
KUPNÍ SMLouvA

Smluvní strany

KUPUJÍCÍ: Město Nový Bydžov
se Sídlem: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 00269247
jehož jménem jedná: Ing. Pavel Louda - Starosta města
bankovní Spojení: Komerční banka, a.s.

č- účtu: _
Zástupce ve věcech technických: Ing. Ján Drugda
(dále jen „kupující") na Straně jedné

a

PRODÁVAJící: AGRıco, S.r.0.
Se Sídlem: Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí
IČO: 492 86 838
Dıčz cZ49286838
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského Soudu Hradci Králové, oddíl C, vložka 4215
Statutární orgán: Ing. Josef Faita -jednatel
bankovní Spojení: ČSOB, a.s.
Č. účtu:
telefon, e-mail: 494 372 038, agrico-sro@agrico-sro.cz
Zástupce ve věcech technických: Ing. Josef Falta

(dále jen „prodávající") na straně druhé

Smluvní Strany se výslovně dohodly, že veškerá práva a povinnosti upravená touto kupní Smlouvou
(dále také jen „sm|ouva"), jakož ipráva›a povinnosti Ztéto Smlouvy vyplývající, budou řešit podle
příslušných ustanovení Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v. Znění (dále jen „občanský
zákoník").

II.

Úvodní ustanovení
Tato kupní Smlouva je uzavírána na Základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné
Zakázky na dodávky vyhlášené kupujícím, jako veřejným Zadavatelem dle ust. §4Odst. 1
písm. d) Zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných Zakázek, v pl. znění (dále jen „Zákon“
nebo „ZZVZ"), pod názvem „Lesnická technika pro přibližování dříví", (dále jen „veřejná
Zakázka"), dle kterého byla nabídka prodávajícího vybrána jako nejvhodnější. Neobsahuje-li
tato smlouva zvláštní ustanovení, vykládají Se práva apovinnosti Stran podle nabídky
prodávajícího a zadávacích podmínek veřejné Zakázky.
Projekt „Lesnická technika pro přibližování dříví" je Spolufinancován Z prostředků Státního
zemědělského íntervenčního fondu, operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní
hospodářství.



III.
Předmět plnění

Touto Smlouvou Se prodávající Zavazuje Za podmínek této Smlouvy dodat kupujícímu Zboží

v rozsahu Přílohyč. 1 této Smlouvy (dále jen „zboží"), vč. jeho dopravy do níže Sjednaného

místa plnění a zaškolení obsluhy, a převést na kupujícího vlastnické právo ke Zboží podle této

Smlouvy.
Prodávající se Zavazuje kupujícímu dodat Zboží v takové jakosti a provedení, jaká odpovídá

technickým Standardům a normám.
Zboží a veškeré jeho Součásti bude nové, nepoužité, nerepasované, certifikované,
homologované, určené pro český trh, odpovídající kogentním právním předpisům ČR i EU a

oborovým normám, zejména předpisům dopravního práva. Zboží bude vyrobené v roce 2017

a později Z prvotřídních materiálů a odpovídající Současným parametrům a požadavkům
nejvyšší kvality.
Zboží bude označeno v Souladu S technickými podmínkami.
Prodávající se zavazuje, že umožní kupujícímu Závěrečnou kontrolu předmětu Smlouvy
u prodávajícího před vlastním převzetím v místě plnění.
Kupující Se Zavazuje, Že Zboží převezme v Souladu SČI. VI Smlouvy a Zaplatí prodávajícímu
Sjednanou kupní cenu dle ČI. VII této Smlouvy.

IV.
Místo plnění

Smluvní Strany si ujednaly, že místem plnění, resp. místem dodáníje město Nový Bydžov.

V.
Doba plnění

Prodávající Se zavazuje dodat Zboží a Splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahující Se

podle Přílohy č. 1 této Smlouvy k dodání Zboží (včetně zaškolení obsluhy), do 9 měsíců od

účinnosti smlouvy.
Dodáním Zboží Se rozumí předání Zboží kupujícímu v místě plnění na Základě potvrzeného

dokladu dle čl. 6 odst. 1 této Smlouvy včetně předání veškeré technické dokumentace dle

čl. Vl odst. 5 této Smlouvy.

