
Příloha Č.  2 Zadávací dokumentace / Návrh smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA

„Dodávka nákladního kontejnerového automobilu s dvojkabinou

(celková hmotnost cca 6,5 t)"
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb„  občanského zákoníku

(dále jen „smlouva")

číslo smlouvy
čísio smiouvy prodávajícího:  KS   NAKL   2019   00233

smlouva  je  uzavřena  na  základě  výsledku  zjednodušeného  podlimftního  řízení  veřejné  zakázky
(dále jen zadávací řízení")

Smluvní strany:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíI Pr, vložka 100
sídlo:  Lipenská  120,  772110Iomouc
statutámí orgán:  lng.  Petr Foltýnek,  ředítel
lčo: 70960399
DIČ:  CZ70960399
e-mail
datová schránka: ur4ksnn
telefon: 
Bankovní spojení: c
Číslo účtu
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: a -provozní náměstek SSOK

techn.pracovník PÚ  ředftelství
dále jen „kupující"

a

AGROTEC a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  soudem v Bmě oddíI 8, vložka  138
sídlo:  Bměnská 74, 693 01   Hustopeče
zastoupená: zmocněnec pro veřejné zakázky
lčo:  00544957             DIČ:  CZ00544957
telefon:  
datová s
kontaktní osoba: 

dále jen „prodávající"

1.        Předmětsmlouvy

1.1.    Prodávajicí    se    touto    smlouvou    zavazuje,    že    kupujícímu    odevzdá    předmět    koupě
specifikovaný  v čl,  2  této  smlouvy  a  převede  na  něj  vlastnické  právo  k předmětu  koupě  a
kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí za něj prodávajícímu kupní cenu
ve výši stanovené v této smlouvě níže.
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2.         Předmětkoupěaprohlášeníprodávajícího

2.1.  Předmětem  koupě  dle  této  smlouvy jsou:  nákladní  automobily  s dvojkabinou  (dále  také jako
„sestavy")

Místo dodání

1
dodávka  nákladního  kontejnerového automobilů  s cest.  Jeseník

dvojkabinou -celková  hmotnost cca  6,5 t

2
dodávka  nákladního kontejnerového automobilů  s cest.  Hanušovice

dvojkabinou -celková  hmotnost cca  6,5 t

2.2.     Sjednané  množství:  dvě (2)  ks  sestav dle specifikace  uvedené v  čl.  2.1.  této  smlouvy.

2.3.     Sjednanájakost:  nové,  nepoužité,  neregistrované.

2.4.     Sjednané   provedení:   dle   specifikace   uvedené   vpříloze   č.   2   této   smlouvy   a   vsouladu
s  podmínkami  dle  přílohy  č.  1  této  smlouvy.

2.5.     Kupující  i  prodávaj.ící  souhlasně  prohlašují,  že je  předmět  koupě  na  základě  shora  uvedené
specifikace dostatečně určitě a srozumitelně určen.

2.6.     Prodávající  prohlašuj.e,  že je  výlučným  vlastníkem  předmětu  koupě,  že  na  předmětu  koupě
neváznou  Žádná  práva  třetích  osob  a  že  není  dána  žádná  překážka,  která  by  mu  bránila  s

předmětem  koupě  podle této smlouvy disponovat.

2.7.     Prodávající  prohlašuj.e,  že  předmět koupě  má  vlastnosti  stanovené  v tomto  článku  shora  a j.e
způsobilý  k použití  k  účelu  obvyklému,  tj.  provozu  na  pozemních  komunikacích.

3.         Místoplnění

3.1.     Prodávající   se  zavazuj.e  odevzdat  kupujícímu   předmět  koupě,   resp.  jednotlivé  sestavy  na
místech  uvedených  v  tabulce  dle čl.  2.1.  této  smlouvy,  nebude-li  dohodnuto jinak.

3.2.     Náklady spojené  s  odevzdáním  předmětu  koupě kupujícímu  nese  prodávající.

4.        Termínplnění

Prodávající  se  zavazuje  odevzdat  kupujícímu  předmět  koupě  dle  této  smlouvy  nejpozděj.i  do  150
dnů  od  nabytí  účinnosti  této  smlouvy.  0  termínu  předání  bude  prodávající  kupujícího  informovat

nejméně 3  pracovní dny přede dnem  předpokládaného  předání  předmětu  smlouvy.

