
KUPNÍ SMLOUVA

číslo kupujiciho: 3853
číslo prodávajÍcÍho: ..................

uzavřená podle ustanoveni § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,smlouva").

Článek l.
Smluvní strany:

1. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
se sídlem: Přilucká 213, 760 01 Zlín
IČO: 70887306
DIČ: CZ70887306
Identifikátor datové schránky: z3paa5u
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:
Fax.:
(dále jen .,kupujicŕ')

a
2. ZHT GROUP s.r.o.

se sídlem: Slavič 16, Hranice 75361

IČO:
DIČ,
Identifikátor datové schránky:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel. l Fax.:

(dále jen ,,prodávajicí")

zapsána ve veřejném rejstříku, vedeným Krajským
soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29099
27762262
CZ27762262
9y4c43j

Dále také též jako ,,smluvní strany".
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Článek ll.
Základ ni ustanoveni

Podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka prodávajÍcÍho ze dne 14. 11. 2019, která
byla na základě výběrového řízenI zveřejněného v Národním elektronickém nástroji (nen)
pod systémovým číslem N006/19/V00030911vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

Článek Ill.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodáni nových, nepoužitých tří (3) pneumatických
vyprošt'ovacich a stabilizačních sad PARATECH (dále jen ,,zboží"). Podrobný popis
zboží je přIlohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

2. Touto smlouvou se prodávajÍcÍ zavazuje dodat kupujícímu za podmínek v ni sjednaných
zboží, specifikované v odst. 1 tohoto článku a převést na kupujÍcÍho vlastnické právo
k němu.

3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu za niže
uvedených podmínek.

4. prodávajÍcÍ tímto prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl.
občanského zákoníku.

Článek IV.
Doba, místo a způsob předáni zboží

1. prodávajÍcÍ je povinen dodat bezvadné zboží v místě plněni nejpozději do 28.2.2020.
2. prodávajÍcÍ se zavazuje informovat kupujÍcÍho o termínu dodání zboží nejméně tři (3)

pracovni dny předem. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím
souhlasu kupujÍcÍho.

3. Místem plnění je: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, stanice Otrokovice, Příčná
1614, 765 02 Otrokovice.

4. Závazek prodávajÍcÍho dodat zboží bude splněn převzetím zboží kupujichn po potvrzeni
dodacího listu v místě plněni. K podpisu protokolu je oprávněna konktaktní osoba
uvedená v ČI. l.

5. O předání a převzetí zboží bude prodávajicim vyhotoven protokol o předání a převzetí
zboží (dále jen ,,protokol") ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma
smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotoveni
protokolu.

6. KupujIci je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující
důvody odmitnutí převzetí zboží písemně prodávajicimu sdělí, a to nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předáni zboží se
použijí ustanoveni této smlouvy.

Článek V.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží uvedené v ČI. Ill. odst. 1, této smlouvy je stanovena dohodou
smluvních stran ve výši 768 594,- KČ bez DPH (slovy: sedm set šedesát osm tisíc pět set
devadesát čtyři korun českých.) jako cena nejvýše přípustná, tj. 929 999,- KČ s DPH
(slovy: devět set dvacet devět tisíc devět set devadesát devět korun českých.), při sazbě
DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu
s platnými právními předpisy.

2



Rekapitulace kupní ceny:

CENA V Kč l 1 ks CENA V Kč CELKEM
název ks cena bez DPH cena VC'. cena bez DPH cena VC. DPH

DPH 2/% DPH DPH 21%
pneumatické
=::::: 3 252:98 55388?:, 30: :9Č935 768 594 Kč ;OS 929 999 Kč

sady

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupi a
dodávkou zboží (skladováni, balné, clo). V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady spojené
s dopravou zboží na místa plněni a případná možná rizika (inflační, cenové či měnové
vlivy apod.).

3. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajichn po převzetí
kompletního zboží kupujicM Faktura (daňový doklad) v českém jazyce vystavena
prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, evidenční číslo
této smlouvy a dále vyčís|enÍ zvlášť' ceny za zboží v KČ bez DPH, zvlášť' DPH a celkovou
cenu za zboží v Kč včetně DPH. ProdávajÍcÍ je povinen doručit kupujícknu fakturu
nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů od převzetí zboží kupujichn.