Vl.
Předání zboží

Zboží podle čl. III odst. 1 této smlouvy bude v místě plnění předáno kupujícímu datovaným

dodacím listem, předávacím protokolem nebo jiným obdobným dokladem, který je za

kupujícího oprávněn podepsat příslušný Zástupce ve věcech technických podle Záhlaví této

smlouvy a Za prodávajícího Osoba oprávněná jednat ve věcech technických podle Záhlaví této

Smlouvy. V příslušném dokladu bude Smluvními stranami potvrzeno splnění veškerých

Smluvních povinností prodávajícího, vztahujících Se podle této Smlouvy k dodání Zboží. Tento

doklad vyhotoví prodávající.
V rámci přejímacího řízení bude kontrolována Zejména kompletnost dodaného Zboží a

vizuální kvalita. Kritéria úspěšnosti převzetí zbožíjsou:
a) kompletnost dodaného Zboží dle Smlouvy a zadávací dokumentace,
b) vizuální kontrola dodaného Zboží,

c) provedení kontroly funkčnosti zboží ze Strany kupujícího,
d) kontrola kvality dodaného zboží.
Pro přejímací řízení připraví prodávající všechny doklady vyžadované pro přejímku.

Prodávajícíje povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, Zejména:
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- úklid, odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu Sdoiožením dokladů o likvidaci

odpadu,
- návody k použití a k obsluze dodaného zboží,
- Zápisy o Zaškolení obsluhy S podpisy zaškolených osob,
- ostatní doklady týkající Se dodaného Zboží vyžadované právními nebo jinými obecně

Závaznými normami nebo touto Smlouvou (Zejména prohlášení o shodě, Zkušební
protokoly a certifikáty, Záruční listy, návody a manuály, atesty, protokoly O provedených
měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy), to vše voriginále nebo ověřené
kopii.

Vpřípadě Zjištění Zjevných vad Zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně
isdůvody potvrdí na příslušném dokladu. Na následné předání Zboží Se použijí ustanovení
tohoto článku obdobně.
Veškerá technická dokumentace k dodávanému univerzálnímu kolovému traktoru a
vyvážecímu vleku za traktor S hydraulickou rukou bude v českém jazyce a bude Zahrnovat
Zejména:

a. Základní technický popis (může být součástí návodu)
Osvědčení O registraci vozidla část |l (technický průkaz) Se Zapsanými technickými
údaji

c. Rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o Schválení technické Způsobilosti typu
samostatného technického celku vozidla

d. Návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii
(Zejména pokyny k jízdě, obsluze nástavby, provozní pokyny včetně údržby, seznam
povolených činností,
Pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami
Servisní knížka a originální Servisní dokumentace
Kontaktní údaje Servisních míst

. Záručnílist
Bez těchto náležitostí není dodávka Splněna.
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VII.
Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena Za Zboží činí:

Celková cena bez DPH 4.190.000,- Kč

DPH Z celkové ceny 879.900,- Kč

Celková cena vč. DPH 5.069.900,- Kč

Kupní cena je Sjednaná jako pevná a úplná, přičemž Obsahuje veškeré náklady spojené
Sdodáním Zboží kupujícímu a Se Splněním veškerých Smluvních povinnosti prodávajícího
podle této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností účastníci této Smlouvy Sjednávaji, že kupní
cena nebude ovlivněna jakýmkoliv kolísáním cen, včetně inflace a kursových Změn.
Kupní cena bude kupujícím placena na Základě faktury prodávajícího Se splatností 30 dnů ode
dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu, přičemž prodávající je oprávněn vystavit
fakturu nejdříve prvního dne následujícího po dni oboustranného podpisu příslušného
dokladu ve Smyslu čl. VI této Smlouvy.
Daňový doklad - faktura prodávajícího musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu
podle platných právních předpisů, obsahovat požadavek na Způsob provedení platby,



