
Kupní smlouva
číslo SML-47/1070/INV/45/2020

na

„Nákladní automobil kategorie N2 Iveco EuroCargo 
MLD120E19“

Tuto KUPNÍ SMLOUVU (dále jen „Smlouva“) uzavřely níže uvedeného dne 
dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění následující strany:

A) AUTOCENTRUM HÁJEK, spol. s r.o.
Se sídlem: Lžovická 301, 281 26 Týnec nad Labem
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 156645

Zastoupená: Věrou Debelkovou - jednatelem 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Věra Debelková - jednatel 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických Smlou

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

(dále jen „Prodávající“)

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl Pr, vložka 162

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Miroslav Němec - ředitel

(dále jen „Kupující“)
(společně dále jako „Smluvní strany“).

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Došlo:

ť'.j:

Příloha:

Z b -06- 2020

V \ řídí;



1. Předmět Smlouvy

1.1 Předmětem Smlouvy je převod vlastnického práva kníže specifikovaným movitým 
věcem.
Specifikace a provedení:
Továrně nový nákladní automobil kategorie N2 Iveco EuroCargo MLD120E19 
s nástavbou nosič kontejnerů (dále jen „předmět koupě“) podrobně specifikovaný v příloze 
č. 1 této Smlouvy (Specifikace předmětu Smlouvy).

Požadovaným místem dodání předmětu koupě Prodávajícím a místem převzetí předmětu 
koupě Kupujícím je níže uvedené cestmistrovství Kupujícího:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Cestmistrovství Pardubice
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Předmět Smlouvy je v souladu se Zadávací dokumentací na veřejnou zakázku „Nákladní 
automobil kategorie N2“ ze dne 20. 5. 2020 a v souladu s cenovou nabídkou Prodávajícího ze 
dne 1. 6. 2020.

1.2 Prodávající Smlouvou prodává a Kupující Smlouvou kupuje výše uvedený předmět 
koupě za níže sjednanou kupní cenu.

1.3 Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu předmět koupě podle této Smlouvy 
a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu Smlouvy a předat předmět koupě 
Kupujícímu do 31. 3. 2021.

1.4 Prodávající se zavazuje vlastním nákladem dopravit předmět koupě ve lhůtě podle 
bodu 1.3 Smlouvy na místo dodání dle Smlouvy, složit jej v uvedeném místě a odevzdat jej 
Kupujícímu bez poškození.

1.5 V případě, že budou vydána mimořádná opatření, rozhodnutí, či doporučení v přímé 
souvislosti s šířením infekčního onemocnění SARSCov-2 způsobeným novým koronavirem 
(dále též jen „onemocnění“), či vzniknou jakékoliv nové skutečnosti nebo okolnosti 
v souvislosti s tímto onemocněním, v jejichž důsledku nebude možné splnit sjednaný termín 
dodání předmětu koupě, zejména bude zásadně omezena či zcela zastavena výroba 
Prodávajícího či jeho poddodavatelů, orgány veřejné moci bude vydáno doporučení 
necestovat do místa Prodávajícího, bude nařízena karanténa osob znemožňující nebo 
významně stěžující dodání předmětu koupě ve sjednaném místě apod., má Prodávající právo 
předložením rozhodných skutečností písemnou formou navrhnout Kupujícímu prodloužení 
sjednaného termínu dodání předmětu koupě (jakož i jednotlivých dílčích termínů, jsou-li 
stanoveny), a to i opakovaně. Návrh dohody je Prodávající povinen doručit Kupujícímu 
minimálně 30 dní před uplynutím termínu předání předmětu koupě. Za možný způsob 
komunikace považuje Kupující všechny varianty uvedené v zákoně o zadávání veřejných 
zakázek. Pokud bude mít Kupující rozhodné skutečnosti předložené Prodávajícím za 
prokázané, předloží Prodávajícímu do 10 dnů od obdržení návrhu Prodávajícího na dohodu 
písemný návrh dodatku Smlouvy s novým termínem dodání předmětu koupě.
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2. Kupní cena

2.1 Cena, kterou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu za předmět koupě, byla 
sjednána na základě výsledku výběrového řízení a dle dohody Smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH 1 891 000,00 Kč

Celková cena s 21 % DPH 2 288 110,00 Kč

slovy: dvamilionydvěstěosmdesátosmtisícjednostodeset korun českých.