5.         Kupní cena

5.1.     Celková  kupní  cena  předmětu  koupě je stanovena  na základě  nabídky prodávajícího učiněné
v  rámci  zadávacího  řízení  k zadání  veřejné  zakázky  dle  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání
veřejných  zakázek  a  činí  celkem  2.236.000,-Kč bez  DPH  (dále j.en „kupní  cena").

5.2.     Kupní   cena   odpovídá   souhrnu   dílčích   cen   j.ednotlivých   sestav,    resp.   všech   jejich   částí

(automobilový podvozek,  radlice,  nástavba)  uvedených  v  příloze  č.  3 této smlouvy.

5.3.     V kupní  ceně jsou  zahrnuty  veškeré  náklady  prodávajícího  související  s řádným  a  včasným
dodáním    předmětu    koupě,    zejména    náklady    na   zajištění    předmětu    koupě    a    dokladů
nezbytných  k jeho  užívání.  Dále j.e  v  kupní  ceně  zahrnuta  cena  dopravy  předmětu  koupě  do
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místa   plnění   a   zaškolení   kupujícího   nebo   osob   jím   určených   ohledně   způsobu   užívání

předmětu koupě.

5.4.     DPH  bude účtováno dle  platných  právních  přepisů  ke dni  uskutečnění zdanitelného  plnění.

6.         Platební  podmínky

6.1.     Kupní   cena   bude   prodávajícím    účtována   řádným    daňovým    dokladem,    vystaveným    po
odevzdání   předmětu   koupě   kupujícímu,   přičemž  ke  každému   kompletu   bude  samostatný
daňový doklad,  tj.  budou vystaveny celkem  2 daňové doklady.

6.2.     Sjednává  se  splatnost  do  30  dnů  ode  dne  doručení  řádného  a  úplného  daňového  dokladu,

jehož  nedílnou  přílohou  musí  být  vždy  originál  potvrzeného  dodacího  listu  dle  čl.  7.1.  a  7.2.
této smlouvy, jako  podklad  pro správnost vyúčtování  kupní  ceny.

6.3.     Vystavený  daňový  doklad   musí  splňovat  veškeré   náležitost  dle  této  smlouvy  a   náležitosti
řádného  účetního  a  daňového  dokladu  ve smyslu zák.  č.  563/1991  Sb„  o  účetnictví  a  zák.  č.
235/2004  Sb„  o  dani  z přidané  hodnoty  (dále jen  „ZDPH").  V opačném  případě  má  kupující

právo  jej  do   15  dnů  od  doručení  vrátit  k doplnění  či  opravě  bez  toho,  že  by  byl  v  prodlení
s  úhradou   kupní   ceny.   Tímto   úkonem   se   přeruší   lhůta   splatnosti   a   nová   lhůta   splatnosti

začne  běžet dnem  doručení  opravené faktury  kupujícímu.  Ohledně  úhrady  kupní  ceny  či její
nesplacené části  se v takových  případech  na  straně  kupující  nenastává prodlení.

6.4.     Dnem  úhrady kupní ceny se rozumí den  připsání částky  na  účet prodávajícího.

6.5.     Smluvní  strany si  sjednávají,  že  pohledávku  na zaplacení  kupní  cenyje prodávající  oprávněn

postoupit na třetí osobu  pouze s  předchozím  písemným  souhlasem  kupujícího.

6.6.     Prodávající  se  zavazuje,  že  na jím  vydaných  daňových  dokladech  bude  uvádět  pouze  čísla
tuzemských  bankovních  účtů,  která jsou správcem  daně zveřejněna způsobem  umožňuj.ícím
dálkový  přístup  (§  98  písm.  d)  ZDPH).  V případě,  že  daňový  doklad  bude  obsahovat jiný  než
takto  zveřejněný  tuzemský  bankovní  účet,  má  kupující  právo  ponížit  platbu  prodávajícímu
uskutečňovanou  na  základě  této  smlouvy  o  příslušnou  částku  DPH  a  současně j.e  oprávněn
odvést  částku  DPH  z  příslušného  plnění  přímo  na  účet finančnímu  úřadu.  Smluvní  strany  si

sjednávají,   že  takto   prodávaj.Ícímu   nevyplacenou   částku   DPH   odvede  správci   daně   sám
kupující v souladu s  ustanovením  §  109a ZDPH.

