumentů Evropské komise pro automobilový sektor není pro 
výrobce vozidel možné určovat ceny náhradních dílů. Ceny lze pouze doporučit nebo určit jako 
maximální. 

10. Zhotovitel poskytuje objednateli z doporučené nebo určené jako maximální, tzv. konečné či 

koncové ceny náhradního dílu, uvedené výrobcem vozidel v elektronickém katalogu náhradních 
dílů ETKA slevu 15,00 % podle tabulky "SLEVA Z ELEKTRONICKÉHO KATALOGU NÁHRADNíCH 
DílŮ" tvořící přílohu č. 3 této smlouvy. 

ll. K ceně za náhradní díly bude připočtena DPH v zákonné výši. 
12. Cenu za provedenou opravu či jiné servisní práce a za vyměněné vmontované či doplněné 

náhradní díly objednatel uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem. Podkladem pro 
vystavení faktury je sjednaná zakázka, tj . zakázkový list podepsaný oprávněnými osobami 
smluvních stran. 

13. Faktura bude obsahovat zejména: 
a) veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy, 

b) číslo této smlouvy (číslo smlouvy objednatele vyznačené v jejím záhlaví), 
c) cenu, měrnou jednotku, množství a popis provedených servisních prací, 
d) cenu, měrnou jednotku, množství a popis náhradních dílů vmontovaných či doplněných 

při plnění sjednané zakázky, přičemž cena a popis náhradních dílů bude odpovídat ceně 
a popisu náhradních dílů v elektronickém katalogu náhradních dílů ETKA, pokud možno 
se zachováním logistiky kódů náhradních dílů v tomto katalogu, 

e) slevu 15,00 % z elektronického katalogu náhradních dílů ETKA podle tabulky "SLEVA 
Z ELEKTRONICKÉHO KATALOGU NÁHRADNíCH DílŮ " tvořící přílohu č. 3 této smlouvy. 

14. Přílohou faktury je sjednaná zakázka, tj . zakázkový list podepsaný oprávněnými osobami obou 
smluvních stran a výpis náhradních dílů z elektronického katalogu náhradních dílů ElKA (pokud 
nebudou náhradní díly specifikovány přímo ve faktuře způsobem daným v odstavci 13, písm. d) 
tohoto článku). 

15. V případě, že faktura nebude obsahovat uvedené náležitosti nebo bude-Ii obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude-Ii k faktuře doložena požadovaná příloha, a to Sjednaná zakázka, tj . 
zakázkový list podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran, příp. výpis 
z elektronického katalogu náhradních dílů ETKA, je objednatel oprávněn fakturu vrátit se 
zdůvodněním zhotoviteli 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 podle této smlouvy objednateli. 

16. Objednatel má možnost namátkově si ověřovat správnost fakturovaných částek za náhradní díly 
podle aktuálního elektronického katalogu náhradních dílů ElKA. 

17. Splatnost ceny za provedenou opravu či jiné servisní práce a za vmontované či doplněné 

náhradní díly je stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Dnem 
úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele uvedeného na faktuře . V případě obdržení faktury po 20. 12. kalendářního roku 
se splatnost prodlužuje na 60 dnů. 

18. Objednatel neposkytuje zálohy. 

lčl. VI Podmínky provádění servisních pracj 

1. Zhotovitel je povinen provádět servisní práce podle této smlouvy s náležitou odbornou péčí, 
na svůj náklad a ve sjednaném čase . 
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2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré postupy předepsané výrobcem vozidel tovární značky 
Škoda, např. dílenské příručky a veškerá doporučení daná výrobcem vozidel tovární značky 
Škoda. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění servisních prací nepřekračovat normy (časové jednotky) dané 
výrobcem vozidel tovární značky Škoda. 

4. Zhotovitel je povinen používat pouze původní náhradní díly vymezené v článku II. této smlouvy. 
Nevyžádané demontované náhradní díly náleží zhotoviteli, který zajistí jejich ekologickou 
likvidaci. 