Tato cena je pevná a zahrnuje jak kompletní předmět koupě, tak veškeré náklady (včetně 
plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a ochrannými 
nátěry apod.).

DPH bude účtována podle platných právních norem a předpisů, kde rozhodnou dobou pro 
výši DPH je doba zdanitelného plnění.

2.2 Smluvní strany si sjednávají zaplacení ceny bezhotovostním převodem, a to na základě 
Prodávajícím vyhotoveného a Kupujícímu doručeného daňového dokladu/faktury. Právo 
Prodávajícího na fakturaci vzniká dnem předání předmětu Smlouvy společně s doklady 
nezbytnými pro jeho užívání a uplatnění případných vad z titulu záruky za jakost.
Výše faktury bude odpovídat Smlouvě, faktura bude doručena na adresu určenou pro 
doručování nejdéle do 7 pracovních dnů po převzetí předmětu Smlouvy Kupujícím. Faktura 
vystavená Prodávajícím musí splňovat náležitosti daňového dokladu, a to v souladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění (včetně obchodní firmy, sídla, názvu peněžního 
ústavu, čísla bankovního účtu Prodávajícího, odkazu na Smlouvu nebo číslo Smlouvy a data 
vystavení faktury). Kupující je oprávněn vrátit Prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která 
nemá formálně a fakticky správné náležitosti uvedené v tomto ustanovení; vykazuje rozpor 
mezi fakturovanou částkou a částkou ze Smlouvy. Současně s vrácením faktury sdělí Kupující 
Prodávajícímu důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je Prodávající povinen fakturu 
včetně jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení 
Kupujícímu doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, 
splňující podmínky Smlouvy.

Adresa pro doručení faktury: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 
533 53 Pardubice.

2.3 Cena je splatná 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového 
dokladu/faktury Kupujícímu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího

Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího.

3. Vlastnické právo

3.1 Účastníci Smlouvy berou na vědomí, že Kupující se stane vlastníkem předmětu koupě 
okamžikem jeho faktického předání a převzetí.
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3.2 K přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě dojde okamžikem jeho převzetí 
ze strany Kupujícího.

4. Odevzdání a převzetí předmětu koupě

4.1 Předmět koupě bude Prodávajícím odevzdán a Kupujícím převzat na základě 
shodných prohlášení stran v zápisu, uvedeném v bodě 4.4.

4.2 Kupující je oprávněn odmítnout předmět koupě převzít, bude-li se na něm či na jeho 
části vyskytovat v okamžiku odevzdání vada či více vad. Předmět koupě se považuje za 
odevzdaný a povinnost Prodávajícího odevzdat předmět koupě je splněna až okamžikem 
převzetí předmětu koupě Kupujícím bez vad.

4.3 Prodávající je povinen spolu s předmětem koupě předat Kupujícímu tyto doklady:
• veškeré listiny, jichž je třeba k nakládání s předmětem koupě a k jeho řádnému užívání,
• veškerou technickou dokumentaci, vztahující se k předmětu koupě.

4.4 O odevzdání a převzetí předmětu koupě sepíší Smluvní strany zápis, který bude 
obsahovat specifikaci předmětu Smlouvy, místo a datum jeho odevzdání. V závěru zápisu 
Kupující výslovně uvede, zda předmět koupě přebírá či nikoli a pokud ne, z jakých důvodů.

4.5 I v případě, že se na předmětu koupě či na jeho části při převzetí bude vyskytovat vada 
či více vad, je Kupující oprávněn, nikoli však povinen, předmět koupě převzít, přičemž uvede, 
že předmět koupě přebírá s vadami, tyto do zápisu konkretizuje a stanoví Prodávajícímu 
lhůtu k jejich odstranění, ve které je Prodávající povinen takové vady vlastním nákladem 
odstranit. Strany výslovně sjednávají, že se v takovém případě nejedná o převzetí předmětu 
koupě bez vad ve smyslu jiných ustanovení Smlouvy.

5. Odpovědnost za vady, záruky

5.1 V případě, že budou Kupujícím po převzetí předmětu koupě na tomto zjištěny vady, 
má Kupující právo uplatnit vůči Prodávajícímu nároky v souladu s ust. § 2099 až 2117 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5.2 Vadou se rozumí odchylka od množství, jakosti, provedení, druhu, vlastností či 
právního režimu předmětu koupě nebo jeho části, stanovených touto Smlouvou nebo 
technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. Prodávající odpovídá 
za vady zjevné, skryté i právní, které má předmět koupě v době jeho odevzdání Kupujícímu, 
byť se projeví později, a dále za ty, které se na předmětu koupě vyskytnou v záruční době 
uvedené v bodu 5.3. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě, že 
na předmětu koupě nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která 
by mu bránila s předmětem koupě podle této Smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že 
předmět koupě nemá žádné vady, které by bránily jeho použití k obvyklým účelům.