6.7.     V  případě,  že  se  prodávající  stane tzv.  nespolehlivým  plátcem  DPH  ve smyslu  §106a  ZDPH,

je   kupující   oprávněn   odvést   částku   DPH   z příslušného   plnění   přímo   na   účet  finančnímu
úřadu,  a to v návaznosti  na  §109  a  §109a ZDPH.  V takovém  případě tuto  skutečnost kupuj.ÍcÍ
oznámí  prodávajícímu  a  úhradou  DPH  na  účet  finančního  úřadu  se  pohledávka  kupujícího
vůči   prodávajícímu  v částce  uhrazené   DPH   považuje  bez  ohledu  na  další  ustanovení  této
smlouvy  za  uhrazenou.  Skutečnost,  že  se  prodávající  stal  tzv.  nespolehlivým  plátcem  DPH,
bude  ověřena  z veřejně  dostupného  registru  Registru  plátců  DPH  a  identifikovaných  osob,
což prodávající výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

Stránka 3 z 6



7.        Podmínkyodevzdánípředmětu  koupě

7.1.     Předmět koupě  bude  prodávajícím  kupujícímu  odevzdán  v místě  plnění  dle  čl.  3 této smlouvy

(resp.   2.1.   této   smlouvy)   po   předchozí   dohodě   o   přesném   času   dodání   soprávněným
zástupcem    kupujícího.    Předání   a   převzetí   plnění   bude   potvrzeno   oběma   stranami   na
dodacím  listě.

7.2.     Osobou    oprávněnou    převzít    předmět    koupě,    potvrdit    dodací    list,    resp.    dodací    listy,
v zastoupení   kupuj.ícího,   k  provedení   kontroly   souladu   předmětu   koupě   s  podmínkami   dle
této smlouvy  a  uvedení data  převzetí, je:

7.3.     Kupující je  oprávněn  odmítnout  předmět  koupě  převzít v případě,  že  předmět  koupě  nebude
mít   vlastnosti   uvedené   v  čl.   2   této   smlouvy   či   v případě,   že   spolu   s  předmětem   koupě
nebudou  kupujícímu odevzdány doklady dle odst.  7.5.  a 7.6.

7.4.    Závazek  prodávaj.Ícího  odevzdat  předmět  koupě  je  splněn   okamžikem   převzetí  předmětu
koupě   kupujícím.   Odevzdáním   předmětu   koupě   na   kupuj.ícího   přechází   vlastnické   právo
k předmětu koupě a nebezpečí Škody na předmětu koupě.

7.5.     Prodávající  je  povinen  při  odevzdání  předmětu  koupě  předat  kupujícímu  doklady,  jež  jsou
nutné  k  převzetí a  k  užívání  předmětu  koupě,  zejména  technické  průkazy,  návody k obsluze
v českém   jazyce,   katalog   náhradních   dílů,   prohlášení   o   shodě,   schválení   k   provozu   na

pozemních  komunikacích  v ČR.

7.6.     Prodávající   se   zavazuje   zajistit   vlastním   nákladem   provedení   všech   potřebných   zkoušek

nezbytných  pro  užívání  předmětu  koupě,  pokud  je jejich  provedení  právními  předpisy  nebo
touto smlouvou  požadováno  a  k předložení těchto  dokladů  kupuj.ícímu.

7.7.     Prodávající  se zavazuje  provést kvalifikované zaškolení obsluhy k  užívání předmětu  koupě.

8.        Zárukazajakost

8.1.    Prodávající   se   zavazuje,   že   si   předmět   koupě   po   dobu   nejméně   24   měsíců   zachová
vlastnosti  uvedené v čl.  2  odst.  2.4.  a 2.7. této  smlouvy.

8.2.    Záruční doba  počíná  běžet dnem  odevzdání předmětu koupě  kupujícímu.

9.        Právazvadnéhoplnění

9.1.     Předmět  koupě   má  vady,   nemá-li  vlastnosti  uvedené  v  čl.   2  odst.   2.1.   až  2.4.   a  2.7.  této
smlouvy.  Za vadu  se  považují i vady v dokladech dlé čl.  7  odst  7.5. 'a  7.6.  této smlouvy.