bankovní Spojení, datum Splatnosti 30 dnů Ode dne jejího doručení kupujícímu, formou a
obsahem musí odpovídat Zákonu O účetnictví v pl. Znění a Zákonu o dani Z přidané hodnoty
vpl. Znění a musí mít náležitosti obchodní listiny. Každý účetní a daňový doklad musí
Obsahovat identifikaci projektu: „Lesnická technika pro přibližování dříví“.
V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená prodávajícím náležitosti podle
předchozího Odstavce, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné S touto Smlouvou, je
kupující oprávněn takovou fakturu prodávajícímu Odeslat poštou Zpět k přepracování,
přičemž tímto odesláním Se ruší doba jeji splatnosti a kupující není v prodlení se Zaplacením
fakturované částky. Doba Splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně
Opraveného daňového dokladu.
Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady Zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není
kupující povinen až do odstranění vady Zboží uhradit kupní cenu. Okamžikem Odstranění vady
Zboží Začne běžet nová lhůta Splatnosti faktury.

VIII.
Práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající je povinen dodávat Zboží kupujícímu a plnit všechny své povinnosti podle této
smlouvy vsouladu S platnými právními předpisy ČR a podle ČSN a EN technických norem
souvisejících s předmětem plnění této Smlouvy.
Prodávající je povinen provést po dodání Zboží úklid místa plnění a odvoz všech obalů,
odpadů a dalších materiálů používaných při plnění jeho povinností podle této smlouvy, a to
vsouladu S ustanoveními zák. č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších
Zákonů, v pl. Znění.
Prodávající se Zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít Sjednáno platné
pojištění obecné Odpovědnosti Za škodu způsobenou třetí Osobě na pojistnou částku
minimálně 5.000.000,- Kč. Toto pojištěníje prodávající povinen na vyzvání doložit kupujícímu.
Prodávající je povinen zajišťovat plnění podle čl. Il| odst. 1 této Smlouvy prostřednictvím
poddodavatelů, které uvedl ve Své nabídce v rámci zadávacího řízení. V případě, Že
prodávající v souladu Se Zadávací dokumentací dané veřejné zakázky prokázal Splnění části
kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část
plnění poskytovat. Prodávající je Oprávněn Změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal
splnění části kvalifikace, jen Za závažných důvodů a Spředchozím písemným SOuhIaSem
kupujícího, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně Stejnou kvalifikací,
kterou původní poddodavatel prokázal za prodávajícího; kupující nesmí Souhlas Se Změnou
Subdodavatele bez Objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné dokumenty
předloženy.

IX.
Záruka za jakost, vady plnění

Prodávající touto smlouvou poskytuje kupujícímu na dodané zboží záruku Za jakost ve Smyslu
§ 2113 Občanského Zákoníku v délce trvánív rozsahu 24 měsíců.
Záruční doba počne běžet dnem protokolárního předání celého zboží podle této Smlouvy
kupujícímu.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, které
jsou Způsobilé Založit práva kupujícího z vadného plnění.
Vady Zboží, které Oznámí kupující stran části zboží, které podle této Smlouvy nabyl,
prodávajícímu, je prodávající povinen bez Zbytečného Odkladu bezplatně odstranit opravou,
Zvolí-li Si kupující takový nárok z vad ve smyslu § 2106 Občanského zákoníku.



10.

11.

12.