5.3 Prodávající poskytuje záruku v délce trvání 24 měsíců ode dne podpisu "Protokolu 
o předání a převzetí" oběma Smluvními stranami.
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5.4 Prodávající neručí za škody na zařízení, vzniklé v důsledku neodborného zacházení ze 
strany Kupujícího nebo třetích osob v průběhu záruční doby.

5.5 Závada, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Kupujícím oznámena bez 
odkladu písemně nebo e-mailem Prodávajícímu a ten se zavazuje nastoupit na opravu záruční 
vady do 24 hodin po oznámení.

5.6 Prodávající je povinen vadu odstranit na vlastní náklady včetně potřebné demontáže 
a montáže a ostatních nákladů souvisejících s odstraněním vady.

5.7 Záruční podmínky: Záruční podmínky jsou platné při dodržení všech ustanovení pro 
provoz jednotlivých částí kompletu vyplývajících z návodů na obsluhu a záručních listů. 
Prodávající se zavazuje nastoupit na opravu záruční vady do 24 hodin po oznámení na adresu: 
A^OCENTRU^^lÁJEK^po^^^x^žowck^O^žS^tHVne^UK^abem^B 

AUTOCENTRUM HAJEK, spol. s r.o., Voštice 106, 566 01 Vysoké

5.8 Servis: Prodávající se zavazuje provádět záruční a pozáruční servis na dodaný 
předmět Smlouvy dle předepsaných rozpisů prohlídek jednotlivých součástí kompletu. 
Prodávající se zavazuje k zajištění záručních prohlídek i pozáručních oprav na základě 
objednávky Kupujícího, kterou zašle e-mailem na adresu servisního střediska Prodávajícího: 
AUTOCENTRUMHÁJEK^poksro^^LžovickáSOHŽSlžóTvnťcnadLabcim^

» r
A^QCE^TOU^^AIE^^po^^rm^oštic^Oó^ótn^Vysokt^^X)^,

Lhůty záručních prohlídek:
1. záruční prohlídka po ujetí 25 000 km (nebo po 1 roce) - cena do 9 800,00 Kč;
2. záruční prohlídka po ujetí 50 000 km (nebo po 2 letech) - cena do 14 900,00 Kč;
3. prohlídka po ujetí 75 000 km - cena: řešeno nabídkou, dle prohlídky vozu;
4. prohlídka po ujetí 100 000 km - cena: řešeno nabídkou, dle prohlídky vozu;
5. prohlídka po ujetí 125 000 km - cena: řešeno nabídkou, dle prohlídky vozu.

Pozáruční a placený servis:
• hodinová sazba 770,00 Kč,
• cena výjezdu servisního vozidla 25,00 Kč/km.

Veškeré uvedené ceny v tomto článku jsou bez DPH.

5.9 Pokud porušením povinností Prodávajícím, vyplývajících z obecně závazných 
právních předpisů či z této Smlouvy', vznikne Kupujícímu či třetím osobám v důsledku použití 
či užívání předmětu koupě jakákoliv škoda, odpovídá za ni Prodávající, a to bez ohledu na 
zavinění. Ustanovení předchozí věty platí i poté, co dojde k odstoupení od této Smlouvy 
některou ze stran či oběma stranami.
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6. Odstoupení od Smlouvy

6.1 Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy z důvodu podstatného porušení 
Smlouvy. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího se považuje zejména 
nedodržení termínu předání předmětu Smlouvy podle čl. 1 odst. 1.3 Smlouvy, nedodržení 
jakosti, nedodržení garantovaných parametrů daných Smlouvou a nedodržení parametrů 
obvyklých. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případě, že Prodávající je 
v konkursním nebo vyrovnávacím řízení nebo v likvidaci.

6.2 V případě odstoupení Kupujícího od Smlouvy, z důvodu na straně Prodávajícího, 
uhradí Prodávající Kupujícímu prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které Kupujícímu 
vzniknou v souvislosti se zajištěním náhradního plnění. Odstoupením od Smlouvy není 
dotčen nárok na náhradu případné škody (pokud není v jiných ustanoveních Smlouvy 
dohodnuto jinak).