5. Servisní prohlídky budou prováděny podle podmínek a požadavků výrobce vozidel tovární značky 
Škoda obsažených zejména v servisní knížce vozidla (výčet servisních úkonů pro příslušný typ 
vozidla viz výzva k podání nabídky). Pokud se v servisní knížce vyskytuje požadavek na roční 

prohlídku a interval 15000 km, platí pro servisní prohlídky výrobcem vozidel tovární značky 
Škoda prodloužený interval 30 000 km a prohlídka po 2 letech. 

5. Ke každé provedené servisní prohlídce oprávněná osoba objednatele obdrží od zhotovitele při 
zpětném převzetí vozidla z provozovny zhotovitele rovněž "Protokol" vygenerovaný v ICT 
systémech výrobce vozidel tovární značky Škoda. V případě provedení např. diagnostiky, seřízení 
a kontroly geometrie, testu brzdového systému, testu kvality tlumičů apod. oprávněná osoba 
objednatele obdrží od zhotovitele při převzetí vozidla rovněž protokol o provedení tohoto úkonu. 

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění opravy či jiných servisních prací a zhotovitel je 
povinen umožnit objednateli tuto kontrolu provádět. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 
umožnit objednateli vstup do veškerých prostor provozovny zhotovitele, ve které se provádějí 
servisní práce a předložit objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním servisních 
prací. 

lčl. VII Sankc~ 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení zakázky stanoveným ve sjednané zakázce 
smluvní strany sjednávají slevu 0,5 % z předpokládané ceny zakázky bez DPH nebo z konečné 
ceny zakázky (to v případě, že bude předpokládaná cena sjednané zakázky překročena). 

2. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

3. V případě prodlení s odstraněním vady v záruční době bude objednatel uplatňovat smluvní 
pokutu ve výši 100 Kč za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel 
v prodlení, a za každý i započatý den prodlení s odstraněním této vady. 

lčl. VIII Nebezpečí škod~ 

1. Nebezpečí škody na vozidle včetně jeho výbavy, vybavení a příslušenství předaném zhotoviteli 
k provedení opravy či jiným servisním pracím přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem 
převzetí vozidla zhotovitelem. 

2. Za převzaté vozidlo včetně jeho výbavy, vybavení a příslušenství až do jeho zpětného předání 
oprávněné osobě objednatele odpovídá zhotovitel. 

lčl. IX Odpovědnost za škod~ 

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené jeho činností, které vznikly na převzatém 

vozidle či na jeho výbavě , vybavení nebo příslušenství prováděním servisních prací nebo 
v souvislosti s nimi. 

2. Zhotovitel odpovídá rovněž za odcizení, vykradení, zničení, poškození či jakoukoliv jinou škodu, 
kterou způsobil objednateli na převzatém vozidle či na jeho výbavě, vybavení nebo příslušenství 
porušením zákonné povinnosti, smluvní povinnosti nebo porušením zásad dobrých mravů. 

6 



3. Jestliže objednatel jako poškozená strana musel vynaložit náklady v důsledku porušení zákonných 
nebo smluvních povinností zhotovitele nebo v důsledku porušení zásad dobrých mravů (na 
odstranění či zmírnění takto vzniklých následků) zahrnují se tyto náklady do škody a zhotoviteli 
jako povinné osobě vzniká povinnost i k jejich náhradě. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému 
v souvislosti s činností zhotovitele, které se vztahuje i na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to 
v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu na 
věcech převzatých . 

5. Zhotovitel prohlašuje, že pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pokrývá škodu 
vzniklou objednateli v limitní výši 700 000 Kč při jedné škodné události. Zhotovitel rovněž 
prohlašuje, že v případě zařazení nových vozidel do vozového parku objednatele, pokryje 
pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých i škodu vzniklou objednateli na těchto 
vozidlech v limitní výši 1000000 Kč při jedné škodné události. 

6. Zhotovitel je povinen kdykoli během trvání této smlouvy objednateli na jeho žádost prokázat, že 
požadované pojištění trvá. 

