
KuPNí SMLOUVA
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Prodávající: ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
se sídlem Mezi úvozy 2512/Za, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
ıčoz 48108677
DIČ: CZ48108677
bankovníspojení:

účet Č.:
zapsán v OR u Městského soudu V Praze, oddíl C, vložka 15906
zastoupen Zbyňkem Tomáškem, jednatelem
ve věcech technických
č. smlouvy prodávajícího: 20210601_2

Kupující: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčo: 80733098
Dıčz CZ80733098
bankovní spojeni: .
účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

číslo smlouvy kupujícího: 2300 - 21000276

li.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je dodávka 1 ks nové nepoužité vysokozdvižné autoplošiny na podvozku, a
to včetně poskytování Záručního servisu, na základě podmínek uvedených V této smlouvě a rovněž
v souladu se Zadávacími podmínkami veřejné zakázky S názvem „Dodávka vysokozdvižné plošiny"
(dále jen „předmět koupě" nebo ,,zboží").

(2) Podrobná specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 - Technická specifikace.
(3) Součástí dodávky předmětu koupě je i kompletní dokumentace k provozování vysokozdvižné

autoplošiny na podvozku, včetně záručních listů, návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce,
technických listů a legislativních certifikátů potřebných k přihlášení do registru vozidel.

(4) Prodávající se zavazuje popsaný předmět koupě dodat kupujícímu řádně a včas a kupující se zavazuje
za dodaný předmět koupě zaplatit dohodnutou kupní cenu.



(5) Prodávající se zavazuje dodat nový a nepoužitý předmět koupě vtakové jakosti a provedení, jak
odpovídá technickým standardům, normám a technické specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci.

III.
Kupní cena

(1) Kupující Se zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodaný předmět koupě dohodnutou kupní cenu:

(2)
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Celková cena bez DPH: 2 199 000,- Kč

DPH 21%: 461 790,- KČ

Celková cena včetně DPH: 2 660 790,- Kč

Celková kupní cena zahrnuje i veškeré Ostatní náklady prodávajícího včetně nákladů na dopravu
předmětu koupě do místa plnění, zaškolení obsluhy, dokumentaci a kompletního Záručního servisu
vyjma garančních prohlídek.

IV.
Platební podmínky

Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím po fyzickém převzetí předmětu
koupě V místě plnění.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena V souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., O dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající se zavazuje dodat fakturu kupujícímu na
email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 539 oo Brno - šťýřınfl.
Prodávající se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny předmětu koupě uvádět pouze bankovní
účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifíkovaných osob. Prodávající a
kupující se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je
zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifíkovaných osob, kupující je oprávněn provést
úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., O dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak V prodlení S úhradou ceny předmětu koupě.
Pokud by kupujícímu vzniklo ručení v Souvislosti s neplněním povinnosti prodávajícího vyplývajících
ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má kupující nárok
na náhradu všeho, co za prodávajícího v souvislosti S tímto ručením plnil.
Kupujícíje oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není kupující
V prodlení se Zaplacením. Prodávajícíje povinen fakturu řádně opravit a doručltjl kupujícímu S novou
lhůtou splatnosti.
Faktura bude obsahovat zejména:
- Označení a Sídlo prodávajícího a kupujícího
- Označení předmětu koupě
- Číslo faktury
- Den vystavení a den splatnosti faktury
4 Označení banky a číslo účtu, na který má být hrazeno
- Fakturovanou částku ` '

- Razítko a podpis oprávněné osoby
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení kupujícímu.
Prodávající se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách), číslo smlouvy kupujícího.
Zálohové platby se nesjednávají.
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V.
Trvání smlouvy, dodací podmínky a místo plnění

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do konce doby poskytování záručního servisu dle č). VI.
odst. 1.
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy nejpozději do 270 dnů od
nabytí účinnosti této Smlouvy.
Předmět koupě se považuje za dodaný okamžikem převzetí kupujícím.
Za místo plnění se pro účely této smlouvy považuje provozní areál společnosti Brněnské komunikace
a.s., Brno.
Předmět koupě je jménem kupujícího oprávněn odebrat (převzít)