7. Ujednání o úrocích z prodlení a smluvní pokutě

7.1 Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v čl. 2 odst. 2.3 této 
Smlouvy je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení úroků z prodlení ve výši 
0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2 Bude-li Prodávající v prodlení s plněním závazku dle čl. 1 odst. 1.3 Smlouvy, sjednává 
se smluvní pokuta ve výši 0,03 % z ceny za každý i započatý den prodlení.

7.3 Při porušení povinnosti Prodávajícím dle čl. 1 odst. 1.3 Smlouvy, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta dle bodu 7.2 má Kupující v případě vzniku škody vůči 
Prodávajícímu nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu dle bodu 7.2.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

8.2 Tato Smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu v souladu s tímto zákonem zveřejní Kupující. 
Účinnosti nabývá Smlouva dnem uveřejnění v registru smluv.

8.3 Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných, číslovaných 
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

8.4 Smlouva se řídí právem České republiky. Spory vzniklé mezi Smluvními stranami 
v souvislosti s plněním Smlouvy bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České 
republice, přičemž pro místní příslušnost je rozhodný obecný soud Prodávajícího.

8.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze Smluvních stran 
obdrží po dvou originálech.
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8.6 Pokud oddělitelné ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, 
nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. V takovém případě se strany 
Smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé zc stran Smlouvy dodatek ke 
Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, 
platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto 
nahrazovaného ustanovení.

8.7 Odpověď Smluvní strany, ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 
s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím 
nabídky na uzavření Smlouvy.

8.8 Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
že Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

8.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly vc Smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech 
náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této Smlouvy.

8.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, 
o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní 
ve vztahu k uzavření této Smlouvy.

9. Seznam příloh

Příloha č. 1: Specifikace předmětu Smlouvy 
Příloha č. 2: Prohlášení a záruka integrity

V Pardubicích dne: 1 6. 06, 2020
V Týnci nad Labem dne: ‘-''Aí’ & ^^b

Za Kupujícího: Za Prodávajícího:

^^^ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Věra Debelková 
jednatel

AUTOCENTRUM HÁJEK, spol. s r.o.
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Příloha č. 1
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

„Nákladní automobil kategorie N2 Iveco EuroCargo 
MLD120E19“

Požadované místo určeni
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Cestmistrovství Pardubice, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Technická specifikace a provedeni

PAKETY
KOMUNAL3

00131

06315
05456

00864
00744

08092
02650

02463
04572

14606
00191

Uzávěrka diferenciálu
Alternátor 90 A
Zrcátka pro šíř. nástav. 2 500 mm 
Dvojsedačka textilní komfortní 
Zadní okna kabiny 
Centr, zamykání $ dál. ovládáním 
Integrovaná klimatizace 
Cruise Control / Tempomat 
Expanz. modul pro PTO a nástav. 
Před. nouzový tažný hák S ČEPEM 
Ochr. štít chladiče a ol. vany

ZÁKLADNÍ POPIS
USPOŘÁDÁNÍ PODVOZKU 
KABINA

STRANA PROVOZU

VÝKON MOTORU
PŘEVODOVKA

CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA 

POHÁNĚNÉ NÁPRAVY/REDUKCE 

ZAVĚŠENÍ NÁPRAV

BRZDY
POUŽITÍ

DRUH KAROSÉRIE

ROZVOR

BARVA

PNEUMATIKY

4X2
MLD KABINA SE 2 ŘADY SEDADEL 6+1 osob 

VPRAVO, VOLANT VLEVO

190 HP 4-VÁLCOVÝ TECTOR EUROVI; 137 kW
MANUAL Z 6 SP.
12- 14T
S.R. JEDNODUCHÁ REDUKCE 

MECHANICKÉ - MECHANICKÉ 

KOTOUČOVÉ - KOTOUČOVÉ 

STANDARD

PODVOZEK S KABINOU 

4185 MM

2007S - PNEU265/7QRI9.5-ON/SNOWYGROUND; M+S
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VOLITELNÁ VÝBAVA
1 - ELEKTRIKA