~I. X Záruka za jakosq 

1. Zárukou za jakost zhotovitel nese odpovědnost za provedení servisních prací v kvalitě 
odpovídající účelu této smlouvy. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené opravy či jiné servisní práce záruku za jakost 
v délce 24 měsíců . 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na vyměněné vmontované či doplněné původní náhradní díly 
záruku za jakost v délce stanovené výrobcem vozidla nebo výrobcem náhradních dílů, minimálně 
však 24 měsíců . Zhotovitel odpovídá za to, že vyměněné vmontované či doplněné původní 

náhradní díly budou po celou záruční dobu způsobilé ke svému účelu, v pochybnostech k účelu 
obvyklému a že si zachovají obvyklé vlastnosti. 

4. Objednatel je povinen při převzetí vozidla prohlédnout vozidlo, resp. provedenou opravu či jiné 
servisní práce a sdělit případné výhrady (zjevné vady spočívající v poškození vozidla, poškození 
výbavy, chybějící výbavě apod.). O převzetí vozidla s výhradami oprávněná osoba objednatele 
sepíše při převzetí vozidla zápis. Zápis podepisují na místě oprávněné osoby obou smluvních 
stran. Oprávněná osoba zhotovitele v případě nesouhlasu se zápisem připojí do zápisu svůj 

odlišný názor. 
5. Záruční doba na provedené opravy či jiné servisní práce počíná běžet ode dne zpětného převzetí 

vozidla oprávněnou osobou objednatele z provozovny zhotovitele. 
6. Objednateli náleží právo z vadného plnění, mají-Ii provedená oprava či jiné servisní práce vadu při 

převzetí vozidla objednatelem. Po této době objednateli náleží právo z vadného plnění, pokud 
vadné provedení opravy či jiných servisních prací zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-Ii se vadné provedení opravy či jiných servisních prací v průběhu 6 měsíců od zpětného 
převzetí vozidla objednatelem, má se za to, že oprava či jiné servisní práce byly vadné již při 
zpětném převzetí vozidla objednatelem. 

7. Záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotřebení odpovídající obvyklé provozní zátěži vozidla 
určeného k danému účelu, stejně tak se záruka za jakost nevztahuje na vady způsobené použitím 
vozidla k účelu, k němuž není výrobcem vozidla určeno nebo na vady způsobené nedodržením 
pravidel a podmínek stanovených pro provoz vozidla a jeho údržbu výrobcem vozidla. 

8. Objednatel uplatní právo z vadného plnění písemným oznámením vad, tj . reklamací HAVEX-auto 
s.r.o., provozovna Jateční 41,17000 Praha 7, Petr Pyšný, vedoucí servisu, tel. 602 466415, e-mail 
ph.servis@havex.cz. Zhotovitel je povinen v případě změny kontaktních osob či kontaktních 
údajů změnu bezodkladně oznámit objednateli. 

9. Písemné oznámení vad, tj. reklamace bude obsahovat: 
• přesnou specifikaci vozidla (tovární značku, typ, VIN, datum výroby resp. datum první 
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registrace, SPZ (RZ), stav vozidla, počet najetých km), 
• popis vady a/nebo popis toho, jak se vada projevuje, 
• způsob vyřízení reklamace (opravou, výměnou). 

10. Zhotovitel je povinen o reklamaci písemně rozhodnout ihned po převzetí vozidla do provozovny 
zhotovitele a ve složitějších případech, kdy půjde zejména o záruční vady vozidla vyžadující 
projednání s výrobcem vozidla, do 30 dnů od převzetí vozidla do provozovny zhotovitele. Pokud 
tak zhotovitel neučiní, má se za to, že reklamaci uznává v plném rozsahu . 

ll. Zhotovitel započne s odstraňováním vady nejpozději následující pracovní den od uznání 
reklamace a vadu odstraní co nejdříve, nejpozději do 3 pracovních dnů od uznání reklamace, 
pokud nebude vzhledem k povaze vady dohodnuto jinak, nejpozději však do 30 dnů od převzetí 
vozidla do provozovny zhotovitele. 