Kupující je oprávněn Zjištěné vady Zboží Oznámit bez Zbytečného odkladu prodávajícímu
písemnou formou prostřednictvím elektronické pošty. V oznámení vady musí být vady
popsány.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem protokolárního převzetí Zboží.
Prodávající Se Zavazuje Zajistit Záruční Servisní Služby na dodané Zboží u kupujícího, bude-li to
pro prodávajícího technicky možné, případně ve výrobním závodě či Servisních organizacích
se Smluvním závazkem na provádění Servisních prací. Prodávající ručí Za kvalitu a termínový
průběh servisních Služeb, aťjsou poskytovány výrobním Závodem či smluvním partnerem.
Prodávající Se zavazuje k Zajištění Záručního Servisu zboží dle dohody přímo u kupujícího
mobilní Servisní službou nebo ve výrobních prostorách u prodávajícího na Základě
písemného, telefonického, faxového popř. emailového oznámení kupujícího. Servisní Skupina
vyjede k odstranění vážné poruchy clo 24 hodin po nahlášení. Vážná porucha je definována
jako porucha Znemožňující bezpečné použití Zboží. Vážná porucha bude odstraněna do 10
pracovních dnů od převzetí k odstranění vad, pokud se v reklamačním protokolu Strany
nedohodnoujinak.
Prodávající se Zavazuje po dobu Záruky provádět drobné opravy u kupujícího.
Uznané reklamace, které nemohou být odstraněny Opravou, budou řešeny výměnou
vadného dílu Za nový na náklady prodávajícího.
Prodávající se Zavazuje během Záruční doby Zajistit veškeré Záruční a garanční prohlídky
(včetně úkonů mající vliv na uznání Záruky) na své náklady (včetně nákladů na dopravu do a
Ze Servisního místa). Náhradní díly, provozní kapaliny a ostatní služby nad rámec Záručních a
garančních podmínek budou hrazeny kupujícím.
Prodávající opravňuje kupujícího k provádění oprav typu: výměna poškozených dílů a drobná
oprava laku.

IX.
Smluvní pokuty

Za nesplnění Závazků ze Smlouvy Sjednávají Smluvní Strany následující Smluvní pokuty:
a) Za prodlení prodávajícího S předáním Zboží způsobem podle čl. VI této Smlouvy ve lhůtě

podle čl. V. této Smlouvy je prodávající povinen Zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve
výši 0,2 % z celkové kupní ceny Za každý, byť i Započatý den prodlení;

b) za prodlení prodávajícího se Splněním povinnosti odstranit vady zboží ve lhůtě podle čl.
IX odst. 8 této smlouvy je prodávající povinen Zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč Za každý, byť i započatý den prodlení s odstraněním každé vady;

c) za každé jednotlivé porušení povinnosti vyplývající Z čl. VIlI Smlouvy je prodávající
povinen Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč Za každé jednotlivé porušení této
povinnosti.

d) v případě prodlení kupujícího Se Zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen
Zaplatit prodávajícímu úrok Zprodlení ve výši 0,05 % Zdlužné částky Za každý, byť i
Započatý den prodlení.

Uplatněním nároku na Smluvní pokutu není dotčeno právo domáhat Se náhrady škody vzniklé
v důsledku Skutečností Zakládajících právo na smluvní pokutu, a to vjejí plné výší, tj.
v rozsahu krytém Smluvní pokutou iv rozsahu přesahujícím Smluvní pokutu.
Smluvní pokuty Se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
Samostatně.

X.
Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy se řídí uSt. § 2001 občanského Zákoníku, pokud není dále stanoveno
jinak.
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Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy pro její podstatné porušení prodávajícím,
přičemž podstatným porušením Smlouvy Se rozumí Zejména:
a) prodlení prodávajícího S dodáním Zboží delším než 20 dnů;
b) nedodržení technické Specifikace Zboží uvedené v nabídce prodávajícího,“
c) pokud Se prodávající rozhodnutím Soudu Ocitne v úpadku dle Zákona č. 182/2006 Sb.,

insolvenční Zákon, v pl. znění.
Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení
písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od této Smlouvy kupujícím
Z důvodu výše uvedených podstatných porušení smlouvy prodávajícím, nemá prodávající
nárok na náhradu jakýchkoliv od té doby vzniklých nákladů.
Prodávající bere na vědomí, že účinnost této smlouvy Závisí na poskytnutí dotace Z fondů
Evropské unie na realizaci dodávek a služeb. Kupující Si vyhrazuje právo tuto Smlouvu
písemně vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace Z fondů Evropské unie na
realizaci díla. Neposkytnutí dotace Se nepovažuje za porušení Závazků vyplývajících z této
Smlouvy a žádná Smluvní Strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů
vzniklých v důsledku takového ukončení Smlouvy.