Interface FMS-fleet management + modul GPS
pro lokalizaci a přenos GPRS

2 - HNACÍ ÚSTROJÍ / PTO

06318 Kompresor 225 cm3
05042 Ved. poh. ZFNL/4C,0.73,350Nm, dír
77988 Euro VI C (Heavy Duty)

3 - KABINA

' Mlhovky
75490 Radio/CD/BT/miniUSB
06656 Tplvzd. top. kab-EbcrAirTronicD2
02704 Zrcátka pro šíř. nástav. 2 600 mm

4-PODVOZEK

06526 Zásuvka pro přivěs 12V

01473 1 x 7 pin zásuvky pro přívěs
1 x 13 pin zásuvky pro přívěs 
Tažné zařízení ISO 50 do 3,5 t

08551 Před. semiel. pera (z. semiel. p.)
06153 Zadní tažná příčka D 70 kN
08554 Zadní semiel. pera

STANDARDNÍ VÝBAVA
1 - ELEKTRIKA

77023

Kamerový systém s výhledem na vrchní část JNK
AEBS (pokročilý nouzový brzdový systém)

0.00 EUR

0.00 EUR
00568 Dvě 143 Ah baterie 0.00 EUR
06315 Alternátor 90 A 0.00 EUR
08297 ESPlvč.ABS/EBL+ASR.no Hill Ho) 0.00 EUR
04572 Expanz. modul pro PTO a nástav 0.00 EUR
14520 Bez funkce Hill Holder 0.00 EUR
02912 LDWS (hlídač jízdního pruhu) 0.00 EUR
00541 Mechanický odpojovač baterií 0.00 EUR
06356 Omezovač rychlosti 90 km/h 0.00 EUR
06531 Převodník napětí 24-12 V/10,5 A 0.00 EUR
04666 Standardní brzdový systém 0.00 EUR
02121 Std. ovládání parkovací brzdy 0.00 EUR
06677 LUC1 1NG.LAT-SENZA 0.00 EUR
07638 Akustická signál, zpáteč. vzadu 0.00 EUR
07848 Digitální lachograf 0.00 EUR
02463 Cruise Control / Tempomat 0.00 EUR
05938 VIN kód (CHECKDIGIT) 0.00 EUR
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2 - HNACÍ ÚSTROJÍ / PTO

06883 Předf. pal. vyhř. s nádržkou Racor 70.00 EUR
00089 Motorová brzda 0.00 EUR
78339 G1R1 MOTORE 2200 - PARAMETRO 2350 0.00 EUR
7550? Filli s /.i uápl 1 MJ 7 1 > 1 0 00 EUR
UO185 Sani \zduehu bez snoiehlu 6.00 EUR
03283 Předehře v v sání 0.00 EUR
04079 Bez přepínače Eco 0.00 EUR
01884 ZF 6S 700 TO 0.00 EUR
01484 Příprava pro PTO 0.00 EUR
06234 Standardní brzdy bez retardéru 0.00 EUR
08329 Bez EcoFleet(mož.plné man.řaz) 0.00 EUR
02181 Výf. trubka uprostřed dozadu 0.00 EUR

3 - KABINA
7 místná

00590 Bezpečnostní pásy sedadel 0.00 EUR
06891 lmobilizér v klíči 0.00 EUR
06692 Bez vnější sluneční clony (a Eurocago bez zatinavenéliopruhu) 0.00 EUR
75056 LED den.světla,2módy v hl.sv. 0.00 EUR
04478 Standardní hlavní světlomety 0.00 EUR
06570 Limit)' hlučnosti standard 0.00 EUR
07836 Údaje v km a v mílích 0.00 EUR
02650 Integrovaná klimatizace 0.00 EUR
03441 Signalizace bezp. pásu řidiče 0.00 EUR
02714 Dálk. ovlád. vyhř. vnější zrcátka 0.00 EUR
06629 Integrované opěrky hlavy 0.00 EUR
05907 Bez opěrky ruky 0.00 EUR
00693 Elektrické stahování oken 0.00 EUR
02758 Elektrohydraul.sklápění kabiny 0.00 EUR
08092 Centr, zamykání s dál. ovládáním 0.00 EUR
78407 SENZA PRESA ARIA COMPRESSA IN CAB1NA 0.00 EUR
06653 Py lový filtr v sání kabiny 0.00 EUR
07279 Přední nárazník plast.komposit 0.00 EUR
04176 High line display 0.00 EUR
04604 Bez rolet na bočních oknech 0.00 EUR
00864 Dvojsedačka textilní komfortní 0.00 EUR
06624 Tex.nastav.sedadlo.ř.na vzd 0.00 EUR
06544 Bez ostřikovačň světel 0.00 EUR
05693 Bez ú ložný ih kapes vzadu 0.00 EUR
00646 Bez střešního okna 0.00 EUR
77885 Kabina pro posádku 6+1 vč. snímatelných potahů sedadel 0.00 EUR
02688 Determální zabarvená skla 0.00 EUR
04089 Bez lůžek vzadu 0.00 EUR
07635 Textilní zadní čtyřsedačka 0.00 EUR