12. Zhotovitel ve smyslu § 2173 občanského zákoníku potvrdí objednateli v písemné formě, kdy 
právo z vadného plnění uplatnil, dobu trvání odstraňování vady a odstranění vady. 

13. Vady provedené opravy či jiných servisních prací, jakož i vady vozidla, které je v záruce, zhotovitel 
odstraní bezplatně. 

14. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje nahlášené vady až do dne, kdy 
objednatel vozidlo převezme zpět. 

15. Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba neběží. 

IČI. XI Trvání smlouv~ 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou . 

lčl. XII Zrušení smlouV}l 

1. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět . Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná 
běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně. 

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech: 
a) Objednatel je oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit pro podstatné porušení smlouvy ze 

strany zhotovitele, kterým je: 
• odnětí autorizace zhotoviteli, tzn ., že zhotovitel přestal být autorizovaným servisem, 
• nesprávná fakturace částky za náhradní díl zjištěná objednatelem ověřením podle 

aktuálního elektronického katalogu náhradních dílů ETKA, 
• nedodržení termínů sjednaných podle článku IV. této smlouvy nejméně třikrát (nemusí 

být v nepřetržité řadě za sebou) za dobu trvání této smlouvy, 
• prodlení s vyřízením reklamace a odstraněním vady podle článku X této smlouvy 

nejméně dvakrát (nemusí být v nepřetržité řadě za sebou) za dobu trvání této smlouvy. 
b) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy ze strany 

objednatele, kterým je: 
• prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 14 dní po marném uplynutí 

dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté zhotovitelem v písemném upozornění (urgenci) 
doručeném objednateli. 

3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká doručením písemného projevu vů le odstoupit 
od smlouvy druhé smluvní straně. 

lč l. XII I Řešení spor~ 

1. Veškeré spory budou smluvní strany ře š it především společným jednáním ve snaze dosáhnout 
urovnání smírnou cestou. 

2. Nebude-Ii smírného řešení dosaženo, bude spor řešen soudně. 
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3. Smluvní strany se shodly, že místně příslušným soudem v prvním stupní je soud v Praze. 

~1. XIV Závěrečná ujednán! 

1. V případě rozporu mezi ujednáními obsaženými v této smlouvě a všeobecnými obchodními 
podmínkami pro provádění servisních prací zhotovitele, pak mají přednost ujednání obsažená 
v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích 
příloh a jejích případných dodatků na internetových stránkách objednatele, na e-tržišti a na 
profilu objednatele. 

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

4. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných vzestupnou číselnou řadou číslovaných 
dodatků této smlouvy podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou případů výslovně 
uvedených v této smlouvě . 

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

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

V Praze dne 05 -11 -2015 

objednatel 

PhDr. Radek Haubert 
vrchní ředitel správní sekce 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 

9 

V Praze dne 11 -11- 2015 

Ing. Jiří Valeš 
jednatel společnosti 

HAVEX-auto s.r.o. 



1. Ust ye'eJné zakázky malého rozsahu: Zá ručn í a pozáručn l autorizovaný servis morotoyých Yozidel toyárnl zncK':ky ~kod.1 

tabulka " NABfDKOvA CENA" 

TADUlKAA 

SERVISNI PRÁCE 

Jednoduw4 nllbidkori ceny 

Ctnl ta i "li CeMII 
Vod d60 todrnf l Mtky SkodJl " Cen,.1I t.,os4~e " mtctu~nlc*e 

" prke (HS) 't Kč! I 
eittttlk'fski pr!ce 

prkt (HS) y Kll .~ 
I hod. 