9.2.     Právo  kupujícího z vadného  plnění zakládá vada,  kterou  má  předm.ět koupě v době přechodu
nebezpečí  Škody  na  věci  na  kupujícího,  byť  se  projeví  až  později.  Právo  kupujícího  založí  i

pozděj.i  vzniklá  vada,  kterou  prodávající způsobil  porušením  své  povinnosti.

9.3.     Povinnosti  prodávajícího ze záruky za jakost tím  nejsou  dotčeny.

9.4.     Při   uplatňování   práv  zvadného   plnění   se   použijí   ustanovení   §   2099   a   násl.   občanského

zákoníku.
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10.      Doručování

io.1.  Veškerá  korespondence  mezi  smluvními  stranami  bude  doručována  do  sídla,   případně  na
korespondenční  adresu,  označeného v záhlaví této  smlouvy a  k rukám  kontaktních  osob.

io.2.  Změna  sídla,  popř.  změna  kontaktní  osoby  uvedené v záhlaví této  smlouvy  bude  oznámena
druhé straně vždy písemně a s předstihem.

10.3.  Smluvní  strany  si  sjednávají,   že  veškerá  oznámení  dle  této  smlouvy,  zejména  reklamace,
upozornění  na  porušení smlouvy apod.,  musí  mít  písemnou formu  a  musí  být zaslány  poštou

jako zásilky doporučené  a  současně také formou  elektronickou  k rukám  kontaktní osoby.

11.      Odstoupeníodsmlouvy

11.i.  Obě   smluvní  strany  jsou   oprávněny   odstoupit  od   této   smlouvy  v případech   stanovených
zákonem.

11.2.  Smluvní  strany  se  dohodly,  že  kupující je  oprávněn  v souladu  s  § 2001  o.z.  od  této  smlouvy

písemně odstoupit z důvodu jejího  porušení  prodávajícím.

11.3.  Kupující je dále oprávněn  odstoupit od této smlouvy v případě že:

a)  prodávající  písemně  oznámí  kupujícímu,  že  není  schopen  plnit  své  závazky  podle  této
smlouvy;

b)  příslušný  soud  pravomocně  rozhodne,  že  prodávající je  v  úpadku  nebo  mu  úpadek  hrozí

(tj.    vydá    rozhodnutí   otom,    že   se   zjišťuje    úpadek    prodávajícího    nebo    hrozící    úpadek
prodávajícího),    nebo    ve    vztahu    k  prodávaj.ícímu   je    prohlášen    konkurs    nebo    povolena
reorganizace;

c)  je  podán  návrh  na  zrušení  prodávajícího  podle  zák.  č.  90/2012  sb.,  zákona  o  obchodních
korporacích    nebo   je   zahájena   likvidace   prodávajícího   v souladu   s  příslušnými   právními

předpisy,  a  dále v  případě:

d)  nepravdivosti  prohlášení  prodávaj.Ícího  dle  čl.  2  odst.  2.6.  nebo  čl.  2.7. této  smlouvy;

e)  prodlení  prodávajícího  s  odstraněním  vad   předmětu  koupě  delším   než  30   dní  ode  dne
oznámení vady kupujícím;

f)    prodlení  prodávajícího  s  provedením  výměny  předmětu  koupě  delším  než  30  dní  ode  dne
oznámení neopravitelné vady anebo vady,  která se vyskytla na  předmětu koupě opakovaně.

í.,,_                                              ,i

12.      Smluvnípokuty

12.1.  V případě   prodleiií   prodávajícího   s odevzdáním   předmětu   koupě   v  termínu   dle   čl.   4  této
smlouvy  je  prodávající  povinen  zaplatit  kupujícímu  smluvní  pokutu  ve  výši  0,05   °/o  z  kupní
ceny dle  čl.  5  odst.  5.1. této smlouvy bez DPH  za každý i započatý den  prodlení.

12.2.  Ustanovením  o  smluvní  pokutě  ani jejím  zaplacením  není dotčeno  právo  kupujícího  domáhat
se     náhrady    případné    škody    vcelém     rozsahu,     způsobené     porušením     této    smlouvy

prodávajícím.