V přední části kabiny (kapota) 2 zápustná záblesková světla 0.00 EUR
Oranžové barvy
Na zadní části kabiny výstražná světelná LED alej 0.00 EUR
LED A TC 08
Na střeše kabiny 2 výstražné zábleskové majáky (oranžové barvy) 0.00 EUR
LED CRYSTAL 8x
Reflexní bezpečnostní šrafování na vnější straně kabiny 0.00 EUR

00744 Zadní okna kabiny 0.00 EUR
04311 Textilní čalounění interiéru 0.00 EUR
02680 Vyhř. čelního skla teplým vzd._ 0.00 EUR
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4 - NÁPRAVY/KOLA

00724 Držák náhradního kola umístěn v rozvoru vozu 0.00 EUR
06240 Dvojmontáž kol 0.00 EUR
02210 Náhradní kolo + schránka na nářadí 0.00 EUR
<i ií: ! i- Převod nápravy 4.33 0.00 EUR

Ocelové disky 0.00 EUR
00131 Uzávěrka diferenciálu 0.00 EUR

5-PODVOZEK

07275 Přední spodní plasty kabiny černé (AS v barvě kabiny) 0.00 EUR
08294 Barva podvozku IC575 RAL7021+

Zvýšená protikorozní úprava podvozku 
(nástřik ochranným lakem)

0.00 EUR

02194 AL boční zábrany + plastové blatníky ZN 0.00 EUR
07433 T.zatíženi 4800-92nu I,l 0.00 EUR
14606 Před. nouzový tažný hák S ČEPEM 0.00 EUR
14987 Vyžádané CoČ WVTA 0.00 EUR
06434 Standardní teplotní rozsah 0.00 EUR
77274 Štítek 11 990 kg (4800-9200) 0.00 EUR
05267 Nádrž AdBlue 30 1 - uzamykatelná 0.00 EUR
00191 Ochr. štít chladiče a ol. vany 0.00 EUR
08277 Vyhřívaná nádrž Adblue 0.00 EUR
06487 Označení I20E 0.00 EUR
75499 Plastová palivová nádrž 200 1 - uzamykatelná 0.00 EUR
77027 W/OUTPRO r TREAT 0.00 EUR
76049 Pi otiabrazivní lokální nástřik Tectyl 5750W 0.00 EUR
02094 Ocelové vzduchojeniy 0.00 EUR
02198 Čel.prolipodjezd.zábrana) El IP) 0.00 EUR
06433 Standardní výbava

Povinná výbava vozidla dle předpisů a vyhlášky
Hadice pro huštění pneu s měřičem
Zakládací klín 2 ks

0.00 EUR

06438 Vozidlo LHD pro ježdění vprát 0.00 EUR
05123 Standardní uspořádání rámu 0.00 EUR
02096 Vyhřívaný vysoušeč vzduchu 0.00 EUR
02126 Bez přední vzduchové spojky 0.00 EUR
07812 Nespecifikovaný výrobce tažného zařízení 0.00 EUR
00165 Standardní zadní nárazník 0.00 EUR
00796 Zadní převis standard 0.00 EUR
00219 Dva parkovací klíny v držácích 0.00 EUR
07700 Hydraulický hever 0.00 EUR
02662 Protiroztřikové koberce 0.00 EUR
06439 Evropské štítky 0.00 EUR

6 - OSTATNÍ

77990 SENZA BARRA APPENDIABITI 0.00 EUR
79467 Střecha nízké kabiny bílá 0.00 EUR
77004 ETICH OMOLOGAT STD 0.00 EUR
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Do kabiny vozidla bude namontován modul GPS provozovatele systému „VPIS“ se 
zapojením vstupů:
a) pro poměrové měření hladiny pohonných látek v nádrži na PHL s přenosem do modulu 

GPS a indikací měřených hodnot ve stávajícím SW GPS monitoringu vozidel Kupujícího 
..VPIS“:

b) pro GPS lokalizaci a přenos GPRS dat bude použita jedna duální (pro GSM i GPS) 
anténa, která bude v interiérovém provedení nalepena na vnitřní straně čelního skla mimo 
zorné pole řidiče.