1 hod. ~ 

TVp 
Motorlr. ce Rok 

bel DPH ' " VIN 
beNln/naftJl výroby 

bez DPH 4. .- r 

Superb combl 
TM8l87) TlE9029S16 

1,8 TSI 
2013 422,00 Kč ZD 478,00 Kč ZD 

Elegance U6kW B 

Supcrb Ambition TMBAB7)T2A9018395 
1,8 TSI 

Z009 422,00 Kč ZD 478,00 Kč ZD 
118 kW B 

Superb Ambition TM8AB71TOA9018269 
1,8 TSI 

ZOO9 
118 kW 8 

422,00 Kč ZD 478,00 Kč ZD 

Superb Ambltion TM8A873TOA9018282 
1,8 TSI 

ZOO9 422,00 Kč ZD 478,00 Kč ZD 
118kW 8 

Superb Ambition TMBAB73TlA9018274 
1,8 TSI 

2009 422,00 Kč ZD 478,00 Kč ZD 
118 kW 8 

Octavia combi 
TMBLD7NE4FOlO1887 

1,8 TSI 
2014 422,00 Kč 2D 478,DO Kč ZD 

Elel!ance 132 kW B 

Octayia Sedan TMBBD61Z572044815 
2,0 

2006 
110 kW B 

422,00 Kč ZD 478,00 Kč ZD 

Oclavia combi 4x4 2,0 
TMBKE61Z892017821 

L' 103 kW N 
2008 422,00 Kč 2D 478,00 Kč 2D 

Octayia coml>{ TM8ZZ11U8X2228569 
1,9 

1999 422,00 Kč ZD 478,00 Kč ZD 
81 kW N 

Octayia Sedan TMBCA212372046570 ' ,6 
2006 

75 kW B 
422,00 Kč ZD 478,00 Kč ZD 

Roomster TMBM D6SJ175014450 
',6 

2006 422,00 Kč ZD 478,00 Kč ZD 
77 kW 8 

Fabla combi TMBHD26Vl64463184 '.4 200' 74 kW 8 
422,00 Kč 2D 478,OCl Kč ZD 

V ÝSlE DE K '064,00 Kč ZD '736,00 KČ ZD 

POl n á mk ~ ; 

Zkratka "(HW u ceny za mechanické, klemplfske, eleklrikáfské a lakýrnické práce znamená hodinovou sazbu. 

Koeficient je číselný ůdaj, který vvJadfuje p fedpokládallé čerpáni serylsnich praci v měrných jednotkách za 4 roky, 

(HS)vll;J 
I hOd. 

bez DPH 

422,00 Kč 

422,00 Kč 

422,00 Kč 

422,00 Kč 

422,00 Kč 

422,00 Kč 

422,00 Kč 

422,00 Kč 

422,00 Kč 

422,00 Kč 

422,00 Kč 

422,00 Kč 

5064,00 Kč 

Uchazeč nesm f v tabulce nic měnit (rodliov~t č i redukovat buňky, sloupce nebo fádky, cokoli malat , pfeplsovat, doplňovat) , 

vygl\:h; dne ... J .. 4 ... :.m.:JD15 
< dopliít~ m ;j to a datum > 

"li 
" CeM .IIIMjfnlCte 

~ pfkt! (HS) v Kll 

~ 
1 hod, 

bu DPH 
. ' 

ZD 514,00 Kč 

ZD 514,00 Kč 

ZD 514,00 Kč 

ZD 514,00 Kč 

2D 514,00 Kč 

ZD 514,00 Kč 

ZD 514,00 Kč 

2D 514,00 Kč 

2D 514,00 Kč 

ZD 514,00 Kč 

2D 514,00 Kč 

2D 514,00 Kl' 

2D 6168,00 Kč 

(!) 