4. Cena za zboží v KČ včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den
fakturace dle platných právních předpisů v zemi kupujÍcÍho.

5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK)
výhradně na účet prodávajÍcÍho uvedený v ČI. l. této smlouvy.

6. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky,
bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajÍcÍho.

7. Prodávající je povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) kopii předávacího protokolu
a seznam dodaného přís|ušenstvÍ s naceněním za jeden (l) kus včetně DPH. Fakturace
po splněni požadovaných podmínek dodávky se uskuteční na adresu:
čr - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přilucká 213, 760 01 Zlín

na faktuře bude jako kupujÍcÍ uvedeno:
čr - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Přilucká 213
76 01 Zlín

8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů
ode dne doručeni faktury na adresu sídla kupujÍcÍho.

9. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsáni fakturované kupní ceny
z bankovního účtu kupujÍcÍho. Pokud kupujÍcÍ uplatni nárok na odstranění vady zboží ve
lhůtě splatnosti faktury, není kupujÍcÍ povinen až do odstraněni vady uhradit cenu zboží.
Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce
třiceti (30) kalendářních dnů.

10. KupujÍcÍ nebude poskytovat prodávajÍcÍmu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo
jeho části a prodávajici prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat
nebude.

11. Kupujici je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou nebo budou-li
tyto údaje uvedeny chybně. Prodávajici je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupujÍcÍ v prodlení se zaplacením
ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet
nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručeni
faktury na kontaktní adresu kupujÍcÍho.
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Článek VI.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. KupujÍcÍ nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho protoko|árnjho převzetí od
prodávajÍcÍho.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujÍcÍho okamžikem protokolárního převzetí
zboží od prodávajÍcÍho.

Článek VIl.
Záruka a vady zboží

1. prodávajÍcÍ odpovídá za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data
předání kupujícímu za podmínek uvedených v záruční listině.

2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujÍcÍm. Záruční doba neběží po dobu,
po kterou kupujÍcÍ nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávajÍcÍ.

3. Veškeré vady zboží je kupujici povinen uplatnit u prodávajiciho bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil. Uplatnění vady provede kupujÍcÍ písemným ohlášenIm vad, a to
formou písemného oznámeni o vadě nebo datovou schránkou. Na písemné oh|ášení vad
je prodávajÍcÍ povinen odpovědět do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení. Pokud
tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení. V
případě, že kupujÍcÍ nesdělí při vytknuti vady či vad zboží v rámci záruční doby
prodávajícímu jiný požadavek, je prodávajÍcÍ povinen vytýkané vady ve lhůtě do patnácti
(15) dnů vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bude-li pro
prodávajicího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující je povinen provést
odstranění vady v místě určeném kupujIcM

4. Další nároky kupujiáho, plynoucí mu z titulu vad zboží z obecně závazných právních
předpisů, tím nejsou dotčeny.

5. ProdávajÍcÍ prohlašuje, že je jediným garantem plněni této smlouvy a na jeho vrub budou
řešeny veškeré záruky.

6. Veškeré náklady kupujÍcÍho souvÍsejÍcÍ s opravou vad, na které se prokazatelně vztahuje
záruka, budou hrazeny prodávajícím.

7. ProdávajÍcÍ je povinen v případě prodlení s vyřizenhn reklamace zaplatit kupljjÍcÍmu
smluvní pokutu ve výši 50,- KČ, a to za každou vadu a za každý kalendářní den prodlení.
Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
jejího uplatnění.

Článek VIII.
Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávajici se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujÍcÍho či jeho zaměstnanců
a spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujÍcÍho žádné
třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupněnÍ informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. prodávajÍcÍ je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku

všechny osoby, které se budou podílet na dodáni zboží kupujíchnu dle této smlouvy.
3. Za porušeni povinnosti rMčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle

této smlouvy, odpovídá prodávajÍcÍ, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.
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5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

Článek lX.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení terminu dodáni a předáni zboží podle ČI. lV. odst. 1 této smlouvy
ze strany prodávajÍcÍho nebo v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujÍcÍho z důvodů
vad zboží je prodávajÍcÍ povinen uhradit kupujIcimu smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z celkové ceny zboží bez dph za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení.