GPS jednotka bude integrována do stávajícího systému monitoringu vozidel Kupujícího 
„VPIS“.

NÁSTAVBA

CTS 08-33-S-CTS
Teleskopický mechanismus 81

Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů ( TS 08-33-S o w konti 8 lun, pro manipulaci, 
přepravu a sklápění vzad kontejnerů vč. překládání na přívěs, celkové vnější délky od 
2 800 mm - 4 300 mm, vnější rozteč podélníků („I“l20) 1 060 mm.
Výška háku (na střed oka kontejneru) 1 000 mm se zajišťovací gravitační západkou. 
Zajišťování kontejneru hydraulické vnější s ovladačem a signalizací v kabině.
Ovládání mechanismu pneumatické třípáčkovým ovladačem z kabiny vč. blokování funkcí 
proti nepovoleným manipulacím - posunu teleskopu zajištěného a sklápěného kontejneru; 
vnější nouzové na rozvaděči.
Hmotnost mechanismu nosiče kontejnerů vč. náplní je 850 kg.
Montáž na podvozek 12 t 4x2, celk. hmotnosti do 12 tun, dlouhá kabina se zadním oknem, 
rozvor náprav 4 150 mm. s vybavením dle vyhl. 341/2002 Sb.
Vč. - držák reservy navíjecí boční v rozvoru, zadní nárazník - podjezdová zábrana, boční 
obrysová světla a zadní doplňková obrysová - poziční světla a zadní plastové blatníky,
Lak: zvýšená protikorozní úprava podvozku (nástřik ochranným lakem), barevné 
provedení - vysoce kvalitními automobilovými laky GLASURIT v odstínu shodném 
s podvozkem.
Hydraulické čerpadlo - 52 lt/min. Podvozek musí být vybaven pomocným pohonem (PTO 
př. poměr min. 0,9 - max. 1,1).
Mechanismus CTS 08-33-S-CTS.
Zajištění kontejneru hydraulické.
Rozvaděč hydr. 3 sekční.
Hydraul. připojovací sada.
Montáž mechanismu na podvozek 12 14x2.
Hydraulické čerpadlo 60 lt.
Hydraulické vývody pro aktivní kontejnerové nástavby:
- rychlospojky 8/12, vč. manuálního ovládání.
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Požadovaná dokumentace při předání nákladního automobilu kategorie N2
Předávací protokol, záruční listy a záruční podmínky, servisní knihy. Technický průkaz 
vozidla. Technické osvědčení k nástavbě. Návod k digitálnímu tachografii. Protokol o aktivaci 
tachografu. Návod k obsluze ve dvojím vyhotovení (jednou v elektronické podobě). Doklady 
o jakosti výrobků.

V Pardubicích dne: jg, V Týnci nad Labem dne: ‘^"'S 6

Za Kupujícího: Za Prodávajícího:

Ing. Miroslav Němec 
ředitel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Věra Debelková 
jednatel

AUTOCENTRUM HÁJEK, spol. s r.o.
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Příloha č. 2

PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKA INTEGRITY

Prodávající: AUTOCENTRUM HÁJEK, spol. s r.o.. Lžovická 301,281 26 Týnec nad Labem

Číslo smlouvy Kupujícího: SML-47/1070/INV/45/2020

AUTOCENTRUM HÁJEK, spol. s r.o,, se sídlem: Lžovická 301, 281 26 Týnec nad Labem
(Prodávající), prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy

na „Nákladní automobil kategorie N2 Iveco EuroCargo MLD120E19“ nedopustil 
v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež 
by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům anebo že by zákon obcházelo. Zejména 
nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním 
účastníkům se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Současně dává záruku, že se ani po uzavření Smlouvy se zadavatelem žádného obdobného 
jednání nedopustí.

Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže Prodávající poruší záruku 
integrity po uzavření Smlouvy se zadavatelem, má zadavatel právo odstoupit od této 
Smlouvy.

V Týnci nad Labem dne: 

Za Prodávajícího:

Věra Debelková 
jednatel

AUTOCENTRUM HÁJEK, spol. s r.o.
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