"li 
Ctonllfl ochah 

J ntpoflzdeho 

" ~ YOI\dlllZ' 1 km pii 

I Ji prGrntroe 

~ 
vtdí lenostll00 11m 

+ seNb mobll 

bez DPH 

ZD 20,ODKč ZOO 

ZD 20,00 Kč ZOO 

ZD 20,00 Kč ZOO 

ZD 20,00 Kč ZOO 

ZD 20,00 Kč ZOO 

ZD 20,00 Kč 200 

ZD ZOO 

ZD 20,00 Kč ZOO 

ZD 20,00 Kč ZOO 

ZD 20,00 Kč ZOO 

ZD 20,00 Kč 200 

ZD 20,00 Kč ZOO 

ZD 240,00 Kč ZOO 

Mot~mot;dý 

sloupec hodnot 

ber DPH 

40720,00 Kč 

40 720,00 Kč 

40 720,00 Kč 

40 720,00 Kč 

40720,00 Kč 

40720,00 Kč 

40120,00 Kč 

40 720,00 Kč 

40 720,00 Kč 

40720,00 Kč 

40720,00 Kč 

40720,00 Kč 

488 640,00 Kč 
-



I i i 1 í I I I . I I i , I ! 

I I I 

: ' t I " 

I', ll; I' II I' 

; ! 

"I 
II • J ! ! 

J • i • • • • 

J f I I 

, ~ i i 
l 

! 
; 

J • 
I I I I ! , I I I 

-
I 

, , 
I 

~ 
! 

1 
~ 

! 

I 
i , ~ 

I 
l 

I I 
, , 

I 
• ~ 

I 
~ 

I 
, 

, , 
I 

! 
! 

! 
1 ! , , 
I 

, 
, , 

~ 
• ~ 

I 
5 

I I 
, 

, , 
I • 

~ ~ 
I ! 
I i ~ , ! 
I 

! 
! 

, 
! 

I 
i , , , 

J • ~ 
I 

I 
I 

; I , , , , 
I • • • ! 
• , r , 
I I , , 
• ! • 
I , , 
I i ! 
• I 

"I-
I , , 
I ~ • 
I 

l 
I 

, , 
I 

! 
~ 

I 
! 

! 

I , , 
~ • 

• 
, 

I 
"I. 

1 , i 
I • 
I , 
1 , 
I 

8 

! , 
, , • ~. 
I I , 
• ! I' 
• I , • ! I I 

I 
! I 

I" 
• I 

I'" 
I , I 

I 
I 

lk" , 
::,~: 

~
 , 

, , ! • 
, 

, 
I 

~ ! I 
i 

i 
• 

! ! 
! 

• 
I 

I I 
• I I 
· , 

I 
-

I i i J , i , , 
i 

i ~ 
I , 

, 
, ~ 
~ 

I' , i 
, 

! " , , 
• • 
~ 

~. 

, , 
! , 
~ 

~ 
, , 
• • 
l 

I 

i , ! , 
, , , , 
! 

!. i ~ 
, l , 
, , , , 
• ~ ~ J 
I , , , ! 
~ 

! ! 
: 

, , 
! ~ 
; , , 
I '. I 
, , 
• : 
! , , 
• ! 
! , 
, , 

, 
! 

! 
" , 
, , 
~ i , ~ , ~. ~ , ~ i 
11 ' , o ! 5 ! , 
lí ! , • ~ 

I 
i 

I 
I 

, 
, ~ ~, • 

! i ~ 
i , ! 

! 
I 

i 
I i II 
i ! 

i ! , i § i 
~ 

; 
l , 

, , 
• ! 
! i , I 
5 i , ! 
! , i 
• ; ! 
, , 
• ~ 

fl 
• , , 
~ ~ 
, , , 
~ ~ , 
, , , 
~ g ~ 
, , i 
~ ~ ! 

II , I 
! , I 

I~ » , , 
; ! 
, , 

I" 
~ ! 
, , 
! 

! 
• • 
, , 
~ • 

I~I 
, , I , I , I 

'I' 

! 
I 

I 
I 

, , ~ ;~ 
. I 

• ! 
~ 

• 
I ~ 

! 
! 

i • ! 
! ! 
! 

1 
! 

, I 
! 

t 
, , 

! , J i , , I • , ! , , , ~. ; , ~ • , I • , ~ , , ~ , , ! I I t ; I t j i ! I I 1 ! 