Předmět koupě je prodávající povinen dodat kupujícímu se všemi příslušnými doklady (jejich soupis
bude Součástí předávacího protokolu, případně dodacího listu) a upozornit kupujícího na případné
vady, O kterých ví a které předmět koupě má v okamžiku předání.
Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen sdělit prokazatelně oprávněnému zástupci
kupujícího minimálně tři pracovní
dny předem. Termín předání zboží bude stanoven tak, aby připadal na pracovní den od 7:00 do 14:00
hod.
V rámci předávajícího a přejímacího řízení bude kontrolována zejména kompletnost dodaného zboží,
vizuální kvalita a kvalita jeho montáže a instalace stím, že kritéria úspěšnosti převzetí předmětu
koupějsou:
a) kompletnost dodaného zboží dle této smlouvy a zadávací dokumentace,
b) vizuální kontrola předmětu koupě,
c) provedení kontroly funkčnosti předmětu koupě ze Strany kupujícího,
d) kontrola kvality dodaného zboží.
Pro přejímacím řízení vysokozdvižné autoplošiny na podvozku připraví prodávající všechny doklady
vyžadované pro přejlmku. Prodávající je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné
doklady, a to Zejména:
- velký technický průkaz,
- servisní knížku,
- záruční listy,
- Certifikát konformity (Certificate of Conformity - COC) prohlášení o shodě se schválením typu ES,
- návody k použití a k obsluze dodaného zboží,
- ostatní doklady týkající se dodaného zboží vyžadovaného právními nebo jinými obecně

závaznými normami nebo touto kupní 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), a to vše V originále nebo ověřené kopii.

- revizní zprávu zdvihacího zařízení,
- revizní zprávu elektro,
- provozní deník zdvihacího zařízení,
- protokol od certifikované zkušebny o izolačním stavu plošiny s vyhrazením možnosti kontroly

prováděného měření před předáním plošiny,
- návod k obsluze a údržbě podvozku plošiny a podvozku,
- osvědčení o registraci vozidla, část li. podvozku s plošinou,
- povinou výbavu vozidla,

(10)Zjevné vady zboží je kupující povinen reklamovat u prodávajícího ve lhůtě 30 dnů od převzetí Zboží.
(11)V|astnické právo i nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.



VI.
Záruční doba a reklamace

(1) Prodávající poskytuje na dodaný předmět koupě záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet
okamžikem převzetím zboží kupujícím.

(2) Kupující zajistí řádné převzetí předmětu koupě a v předávacím protokolu, případně dodacím listu,
zaznamená případné vady, které při přejímce zjistil.

(3) Reklamaci vad, jejichž existenci kupující v průběhu záruční doby na předmětu koupě zjistí, musí
kupující vůči prodávajícímu uplatňovat písemně do 30 pracovních dnů od zjištění závady.

(4) Oznámení vady musí obsahovat:
- datum vzniku závady
- jméno a adresu kupujícího
- jménu a adresu prodávajícího
- název, typ a výrobní číslo poškozeného předmětu koupě
- stručný popis zjištěné závady
- požadovaný termín jejího odstranění

(5) Zástupce prodávajícího je povinen zahájit opravu, případně projednání vady za účelem stanovení
způsobu odstranění, do 3 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace.

(6) Termín odstranění vady bude stanoven písemně vprotokolu O odstranění vady odsouhlaseném
oprávněnými zástupci obou stran. Nebude-li stanoven, platí, že vada musí být odstraněna do 30 dnů
od nahlášení.

VII.
Záruční servis předmětu koupě

(1) Prodávající je povinen poskytovat záruční servis vysokozdvižné autoplošlny na podvozku po dobu 24
měsíců od podpisu předávacího protokolu potvrzujícího převzetí předmětu koupě.

(2) Servis předmětu koupě bude prodávajícím poskytován na základě požadavku oprávněné osoby
kupujícího, který bude vycházet ze servisní knížky nebo diagnostiky předmětu koupě zaslaného
oprávněné osobě prodávajícího. Cenové ujednání za servisní práce jsou uvedeny V příloze této
smlouvy.

(3) Servisní práce vykonávané v rámci záručních podmínek budou prováděny za ceny uvedené v ceníku,
který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

(4) Servis v záruční době pro předmět koupě bude zajišťován v autorizované servisní síti prodávajícího či
v místě plnění, za pomocí mobilního servisu.

VIII.
Další ujednání

(1) Prodávající prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a
vznikne ručení kupujícího ve smyslu Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve Znění pozdějších
předpisů, má kupující nárok na náhradu všeho, co za prodávajícího v souvislosti S tímto ručením plnil.

(2) Prodávající je povinen dodávat zboží kupujícímu a plnit všechny své povinnosti podle této Smlouvy v
souladu S právními předpisy České republiky a podle účinných ČSN a EN technických norem
souvisejících S předmětem plnění této Smlouvy.

(3) Prodávající je povinen zajistit, aby veškeré dodávky a Související práce byly prováděny kvalifikovanými
pracovníky.