2. Jestliže prodávajÍcÍ poruší jakoukoli povinnost podle ČI. VIII., zavazuje se prodávající
uhradit kupujÍcÍmu smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ (slovy: pěttisíc korun českých) za
každé jednotlivé porušení povinnosti.

3. KupujÍcÍ je povinen zaplatit prodávajicňnu za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky s DPH dle příslušné
faktury za každý, byt' i započatý, den prodlení.

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
jejich uplatněni.

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodněni v plné výši ani povinnost prodávajÍcÍho řádně dodat
zboží.

6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujÍcÍho na
odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména:
a) prodlení prodávajicího s dodáním zboží o vÍce než sedm (7) kalendářních dnů,
b) neodstraněni vad zboží ve lhůtě stanovené podle ČI. VIl. odst. 3;
C) porušení povinnosti prodávajÍcÍho podle či. VIII. této smlouvy,
d) postup prodávajiciho při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujÍcÍho.

7. KupujÍcÍ je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
a) vůči majetku prodávajÍcÍho probíhá insolvenčni řIzenI, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku, pokud to právni předpisy umožňuji,
b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajíciho

nepostačuje k úhradě nákladů inso|venčního řizenI,
c) prodávajÍcÍ vstoupí do likvidace,
d) uvedený bankovní účet v ČI. 1 této smlouvy není veden v registru plátců DPH.

8. ProdávajÍcÍ je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

a) kupujíci bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této
smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů,

b) pokud kupujÍcÍ nezajistí podmínky pro řádné předání plnění a tuto skutečnost po
upozorněni nenapraví ani v přiměřené lhůtě.

9. Účinky každého odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od této
smlouvy není dotčen zejména nárok na náhradu škody, smluvní pokutu a povinnost
mlčenlivosti.

Článek X.
Ostatní ujeď náni

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů uvedených v či. I této smlouvy.

2. ProdávajÍcÍ není bez předchozího písemného souhlasu kupujÍcÍho oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy vyp|ývajicí na třetí osobu.
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3. prodávajÍcÍ je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

4. Prodávající je povinen dokumenty souvÍsejÍcÍ s prodejem zboží dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu pěti (5) let od konce účetního období, ve kterém došlo k
zaplacení poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plněni dle této
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontro|ními orgány.

5. prodávající je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejÍcÍch s poskytováním služeb
dle této smlouvy ze strany kupujÍcÍho a jiných orgánů oprávněných k prováděni kontroly,
a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financi ČR, územních
finančních orgánů, Nejvyššího kontro|ního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k
výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo
zmocní.

6. ProdávajÍcÍ je povinen písemně upozornit kupujÍcÍho na existujÍcÍ či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

7. prodávajÍcÍ bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

Článek XI.
Závěrečná ustanoveni

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. l jsou oprávněny k poskytování
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednáváni
změn nebo rozsahu této smlouvy.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smlouva bude v registru smluv uveřejněna Hasičským záchranným sborem Zlínského
kraje, a to nejdéle do 30 dnů od uzavření této smlouvy. V případě, že dle podmínek
stanovených v zákoně o registru smluv není nutné smlouvu uveřejňovat, nabývá tato
smlouva platnosti a účinnosti podpisem stran.

3. Práva kupujÍcÍho vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy či jejího porušení se promlčujI ve lhůtě deseti
(10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, minimálně však do konce roku
2029.

4. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména
§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě uzavření této smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém
jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to
písemnými listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednáni jsou
neplatná.

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této
smlouvy budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor
projednán před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.

8. Smluvní strany se dohodly podle § 89a občanského soudního řádu, že ve sporu z této
smlouvy bude dána místní příslušnost Okresního soudu ve Zlíně, případně Krajského
soudu v Brně, jako soudu prvního stupně.

9. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu
na sjednaný obsah práv a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve
smlouvě stanoveno jinak.
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10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (l) obdrží kupující
a jeden (l) prodávajici.

11. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni této smlouvy rozhodujíci, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

12. Nedílnou součásti této smlouvy jsou přIlohy:
Příloha č. 1 - Podrobný popis zboží ,,Pneumatické vyprošt'ovací a stabilizační sady"

Ve Zlíně dne "L 12. 2019 V Hranicích dne14.11.2019.
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Specifikace sady stabilizačních podpěr:

· sada pneumatických vzpěr pro stabilizaci vozidel u dopravní nehody, stabilizaci výkopů
a poškozených stavebních konstrukci

· minimální nosnost 2 t při bezpečnostním koeficientu 4:1a délce vzpěry s prodbuženim
3 m

· systém umožňujÍcÍ vzdálené roztažení vzpěry bez nutnosti přímého kontaktu obsluhy se
vzpěrou
· Způsob použiti a ovládání jednotlivých prvků musí být tvořen kombinací mechanického
pohonu, pohonu pomocí stlačeného vzduchu.
0 Stabilizační sada musí být vyrobena z vysoko pevnostního hliníku nebo materiálu
obdobných vlastnosti.
· Z d úvodu bezpečnosti musí být prvky stabilizační sady vybaveny |ichoběžnjkovým
závitem, který zamezí samovolném u pohybu-zajištění vyšší bezpečnosti při práci.
· Dílce podpěrných tyči stabilizační sady musí být vyrobeny z jednoho kusu materiálu,
bez použití spojů Či svarů, čÍmž je minimalizováno možné poškozeni jednotlivých
prvků.
· Prvky stabilizační sady nesmíobsahovat Žádné volné drobné součásti, které by mohly
být při zásahu ztraceny, čÍmž je minimalizováno omezeni funkčnosti jednotlivých prvků
stabilizační sady.
· Prvky stabilizační sady musí umožňovat použití v kombinaci s dřevěnými prvky
používanými u zásahu při bedněni a pažení.

Sada bude obsahovat:
· 2 ks prod|užovaci podpěrné tyče (31-38 cm) - určena ke stabilizaci objektů, s možnosti
mechanického roztažení, s manuálním zajišťováním pomocIvolně otočné matice na
IichoběžnIkovém závitu.
· 2 ks prodlužovacI podpěrné tyče (48-64 cm) - určena ke stabilizaci objektů, s možnosti
mechanického nebo pneumatického roztaženi, s manuálním zajišťováním pomoci volně
otočné matice na |ichoběžníkovém závitu.

2 ks prod|užovaci podpěrné tyče (94-147 cm) - určena ke stabilizaci objektů, s možnosti
mechanického nebo pneumatického roztaženi, s manuálním zajišťovánim pomoci volně
otočné matice na Ĺichoběžníkovém závitu.
· 2 ks prodluženi pro podpěrné tyče délky 15 cm - slouží k nadstavení délky stabilizační tyče
· 2 ks prodlužení pro podpěrné tyče délky 30 cm - slouží k nadstavenídélky stabilizačnityče
· 2 ks prodlužení pro podpěrné tyče délky 61 cm - slouží k nadstaveni délky stabilizační tyče
· 4 ks čtvercové pevné základny - prvek pro založení sestavy podpěrných tyČí, pevné
provedení s rozměry 15,2 x 15,2 cm
· 2 ks čtvercové sklopné základny s okem - prvek pro založeni sestavy podpěrných tyčí,
otočné provedeni s bočním náklonem do 20", osazena záchytným okem s rozměry 15,2 x
15,2 cm
· 2 ks koncovek tyči s půlkulatým zakřivením - protiskluzná dosedací plochá pro přesné
ukotvení stabilizačních tyči na nerovném povrchu
· 6 ks čtvercové otočné základny - prvek pro založeni sestavy podpěrných tyčí, otočné
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provedenís bočním náklonem do 20" s rozměry 15,2 x 15,2 cm
· Iks redukční ventil pro redukovánÍ vysokého tlaku vzduchu z kompozitních
tlakových lahví (300 bar) na pracovni tlak potřebný pro podpěrné systémy,
· Iks Ovládací jednotka vzduchová: ovládací jednotka pro pneumatické ovládánI podpěrných
systémů
0 Iks dvojcestné rozdvojky - slouží na napojení 2 hadic do jednoho vstupu ovládaci
jednotky
· 3 ks vzduchové hadice k podpěrným tyčím: slouží pro připojení podpěrných tyčí, ovládací
jednotky a redukčního ventilu, různé délky (5 a 10 m) a barvy pro usnadněni obsluhy
· 2 ks univerzálního klíče - kladiva - slouží k zajištěni stabilizačních tyčí a dalším
činnostem určených pro práci s kladivem
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