12.3.  Smluvní  pokuty  dle  této  smlouvy  se  stávají  splatnými  dnem  ,rásled,ujícím  pg  dni,  ve  kterém
t

na  ně vznikl  nárok.
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13.     Závěrečná ustanovení

13.1.  Tato  smlouva  nabývá  platnosti   podpisem  smluvních  stran  a  účinnosti  dnem   uveřejnění  v
Registru  smluv  v  souladu  se  zákonem  č.  340/2015  Sb„  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti
některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv  (zákon  o  registru  smluv)  v
aktuálním znění.

13.2.  Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky,  očíslovanými a podepsanými
oběma stranami. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech
touto smlouvou výslovně stanovených (zejm.  dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak").

13.3.  Prodávající výslovně souhlasí s tím,  že kupující zveřejní  úplné znění této smlouvy vč.  příloh,
tj.  tato  smlouva  bude  uveřejněna  v podobě  obsahující  i  případné  osobní  údaje  nebo  údaje
naplňující  parametry  obchodního  tajemství,   pokud  prodávající  nejpozději  do  uzavření  této
smlouvy  nesdělí  kupujícímu  ty  údaje,  resp.  části  návrhu  smlouvy  (příloh), jejichž  uveřejnění

je  zvláštním  právním   předpisem  vyloučeno  (např.   obchodní  tajemství,   osobní  údaje  nebo
důvěrné   informace  ve  smyslu   ust.   §  218  ZZVZ),   spolu   sodkazem   na   konkrétní   normu
takového  zvláštního  právního  předpisu  a  konkrétní  důvody  zákazu  uveřejnění  těchto  částí.
Řádně  a  důvodně  označené  části  smlouvy  (příloh)  nebudou  uveřejněny,  popř.  budou  před
uveřejněním znečitelněny.

13.4.  Splnění  povinnosti  uveřejnit smlouvu dle zák.  č.  340/2015 Sb.  zajistí  kupující.

13.5.  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

14.     Seznam  příloh

Níže uvedené  přílohy jsou  součástí této  smlouvy  a  účastníci  podpisem  smlouvy  potvrzují,  že jsou
s jejich obsahem seznámeni:

Příloha č.  1  -Technické podmínky (stanovené zadavatelem)

Příloha č.  2 -Specifikace nabízených vozidel

Příloha č.  3 -Kupní cena

kupující:

V Olomouci  dne    1  7.  -06.-   Z019

lng.  Petr Foltýnek
ředitel

Sprdva silnic Olomouckétm kíci|e
př;sogíovv*no`vpóá,áfina,'á?ce

Lipenská  120. 77211  Olomouct3
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Příloha  Č.  1  Smlouvy

Technické  Dodmínlo/ -VZ:  Dodávka  nákladního  konteinerového
automobilů s dvoikabinou ícelková hmotnost cca 6,5 tl

2 ks -nákladní automobil  kontejnerového automobilů s dvojkabinou  (celková
hmotnost cca 6,5 t)

C. Nástavba Místo dodání

1 Nákladní  kontej.  automobil  s  dvojkabinou Jeseník

2 Nákladní kontej.  automobil  s  dvoj.kabinou Hanušovice

Záruka -min.  24 měsíců  bez omezení počtu  km.

DQdápj -do  15o dnů  od  uzavření smiouvy

Při  dodání zařízení požadujeme  následující dokumentaci:

1.     zápis  o  převzetí  (dodací  list)
2.    návod  k obsluze a  údržbě,  servisní knížka vozidla
3.    záruční  list,  záruční a servisní  podmínky
4.    technický průkaz vozidla
5.     prohlášeníoshodě

Místo  Plnění:  Provozovna dodavatele



Dodávka automobil  kontejnerového automobilů s dvojkabinou (celková hmotnost cca

Technické požadavky:
motor:

-vznětový (s turbodmychadlem),  přímým vstřikováním
-výkonmin.130kw,do3000cm3
-      hladinaemisíEUR06

podvozek:
-celková  hmotnost6-7tun
-      užitečná  hmotnost:  min.  2,5tuny
-početnáprav 2,  pohon zadní nápravy
-převodovka  manuální,  6-stup.,  plně synchronizovaná
-      brzdovýsystémsABS
-závěsné zařízení  ls0  50-koule s vývodem  elektro
-      zvuková  signalizace zpětného chodu
-pohon  nástavby-PTO

kabina:
-6(7)-místná,  topení,  stěrače a ostřikovače čelního skla
-tachograf,  počítačkm
-      posilovač  řízení
-odpružené,  výškově  stavitelné  sedadlo  řidiče
-      prosklená zadní stěna
-      sedadla vybavena opěrkou  hlavy a  bezpečnostními  pásy
-      výstražná  záblesková světelná  rampa oranžové  barvy na  střeše kabiny

(zapsaná  v TP)  pro  bezpečnost prací na  komunikaci
-      signalizace  odjištěného  kontejneru
-     vyhřívaná  zpětná  zrcátka
-      odpojovač baterie
-zásuvkal2V
-akumulátormin.110Ah
-      barvaRAL2011

kloubový  nosič:
-kompletní  mechanísmus  s  nádrží  na  hydraulický olej,  hydraulický

rozvaděč s  ovládáním z kabiny vozidla,  mechanickým  zajištěním
kontejneru
kompletní  montáž na vozidlo,  seřízení a  uvedení do provozu
kapacíta zdvihu  3  500  kg,  výška  háku  1000  mm
barva  Šedočerná
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kontejner:
-      valníkový kontejner (s  přihlédnutím  na  užitečné  zatížení  vozidla)
-      vnější délka  3  800  mm,  výška  bočnice  a  čela 400  mm,  tloušťka  stěny 3

mm
-     zadní vrata  otevíratelné do  stran
-      pravá  bočnicesklopná
-     barvamodrá

Další požadavky:
•     povinná výbava -výstražný trojúhelník,  hydraulický zvedák,  sada  nářadí,  sada

žárovek,  lékárnička,  gumový koberec
•     rezervní kolo  (upevněné  na vozidle)
•      předání vozidla,  ověření funkčnosti,  zaškolení  obsluhy v  ceně
•     požadujeme možnost instalace zařízení GPS  (odbornou firmou)  na sledování

pohybu_vozidla,  aníž  by to  narušilo  záruky poskytované  dodavatele
•     vozidlo  b'ude  homologovánojako -nosič kontejneru  (zapsáno TP)
•     novývýrobek
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IVECO

Bukovský Jiří
AGROTEC a.s.
+420 585 316 464
+420 606 729 770
bukovsky@agrotec.cz

Správa silnic olomouckého kraje,  p.o.

lng.  Radel  Hrabal

29.  března 2019
Vozidlo do výroby,  platnost nabídky -60 dní

Vážená pane Hrabale,

děkujeme za Váš zájem,  rádi  bychom vám  nabídli  lveco  Daily v následující specifikaci

lveco Daily 60C18 D

Ilustrat.ivní foto

Agrotec a .s.
Brněnská 74 Hustopeče

středisko 613,  Lipenská 47,  Olomouc
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Kategorie a určení vozidla
Daily MY2016.  Víceúčelový  podvozek pro silniční dopravu  s  leg.  celk.  hmotností 6,0 t.  Rám z přímých "C"
podélníků s příčníky kruhového průřezu.  Kotoučové brzdy na obou  nápravách.  Hnaná zadní náprava,
jednoduchý převod. Vpředu torzní tyče, vzadu vícelistové pružiny.

Motor:        FIC180hp3.OLEu6
FPT-lveco FI CGL4118.  Přeplňovaný vznětový řadový čtyřválec.
Vysokotlaké přímé vstřikování Common  Rail, Z.rozvod DOHC  16V.   2,998
cm3.  Proměnné turbo VGT.  Úprava emisí EGR a katalyzátor DOC-DPF-
SCR-CUC.  Blow by.  EI.ovládané chlazení. Teleservis.  Max. výkon  132
kw/2900-3500 ovmin. 430  Nm/1250 ovmin.  Prodloužený servisní interval.
Euro6b (LD). Alternativa:  FICGL411W  Eurovlc (HD)