(4) Prodávající je povinen provést po dodání zboží úklid místa plnění a odvoz všech obalů, odpadů a
dalších materiálů používaných při plnění povinností prodávajícího dle této Smlouvy, a to v souladu S
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ustanoveními Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a O změně některých dalších zákonů, ve Znění
pozdějších předpisů.

IX.
Sankce

Jestliže se kupující bezdůvodně opozdí S platbou kupní ceny, je povinen uhradit prodávajícímu úrok Z
prodlení ve výši 0,2 % Z dlužné částky za každý den prodlení.
V případě, že prodávající neodstraní vady zboží ve lhůtách stanovených touto smlouvou, je povinen
uhradit kupujícímu úrok Z prodlení ve výši 0,2 % Z kupní ceny zboží za každý den prodlení.
V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží bez zavinění kupujícího je prodávající povinen
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení.
V případě, že prodávající poruší své povinnosti dle čl. VI., VII. a VIII., je povinen zaplatit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (Slow: dvacet tisíc korun českých) za každé takové porušení.
V případě, že prodávající odmítne dodat Zbožíz důvodu plné vytíženosti vlastních kapacit, je povinen
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý
takový případ. Úhrada smluvní pokuty jej však nezbavuje povinnosti dodat zboží kupujícímu.
V případě, že prodávající poruší svou povinnost zajistit platnost bankovní záruky za řádné plnění
smlouvy podle čl. X. této Smlouvy po dobu od jejího uzavření do doby, do kdy má být příslušná
bankovní záruka v platnosti (včetně jejího prodloužení či sjednání nové bankovní záruky), zavazuje se
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení se splněním této
povinnosti podle této smlouvy. Smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den svého
prodlení uhradí prodávající I v případě, že bude v prodlení se splněním povinnosti zajistit, předložit
kupujícímu a udržovat v platnosti bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek dle této
smlouvy.
Nároky na náhradu újmy nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.

X.
Bankovní záruka

(1) Bankovní záruka za řádné splnění smlouvy:
1.1 Prodávající je povinen kupujícímu předložit záruční listinu bankovní záruky za řádné splnění

Smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně
odsouhlaseném kupujícím.

1.2 Bankovní záruka slouží k zajištění plnění povinností prodávajícího vyplývajících z této smlouvy, a
to ve výši 109 950,- Kč (5 % ze sjednané ceny zboží).

1.3 Bankovní záruka v Záruční listině obsahuje písemné prohlášení banky, že tato uspokojí nároky
kupujícího v rozsahu do částky odpovídající 5 % kupní ceny dle této Smlouvy bez DPH, pokud
prodávající nesplní své povinnosti sjednané mu touto smlouvu, Zejména nedodá zboží či
neodstraní vady Zboží. Bankovní záruka pokryje finanční nároky kupujícího (zákonné či smluvní
sankce, náhradu újmy, aj.) vzniklé v důsledku nesplnění stanovených povinností prodávajícího.
Záruční listina neobsahuje další podmínky banky. Bankovní Záruka je neodvolatelná, splatná na
první vyžádání. Originál bankovní záruky za řádné splnění smlouvy bude mít v držení po celou
dobu kupující.

1.4 Bankovní záruka musí být prodávajícím udržována v platnosti po celou dobu trvánítéto smlouvy.
Bankovní Záruka bude prodávajícímu uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí
bezvadného zboží podepsaného smluvními stranami po odstranění případných drobných vad
zboží ve sjednané lhůtě. V případě, že prodávající nesplní své povinnosti Z této smlouvy či
nebudou odstraněny vady zboží, zavazuje se prodávající kupujícímu nejpozději V poslední
pracovní den předcházející dni skončení platnosti bankovní záruky předložit novou bankovní
záruku (případně zajistit prodloužení stávající bankovní záruky) S platností nejméně 1 měsíc ode
dne skončení platnosti původní bankovní záruky. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby



byla bankovní Záruka za prodávajícím udržována v platnosti po celou dobu trvánítéto smlouvy a
do odstranění drobných vad.