XI.
Bankovní záruka

Kupující nepožaduje.

XII.
Závěrečná ujednání

Tato smlouva se uzavírá a je vyhotovena ve třech originálech, Z toho ve dvou tištěných

stejnopisech, Z nichž jeden obdrží kupující a jeden prodávající, a v jednom elektronickém

stejnopísu podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma Smluvními

Stranami.

Obě Smluvní Strany prohlašují, že Se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejich příloh a

S celým obsahem Smlouvy Souhlasí.

Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související S dodávkami a Službami,

vč. účetních dokladů min. do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech

stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.

Prodávající Se zavazuje minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a

dokumentaci Související S realizací díla Zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční Správy a dalších oprávněných orgánů Státní

Správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly

vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly Součínnost.

Prodávající není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu kupujícího svá práva

a Závazky vyplývající ztěto Smlouvy na třetí Subjekt. Práva a povinnosti vyplývající Ztéto

Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou Smluvních Stran. Smluvní Strany jsou povinny Se

vzájemně informovat O změně údajů uvedených na 1. Straně této smlouvy.



Případné Spory vzniklé Ztéto Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a

místně příslušným soudem.

Smluvní Strany této Smlouvy Se dohodly, že právní vztahy Založené touto Smlouvou se budou

řídit právním řádem České republiky.

Text Smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.

Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících S plněním Smlouvy, bude

prováděno prostřednictvím datových Schránek smluvních Stran uvedených vzáhlaví této

Smlouvy, není-li vtéto Smlouvě či Smluvními Stranami výslovně sjednáno jinak. Za den

doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud

adresát písemnost nepřevzal. V případě Změny datové schránky je Smluvní Strana povinna

Změnu písemně oznámit druhé smluvní Straně.

Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím a výslovně Souhlasí Se zveřejněním celého znění Smlouvy

včetně všech jejích změn a dodatků, výši Skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné Zakázky a

dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu kupujícího, a to v Souladu s § 219 Zákona č.

134/2016 Sb., O Zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní Strany Se dohodly, že Město Nový Bydžov bezodkladně po uzavření této Smlouvy

odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje Znaky obchodního tajemství (§

504 Z. č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník).

. Prodávající souhlasí Se zpracováním Svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně

S jejich Zveřejněním v registru smluv ve Smyslu Z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv (zákon o registru

Smluv) Městem Nový Bydžov, Se Sídlem Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov, IČ

00269247. Souhlas uděluje Zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje

dobrovolně.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem

jejího uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Nový Bydžov dne 24. 2. 2020,

č. usnesení: 736/30R/2020, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné Zakázky pod

Označením: „Lesnická technika pro přibližování dříví".

V Novém Bydžově, dne: 7//Ä /us-f'ćí V Týništi nad Orlicí dne: 6/3/2020
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za Kupujícího

-

za Prodávajícího

Ing. Pavel Louda "`~~›“““'"ˇ` Ing. Josef Falta
4/' Starosta města jednatel

PŘÍLOHY SMLouvY

Nedílnou Součástí této Smlouvyje:

Příloha č. 1: Technické parametry pro univerzální kolový traktor a vyvážecí vlek za traktor

s hydraulickou rukou.