ECO RPM:                                                                                    1500 -2750

Převodovkaaspojka:       Manuální 6 0D
Plně mechanicky synchronizovaná řazená 6ti stupňová dvouhřídelová
převodovka s řazením  bowdeny.Suchá jednokotoučová spojka s talířovou
pružinou a automatickým vymezováním vůle a hydraulickým
ovládáním.Převodové poměry:  5,74-3,15-2,04-1,37-1 -0,79 / R4,84

Kabina,  řízení:
Víceúčelová kapotová kabina se dvěma řadami sedadel pro distribuční účely.  Řazení na palubní
desce.Sedadlo řidiče vícenásobně nastavitelné,  integrované opěrky hlavy, 4 místná lavice v druhé řadě.
Bezp.  pásy.  Posilovač řízení.

Rám vozidla žebřinový,  ocelové tvářené podélníky s montovanými                     174x64x5
příčkami,  podélníky s profílem
Nápravy a pérování:

Přední náprava                                            5823 QuadTor
Řídící nepoháněná náprava se zvýšenou nosností,  kola nezávisle zavěšena na dvojici příčných  ramen,
pérování torzními tyčemi,  stabilizátor,  tlumiče.

Zadní náprava(y):                                        450517/2
Hnací tuhá náprava s bezúdržbovým  uložením dvojmontáže kol v hmotnostně optimalizovaném tělese.
Jednoduchý  hypoidní převod.  Zavěšení listovými  pružinami,  tlumiče,  stabilizátor.

Brzdy:
Hydraulicky s posilovačem ovládané provozní brzdy kotoučové na všech  nápravách s vnitřním chlazením a
plovoucími třmeny

Elektricky ovládané  hydraulické ventily kol. Zahrnuje funkce ABS,
se systémem regulace

Parkovací brzda působící

Elektrická soustava:

Jízdní výkony pro převodovku:

ASR,  Hill  holder,  brzdový asistent HBA, adaptaci na polohu zátěže
LAC,  ESP s řízením stability soupravy a příčné stability vozidla.
mechanicky na bubnovou  parkovací brzdu zadních kol

12V,  baterie s el.  odpojovačem v levém schůdku 110 ah, systém
multiplex s CAN,   autodiagnostické funkce napojené na telematiku

Agrotec a.s.
Brněnská 74 Hustopeče

středisko 613,  Lipenská 47,  0lomouc
3/5



Stálý převod (posledni' volba):
Pneumatiky (poslední Otáčky mot při  50kmh-předposledni
volba): převod..

Převod nápravy 4.30 PNEU 225n5 R16 silnični 1588

Otáčky motoru  při  90kmh-poslední převod:

Otáčky motoru při 80kmh-poslednípřevod:

Otáčky při 65kmh-poslední převod:

2262 2010 1633

Otáčky mot při  120kmh-poslední  převod:

Otáčky mot při 80kmh- Otáčky mot při 65kmh-předposlední

předposlední převod: převod:

3015 2541 2065

Rychlost na dolni zelené otáčky-poslední p.

Rychlost na dolní zelené Teor.rychlost na horní zel.otáčky-

otáčky-předposlední p. poslední  p.

60    km/h 47   km/h 109    km/h

Rychlost na  neipomaleiší  stupeň:                                                                      5,18   km/h/ 700/min                                     14,81  km/h/ 2000/min

60C18  D                                      Barva kabin Oranžová RAL 2011                            RoZvor:  4750 mm

Převod  nápravy 4.30

0mezovač rychlosti 90 Km/h

Nabíjení baterie permanentní

Dvojitý trojúhelníkový závěs s torzní tyčí

Zadní semieliptická pera pro těžkou dopravu

Ramena zrcátek pro šířl(u  nástavby 2350

Komfortní displej   v ČJ

Determální zabarvená čelní sklo

Digitální tachograf

Držák náhr. kola pod  rámem vzadu

Pevný zadní nárazník

Denní světla s optimální životností žárovek

Vyhřívání  palivového  filtru

Náhradní kolo

Bez ochranného štítu  chladiče

uková trubka u rostřed dozadu

lzolace zadní steny v kabině řidiče                             Zadní okna kabiny

Tech. zatížení náprav2300-4650 kg                          Elektrické stahování oken