1. u,t ve/ejne ukizky rmlěho ,oZJ,;lhu: Z.iručni. pod'llln! . uto,;zov~nV servis motOf<)V'fch vozidel tov.ifnl zn~čky ~ kodl 

TA8U u<." 

. SERVISNr PROHlrDKY , 
In t e rva l y tis. km MotemalickY 

VOl ldlo IOvJrnf zn,tky $kod, sloupec hodnot 

" .. .. no ,,. "O '" 
, .. 

~N 
Motorllace Ro' ',100 bel DI'H Ce!t.OfI'IbeIDPH "'bbelDPH "'1oob,,, DPH M.toriM bol DPH "',,,boIOPII Cft\OfI'I bol DPH eon. .... be.DPH M .. erl6! bou DPH ','""bouDPH c.n..... bel DPH MotorUl bel OPtl CaIk .... be. !!PH PríatbQCII'I1 cel .... bel DPH bel DPH ,,<, bendn/nafta ·rob MoI..w b,,, DPH M.t.efljt bel DI'H CoIIt .... be.DI'H Mowt41 bou DI'H con .... bu DPH Ma..-lllbe.Ilf'H I'rbbe. !!PH "'''''bu DPH Mo..-ljlbo,DPH 

Superb combi TM8U111TU 90Z9St6 
1.8 TSI 

2013 ] 074,00 Kč 717,00 Kč ] 791,00 Kč 4 ]52,00 Kč 675,00 Kč S 027,00 Kf 3 074,00 Kl 717,00 Kč 3 791,00 Kč 2799,00 Kč 464,00 Kč 3 263,00 Kč 4 352,00 Kl 675,00 Kč 5027,00 Kč 20899,00 Kč 
>t, ,,",W. , 

Suptrb Amblt ion TM8A81lT1A9011l9S 
1,8TSI 

2009 4 352,00 Kl 675,00 Kč S 027,00 Kl 3074,00 Kč 717,00 Kč 3791,00 Kč 2799,00 Kč 464,00 Kč 3 263,00 Kč 12 081,00 Kč 
kW 

Supt.b Ambition TM!LA871faA9018269 
1,8 TSI 

2009 2 799,00 Kč 464,00 Kč 3 263,00 Kl 4 352,00 Kč 675,00 Kl S 027,00 Kč 4352,00 Kč 615,00 Kč 5 027,00 Kč 13 317,00 Kč 
,,",W. , 

Supe.b Ambition TM8A1I7lfOA.9018282 1,8 TSI 
2009 2 799,OOKč 464,00 Kč 3 263,00 Kč 4 351,00 Kč 675,00 Kl S 027,00 Kč 4352,00 Kč 675,00 Kč SOV,OOKl 13 317,00 Kč 

kW. 6 

Supt.b Ambit ion TM8AB71TlA9018274 1,8 TSI 
2009 3074,00 Kč 717,00 Kč 3791,00 Kč 2799,OOKč 464,00 Kč 3 263,00 Kč 4352,00 Kč 675,00 Kč 5027,00 Kč 12081,OOKč 

,,",W. , 
Octav'. combi TMBL07N[4FOtOt887 1,8 TSI 

2014 3 790,00 Kč 675,00 Kč 4465,00 Kč 3074,00 Kč 717,00 Kč 4352,00 Kč 675,00 Kč 3074,00 Kč 717,00 Kč 3191,00 K č 3263,00 Kč 4 352,00 Kč 675,00 Kč S on,OO Kč 2S 364,00 Kč 
>t, W 

3791,00 Kč 5027,00 Kč 2799,OOKč 464,00 Kč 

Octavia Sed.n TMBBD61l57204481S 2,0 

"O' W., "'" 13 128,00 Kč 2 152,00 Kč 15280,00 Kč 4352,OOKč 675,00 Kl S 027,00 Kč 3 074,00 Kč 717,00 Kč 3791.00 Kč 24098,00 Kč 