Příloha č. 2: Seznam všech poddodavatelů, kteří se na realizaci dodávky podílejí

Příloha č. 3: Krycí list nabídky



Příloha č. 1 - Technické parametry

Technická Specifikace předmětu Dlnění - univerzální kolový traktor a vvvážecí vlek Za traktor
S hydraulickou rukou:

Zadavatel požaduje, aby dodávka veřejné Zakázky splňovala následující minimální parametry:

1) technické parametry univerzálního kolového traktoru (vozidlo způsobilé pro provoz na
pozemních komunikacích podle platné legislativy v době dodání):

Nabízený typ Stroje: Kolový traktor VALTRA N154A

Popis parametru Specifikace parametru
(požadavek zadavatele)

Nabídka uchazeče
(doplní uchazeč)

Účel práce v lese Ano ANO
Délka 4500 až 5000 mm 4537 mm
Provozní hmotnost minimálně 6500 kg 6500 kg
Maximální povolená hmotnost minimálně 11000 kg 11000 kg
Maximální povolená hmotnost . . . v
přívěsu nebo návěs“ mınımalne 27500 kg 27500 kg

Motor o Zdvihovém objemu minimálně 4,9 L 4,91 L
Motor o maximálním výkonu minimálně 125 kW 129 kW
Motor splňující emisní normu
Stage V Ano ANO

Předehřev motoru 230 V 230 V

Převodovka s reverzací řazenou
pod Zatížením

minimálně 30 převodových stupňů
vpřed/vzad, včetně plazivých
rychlostí

minimálně 30 převodových
stupňů vpřed/vzad, včetně
plazivých rychlostí

Minimálně 5 převodových
stupňů řazených pod zatížením,
řazení Skupin bez použití
spojkového pedálu, Ovládání
převodovky JOYSTICKEM na A"° ANO
loketní opěrce,pojezdová
rychlost 40 km/h při Snížených
otáčkách motoru
Vývodová hřídel 540/540E/1000 540/540E/1000

Přední náprava
hnaná S uzávěrkou diferenciálu a
Senzorem natáčení kol, pneumaticky
odpružená

hnaná s uzávěrkou diferenciálu a
senzorem natáčení kol,
pneumaticky odpružená

Zadní tříbodový závěs
Zvedací síla minimálně 78 kN, Zvedací Síla 78 kN, elektronická
elektronická regulační hydraulika regulační hydraulika

Hydrëu'mke Cerpad'í) L°ad minimáınë 115 ı/min; 115 ı/min.
Sensıng
3 vnější hydraulické okruhy
S regulací průtoku, beztlaková ano ANO
vratka oleje 1“

Kabina

jednodvéřové, pětisloupková,
přetlaková, mechanicky Odpružená
klimatizace, topení ve sloupku řízení,
sedadlo obsluhy vzduchem
odpružené, vyhřívané, Otočné o 180
stupňů; Sedadlo Spolujezdce, čelní a
zadní stěrač, Oranžový výstražný
maják, autorádio

jednodvéřové, pětisloupková,
přetlaková, mechanicky
odpružená klimatizace, topení ve
sloupku řízení, sedadlo obsluhy
vzduchem odpružené, vyhřívané,
otočné o 180 stupňů; sedadlo
spolujezdce, čelní a Zadní stěrač,
oranžový výstražný maják,
autorádio

Palivová nádrž ocelová min. 160 L Ocelová 160 L
Etážový Závěs s automatickou
hubiCí a koulí K80 Ano ANO

Kola
Zadní 38", přední 28", pevné disky
kol S kryty ventilků pneumatik, lesní
pneu NOKIAN FOREST

Zadní 38", přední 28", pevné
disky kol s kryty ventilků
pneumatik, lesní pneu NOKIAN
FOREST za



Příloha č. 1 - Technické parametry

Popis parametru Specifikace parametru
(požadavek zadavatele)

Nabídka uchazeče
(doplní uchazeč)

Brzdy Vzduchotlakové, 2 okruhový systém Vzduchotlakové, 2 okruhový
systém

Čelní rampovač
max. Zdvih v oku výložníku
minimálně 4000 mm, nosnost v max.
výšce minimálně 2250 kg, tlumič
rázů, 3 funkce

max. zdvih v oku výložníku 4060
mm, nosnost v max. výšce
2300 kg, tlumič rázů, 3 funkce

Rampovací lopata S aktivním přidržovačem, šířka
lopaty minimálně 1480 mm

s aktivním přidržovačem, šířka
lopaty 1480 mm

Ochranný rám kabiny Z trubek
A ANO

6/4“ die norem OPS, FOPS "0
Ochranná vana traktoru včetně Ano ANO
ochrany vzduchu