Přední stabilizátor

Zadní stabilizátor

Bez Airbagu

Konektor pro  nástavbáře 20 &  12  PIN

Dálkově  ovl.  centr.  zamykání s  imobilizérem

Dva parkovací klíny v držácích

Přední zástěrky pro podvozek

Reflexn Í varovný trojúhelník

Příprava  pro  rádio

LDWS  hlídač jízdního  pruhu

Dálkově ovládaná vyhřívaná vnější zrcátka

Akustická signalizace zpátečky vzadu

Vyhři'vaný Blow-By

ESP v.9 (ABS,ASR,MSR,  HBA,HiH,LAC,TSM,HRB,HFC)

Textilní  nastavitelné sedadlo  řidiče 3st.

CENA:

PoDis dodávkv :

868,175.00 CZK    bezDPH27°/o

JNK CTS 3038 SSOK

Agrotec a.s.
Brněnská 74 Hustopeče

středisko 613,  Lipenská 47,  0lomouc
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Jednoramenný kloubový nakladač

360090011      MECHANISMUS  KLOUB.  CTS  3038

360720115      0VLÁDÁNÍ  BOWDENOVÉ2N  3710

361040121      ROZVADĚČ  HYDR.  BOWD. WALVOIL SD5/2-1

360120023      čERPADLO  HYDR.  ZUB.  CASAPPA  FP  20.16  UNl/OMFB  NPLH  16  DIN

210010200      NÁDRŽ  HYDR.  HN    10L  BLOK,ZADNÍDRŽÁK,1"

360530001       HYDRAULIKA-PŘIPOJOVACÍ SADA   1"  <  29Mpa,  signalizace  odjíštěného  kontejneru

360500006      MONTÁŽ  MECHANISMU  K<   50kN  NAPODV.4x2

Suma
Zápis  do TP  do sT výkonu  mechanismu

8,00 179  876,00

Příslušenství  k podvozku
360050002              BLATNÍKY JEDNODUCHÉ  PLAST.  <  19"  SADA VČ.  MONT.

361380002              ZÁBRANY  BOčNÍ -AL.  2x2  <   9t,  DRŽÁKY TTVč.  MONT.

361180001               PŘíSLN  TABULE  REFLEXNÍ  ZADNÍ

360970060              PŘÍSL.N  NÁPADNÉ  ZNAČENÍ  REFLEXNÍ ECE  104

361160002              SVĚTLAI  BOčNí OBRYSOVÁ S  ODFIAZKOU  12V,  4ks

361160014              SVĚTLA -ZADNÍ  DOPLŇ.  OBRYS.+BOčNÍ-LED  RAMÉNKO

360210005              REZERVA-DRŽÁK  NAVíJECÍ  <  19,5'.  Vč.  MONT.

Suma                           7,00 25  949,00

Kontejner valníkový
Kontejner
KONTEJNER VALNÍKOVÝ  C2~38  KVAL 4  FUR,  MODRÝ RAL 5017

Suma                            1.00

Sumacelkem    16

44  000,00

00                                                                                    249  825 00  Kč  bez  DPH

Agrotec a.s.
Brněnská 74  Hustopeče

středisko  613,  Lipenská  47,  0lomouc
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Příloha  č.  3  smlouvy -kupní cena

Číslosestavy
Automobil Cena  v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH

1

dodávka nák[adníhokomejnerovéhoautomobllůsdvojkabinou-celkováhmotnostcca6,5t

cest. Jeseník NEC0 Dally 60C18 D s noslčem kontejnerů CTS 6038 1.118.000,- 1.352.780,-

2

dodávka nákladi.Íhokontejnerovéhoautomobllůsdvojl(ablnou-celko`/áhmotnostcca6jt

cest.  Hanušovice lvECO Dally 60C18 D s nosičem kontejnerů CTS 6038 1.118.000,- 1`352Ý780,-

\111_11

I  I    I    I    I    111        _   I       _    I                                              I                   I              _ 1111111_11                  _                                        _1                   _                  ,.::I=l,-,=-,,J`J--,?,-=               ,=J                              -,-,--:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - LII__--__::=II_=_IY_:_I:_-r_,II---_III III--I-I,-I=_:_-I-_-r_-,,,-_JI_Ij

Hustopečích d ,

  #:%Sz%a8;;:3Sše


