ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Toto prohlášení činí subjekt realizující veškeré úkony servisu - údržby a oprav (s výjimkou
těžké údržby tramvají) všech vozidel MHD provozovaných Plzeňskými městskými
dopravními podniky, a.s., IČO: 25220683, se sídlem Plzeň - Východní Předměstí, Denisovo
nábřeží 920/12, PSČ 301 00, zaps. v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B,
vložka 710 (dále jen „PMDP"}, na území města Plzně, a to ve vztahu k veřejné zakázce
s názvem „Dodávka obousměrných velkokapacitních tramvají“ (dále také jako „Veřejná
zakázka“):
Bammer trade a.s.

sídlo:

Plzeň, Jižní Předměstí, V Bezovce 1523/9, PSČ 301 00

IČO:

28522761

zápis v OR:

Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 1552

zastoupená:
(dále jen „Bammer trade" nebo „Servisníorganizace"}

1. Závazek mlčenlivosti a ochrany technické dokumentace
Společnost Bammer trade tímto prohlašuje, že jakoukoliv jí předanou technickou
dokumentaci1 vztahující se k nově nakupovaným vozidlům PMDP na základě Veřejné
zakázky, na kterých Servisní organizace bude pro PMDP provádět kompletní servis (údržbu,
opravy, očistu apod.), využije pouze a jen pro účely řádné realizace servisních služeb na
těchto vozidlech, a zavazuje se tuto technickou dokumentaci a veškeré informace v ní
uvedené neužívat k jinému účelu, nezpřístupnit ji třetím osobám, tuto nerozmnožovat ani
jakkoliv nezveřejňovat.

2. Cena servisních služeb
Bammer trade dále prohlašuje, že je vybranému uchazeči připraven poskytnout součinnost
pro účely provádění záručního servisu vozidel dodaných na základě Veřejné zakázky, a to
v podobě odstraňování záručních vad dodaných vozidel, konkrétně se zavazuje, že v případě
zájmu vybraného uchazeče (prodávajícího) s tímto uzavře servisní smlouvu, na jejímž základě
bude pro prodávajícího opravovat záruční vady dodaných vozidel, za které prodávající
odpovídá kupujícímu z titulu své odpovědnosti za vady prodaného zboží, nebo za které
odpovídá z titulu poskytnuté záruky, a to za následujících cenových podmínek:
1 Technickou dokumentací se rozumí dokumentace v takovém rozsahu, která umožní veškeré servisní práce na
vozidlech, včetně např. výměny dílů podvozku, karoserie, elektro výzbroje, díly vnější a vnitřní výbavy apod.
(např. návod k obsluze a údržbě, úplná sada dílenských příruček, katalog náhradních dílů)

Hodina práce garančního servisu:

650,- Kč (bez DPH)

Cena bude po dobu trvání Veřejné zakázky navyšována dle růstu indexu cen průmyslových
výrobců podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Používán bude index cen
průmyslových výrobců v oboru dopravní prostředky. K navýšení může poprvé dojít v roce
2019, a to o nárůst indexu cen průmyslových výrobců oproti roku 2018. V případě, že dojde k
poklesu indexu cen průmyslových výrobců, bude cena snížena oproti ceně uvedené výše.
V případě, že Český statistický úřad obsahově změní index cen průmyslových výrobců
v oboru dopravní prostředky nebo tuto skupinu zruší, bude možno cenu po dobu trvání
veřejné zakázky překročit o procento odpovídající míře inflace podle oficiálních údajů
Českého statistického úřadu. Míra inflace bude pro tyto účely vyjádřena přírůstkem
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, který vyjadřuje procentuální změnu
průměrné cenové hladiny za poslední kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní
rok. V případě deflace, bude cena snížena oproti ceně uvedené výše.
Ostatní podmínky servisní smlouvy budou předmětem dohody smluvních stran. Servisní
smlouvu za podmínek výše uvedených se Bammer trade zavazuje s prodávajícím uzavřít do
30 dnů od výzvy prodávajícího zaslané na emailovou adresu
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