OCUvia CQmbi 4x4 
TMB1U6U892017821 2,0 

"'" 6110,00 Kč 760,00 Kč 6870,00 Kč 2 754,00 Kč 464,00 Kč 3 218,00 Kč 6 110,00 Kč 760,00 Kč 6870,00 Kč 16 958,00 Kč , k N 

Ot:tav,a combi TMIllZlIU8X2228S69 1,' 
""W. N "" 1 775,00 Kč 675,00 Kč 2 450,00 Kč 6437,00 Kl 2194,00 Kl 8631,00 Kč 177S,OOKč 675,00 Kč 24SO,OOKč 13 531,00 Kč 

Octav,a Sedan TM8CA1 11112046S70 7~!~ R 
200' 3744,OOKč 632,00 Kč 4376,00 Kč 3 020,00 Kč 675,00 Kl 369S,OOKč 2 948,00 Kč 506,00 Kl 34S4,OOKč 11 525,00 Kč 

Roomlter TM8M06SJ1150t44S0 ',' 
77 kW, 6 

200' 4172,OOKl 983,00 Kt S 155,00 Kč 6100,00 Kč 1 290,00 Kč 7390,00 Kl 3852,00 Kl 614,OOK~ 4466,00 Kl 17011,00 Kč 

fab ia combi TM BH026Y16446l184 ',' 
"kW' 

2005 6 100,00 Kč 1290,00 Kč 7390,00 Kč 4172,00 Kl 983,00 Kt S 155,00 Kč 6100,00 Kč 1290,00 Kč 7390,00 Kč 19 935,00 Kl 

VH LE DEK 4465,00 Kč 14972,00 Kl 25391,00 Kč 29944,00 Kč 30870,00 Kč S9611,OOKč 24203,00 Kč 10 661,00 Kč 200 117,00 Kč 

Poltl'mka. 
K,ldé volidlo m' n'jeld 30 000 km l' 2 laky. V hldém volldle je Instalov'n prichový i pylový filtr pro prostor cestujidch. 

Vyplňte paule bntl! buňky. 

Uchuel nt5mi v tabulce nic měnit (rodi/oval {i redukovat buňky, sloupce nebo I~dky, cokoli m,lat, pleplsovat, doplňovat) , 

v ... _._ .... _._._._._ .... _. dn~ _ ... 

< deplrl lll místo" dow m > 

< doplňte jméno/jmino olobylo50b oprá ~něnj/~/t jtdnDt jménem t, Ul uchcu ele > 



Veřejná zakázka malého rozsahu 

"Záruční a pozáruční autorizovaný servis motorových vozidel tovární značky Škoda, Volkswagen, BMW, Renault a Fiat" 

tabulka "SLEVA Z ELEKTRONICKÉHO KATALOGU NÁHRAONrCH OrLŮ" 

Uchazeč je povinen do tabulky doplnit slevu v %, kterou poskytne zadavateli z doporučené nebo určené jako maximálnl, tzv. konečné či koncové ceny 

náhradních dílů, uvedené výrobcem vozidel v elektronickém katalogu náhradnfch dílů ETKA. 

POZOR! 

SLEVA 
z doporučené nebo určené jako maximální, tzv. konečné čí koncové ceny náhradnfch dílů, uvedené výrobcem vozidel 

v elektronickém katalogu náhradních dílů (ETKA v případě výrobce vozidel továr"1 značky Skoda) 

.15,00 

< doplňte procentní slevu vyjádřenou celým nebo desetinným číslem> 

Hodnotu procentní slevy z vyžlucené řádky 17 vyplňte do elektronického nabídkového formuláře do příslušného políčka. 

V ....... ~.~f.1.; ............... dne .......... .1..4 .. :.ln.:.1D15 
< doplňte misto o datum > '" 

~KOCA HAVEX-auto 5.1.0. 'U 

-;~~';'~I;::!1t~-~'3J= m __ __ m 
< doplňte jméno/jméno osoby/ oso!loprovncné/ých jednot jménem či za uchazeče> 

._ ..... --.- ..... _,_. __ ._._- -_._._-_._- _._----- '---.. -'-".- . 

~I 


