STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
1. schůze rady města dne: 08.01.2019
Bod pořadu jednání: 18
Uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě
Stručný obsah: Uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě ozn. DS 201801398 řešící prodloužení
termínu dodání části předmětu plnění

MML, Odbor kancelář tajemníka
Důvod předložení: prodloužení termínu
Zpracoval:

Vydra Petr, Bc. - pracovník odboru kancelář tajemníka

Projednáno s:

Anděl Jaroslav, Bc. - vedoucí odd. provozu a správy budov

Předkládá:

Sopoušek Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru kancelář tajemníka

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě oz. DS 201801398 uzavřené mezi statutárním
městem Liberec a AUTO KOUTEK s.r.o., se sídlem Tanvaldská 1141,,Liberec XXX Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec, IČ: 62245830, dne 15. 9. 2018 ve znění dodatku
č.1 ze dne 5. 11. 2018, dle přílohy č. 1
ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě DS 201801398
P: Sopoušek Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru kancelář tajemníka
T: 31.01.2019

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě města.
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Důvodová zpráva
Statutární město Liberec svým usnesením č. 808/2018 ze dne 19. 6. 2018 vypsalo veřejnou zakázku na
dodávku a automobilů pro statutární město Liberec (tři automobily pro potřeby magistrátu města, jeden
automobil pro potřeby městské policie).
Na základě výsledku vyhodnocené předmětné veřejné zakázky schválila rada města svým usnesením č.
1017/2018 ze dne 28. 8. 2018 uzavření kupní smlouvy s vítězným dodavatelem AUTO KOUTEK s.r.o.
se sídlem Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 1141, IČ: 62245830 (nabídková cena
1.176.546,-- Kč bez DPH). Kupní smlouva byla v souladu s tímto usnesením uzavřena dne 15. 9. 2018.
Předmětem dodávky jsou dvě vozidla Škoda Fabia Active 1,0 MPI 44 kW, 5- stup. mech., jedno
vozidlo Škoda Octavia Active 1,5 TSI 110 kW, 6-stup. mech. a jedno vozidlo Škoda Octavia Style 2,0
TDI 110 kW 6-stup. mech.
Následně po uzavření předmětné kupní smlouvy se na statutární město Liberec obrátil dodavatel svým
dopisem ze dne 19. 9. 2018 se žádostí o prodloužení dodací lhůty části dodávky v důsledku skluzu
oznámeného výrobcem ŠKODA AUTO a.s. Ve výrobním závodě ŠKODA AUTO a.s. dochází u
některých vozidel k výrobnímu skluzu v souvislosti s přechodem na nové emisní normy (WLTP ).
Konkrétně se jedná o modely Škoda Octavia 1,5 TSI 110 kW, 6-stup. mech. a Škoda Octavia Style 2,0
TDI 110 kW 6-stup. mech. Ve vlastní kupní smlouvě je sjednána dodací lhůta 16 týdnů ode dne nabytí
účinnosti kupní smlouvy.
Na základě výše uvedených skutečností byl s dodavatelem dne 5. 11. 2018 uzavřen dodatek č. 1, ve
kterém byla sjednána dodací lhůta pro uvedená vozidla v termínu do 31. 3. 2019.
V souvislosti se situací ve výrobě a technicko - logistickými důvody v důsledku aplikace problematiky
WLTP výrobcem ŠKODA AUTO a,s. se dodavatel na statutární město Liberec obrátil dne 19. 12. 2018
s novou žádostí o úpravu dodací lhůty pro vozidla Škoda Fabia 1,0 MPI 44 kW ( v příloze smlouvy DS
201801398 ozn. vozidla II + III ). Žádost tvoří přílohu č. 2 materiálu.
Vozidlo Škoda Octavia 1,5 TSI 110 kW, 6-stup. mech. bylo statutárnímu městu Liberec předáno dne
20. 12. 2018.
Ke schválení se předkládá uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě ozn. DS 201801398, kterým se
prodlužuje dodací lhůta pro předání dvou výše konkretizovaných vozidel Škoda Fabia 1,0 MPI 44 kW a
sjednocuje s termínem pro dodání vozidla Škoda Octavia Style 2,0 TDI 110 kW 6-stup. mech, a to do
31. 3. 2019. Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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