2) technické parametry klanicového vyvážecího vleku za traktor s hydraulickou rukou
s dragákem pro nakládání dříví:

Nabízený typ Stroje: Vyvážecí vlek SR 1400 s hydraulickou rukou LK 5286

. Specifikace parametru Nabídka uchazeče
POPIS parametru (požadavek zadavatele) (doplní uchazeč)
Celková hmotnost přívěsu Min.13000 do max. 15000 kg
s hydraulickou rukou 15 000 Kg
Rámová konstrukce dvojitý rám Dvojitý rám
Prodloužení ložné plochy Min. 900 mm 900 mm
Minimální délka ložné plochy bez Min. 4000 mm 4000 mm
prodloužení
Hydraulicky Sklopné podpěry Ano ANO
nohou
Minimálně 4 páry klanic s Otočným Ano ANO
uložením
Boogie náprava Ano ANO

Vzduchové brzdy 4 kola Ano ANO

Hydraulicky naváděná oj Ano ANO

Závěs s K80 An° ANO
Odstavná noha hydraulická Ano ANO

Pneumatiky s vyztuženými nebo Min. 500/45 - 22,5“ 500/45 - 22,5“
pevnostními disky
Schválení pro provoz na veřejných Ano ANO
komunikacích



Příloha č. 1 - Technické parametry

Parametry hydraulického jeřábu

Popis parametru
Specifikace parametru Nabídka uchazeče
(pozadavek zadavatele) (doplní uchazeč)

Délka hydraulického jeřábu Mirı . 8600 mm 8600 mm
Elektrické proporcionální ovládání Ano ANO
pomocí joysticků
Nosnost při výloži 4 m bez kleští a Minimálně 1150 kg 1200 kg
rotátoru
Úhel otáčení jeřábu minimálně Minimálně 370° 370°
370°
Zdvihový moment Min. 70 kNm 70 kNm
Otočný moment jeřábu Min. 21,5 kNm 21,5 kNm

ç
Capk



Příloha č. 3.'

KRYcí LIST NABÍDKY
Lesnická technika pro přibližování dříví

(název veřejné zakázky)

Zadavatel

Název: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Jednající: Ing. Pavel Louda, Starosta

IČO: 002 69 247

Účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník ZŘ“)
Název: AGRICO, s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Čapkøva 802, 517 21 Týniště nad Orlicí

Tel./fax: 494 372 038

E-mail: a rico› r a rico-Sro.cz

IČO / DIČ: 492 86 838/ cz49286838

ID datové Schránky: uhvjsSw

Osoba Oprávněná za účastníka ZŘ
jednat: Ing. Josef Falta, jednatel

Kontaktní osoba (jméno a příjmení): Ing. Josef Falta

Kontaktní Osoba (trek/fax): 603 824 762

Kontaktní osoba (e-mail): faltaQagricO-sro.cz

Nabídková cena za celé plnění zakázky v CZK
Cena celkem „ Cena celkem(bez DPH) DPH (V KC) (včetně DPH)

Cena Za univerzální kolový
"3km" 2.840.000,- Kč 596.400,- Kč 3.436.400- Kč

Cena celkem v Cena celkem(bez DPH) DPH (V KC) (včetně DPH)
Cena Za vyvážecí vlek:

l.350.000,- KČ 283.500,- KČ 1.633.500,- KČ

Cena celkem ˇ Cena celkem
(bez DPH) DP" (V Kc) (včetně DPH)

Celková nabídková cena
"častmka zR: 4.190.ooo,- Kč 879.900,- Kč 5.069.900,- Kč

Osoba oprávněná za účastníka ZŘ jednat
Jméno, příjmení a funkce osoby
oprávněné jednal: jménem či za
účastníka ZR:

Ing. Josef Falta, jednatel

Datum podpisu, podpis a razítko
osoby oprávněnéˇjednat jménem
či za účastníka ZR:

6. 3. 2020
iŽap