1.5 Pokud prodávající nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou za řádné poskytování služeb
zajišťovány, banka splní povinnost Z bankovní záruky na výzvu kupujícího vyplacením příslušné
částky na bankovní účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Porušení povinnosti
prodávajícího podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

1.6 Originál bankovní Záruky předloží prodávající před uzavřením smlouvy.

XI.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje zejména:

- vadnost dodaného zboží již při jeho dodání, zejména nesplnění požadované kvality ČSN
a EN, pokud prodávající na písemnou výzvu kupujícího vady neodstraní ve lhůtě výzvou
stanovené,

- předmět koupě v průběhu záruční doby vykazuje vady bránící jeho řádnému užívání,
- prodlení prodávajícího S dodáním předmětu koupě o více než 30 kalendářních dnů,
- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je prodávající v postavení dlužníka,
- z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů,
- zjistí-II se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje.
(2) Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- úpadku kupujícího ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů,

- prodlení kupujícího s úhradou faktur O více než 90 dnů,
- prodlení kupujícího s převzetím zboží o více než kalendářních 90 dnů, ačkoliv byl

prodávajícím k tomu dodatečně písemně vyzván a byla mu stanovena přiměřené lhůta.
(3) Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy

odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení O odstoupení ve
smyslu § 570 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je
možné odstoupitjak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro kterýje odstupováno,
Stále přetrvává.

(4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná Sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XII.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších
předpisů.

(3) Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení §-1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

(4) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.



(5) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem o takových změnách.

(6) Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanýmì oběma smluvními stranami.
(7.) Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany.
(8 Smluvní strany se dohodly, že bez souhlasu druhé strany není možné přenést závazky z této smlouvy

na třetí Subjekt.
(9) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle

Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve zněním pozdějších předpisů. Smlouvu bude zveřejňovat
kupující.

(10)Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní Strana je
povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé Smluvní
straně.

(11)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí S jejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté Omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

(12)NedíInou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 a Příloha č. 2.

Přílohy:
Příloha č. 1: Technická specifikace
Příloha č. 2: Ceník servisních prací (při garančních prohlídkách)

V Praze dne: V Brně dne:

Za prodávajícího: Za kupujícího:

Datum: 2O2ı.o7.28 D z1o2ı.oa.ıo

Zbyněk Tomášek Ing. Luděk Borový
jednatel generální ředitel



Příloha č. 1 Technická sgecífikace

Příloha č. 1 - Technická specifikace auto-plošiny:
Předmětem zakázky je vysokozdvižná autoplošina na podvozku do celkové hmotnosti 6 t
(podvozek).
Motor vozidla vznětový S minimálním výkonem 115 kW S emisní normou min. EURO6D,
převodovka manuální S pohonem zadní nápravy. Pohon plošiny Zajišťuje motor podvozku.
Celková max. hmotnost vozidla (podvozku) max. 6000 kg. Pokud bude dodavatel zvyšovat
užitečnou hmotnost nebude tak činit na úkor hmotnosti celkové. Minimální rozvor nápravy bude
4 100 mm. Maximální průjezdná délka kompletu 7.4 m Maximální průjezdná výška kompletu 3,0
m. Uzávěrka diferenciálu hnací nápravy, ESP a další Systémy. Spodní ovládání nebude umístěno
na rameni ale samostatně na rámu plošiny. Provedení pochozí plochy pomocného rámu bude
provedeno způsobem, který mechanicky nenarušuje konstrukci pomocného rámu, zejména
ochrana proti zatékání do dutin rámu.
Objednatel si vyhrazuje právo na min 2 kontrolní dny v průběhu montáže plošiny na
podvozek ve vzdálenosti maximálně 400 km od sídla kupujícího, při kterých bude
kontrolována kvalita požadovaných antikorozních povrchových ochran a dutin před
instalací pomocného rámu. Konzultováno umístění výbavy a provedena kontrola provedení
pochozí plochy a požadovaných hmotností hotového celku před předáním plošiny.
Celkové řešení nástavby - Teleskopická vysokozdvižná plošina na podvozku automobilu
kategorie N2 (do 6 t). Pracovní výška 18-19 m, minimální stranový dosah 7,5 m při nosnosti koše
300 kg S možností otáčení výložníku a prací nad kabinou vozidla.



Minimální technické požadavky

Vysokozdvižná plošina

_ ANO/NEP°P's "Žadaˇky (číselná hødnøra)
Prawvnl výška Min/Max. 18 až 19 xn 18 m

Nosnost pracovního koše Min 300 Kg 300 Kg

Otáčení věže S možností práce nad kabinou Min 400° 450°

Užitková hmotnost Min 1 000 Kg 1 000 Kg

Místa k přepravě Pevný 3 osoby ANO

Výkøn m0ł0ru Min 115kW 1 18kW

Kategorie váhová Pevný N2 ANO

R02V0I' fláPľfiV Min. 4 100 mm 4 100 mm

Pohon hydraulického čerpadla a plošiny Z motoru podvozku Pevný ANO ANO

Konstrukce teleskopická s vnitřním vedením hadic a kabelů Pevný ANO ANO

Otoč výložnlku min 400° Konstrukční řešení umožní práci v celém .
pracovním rozsahu (i nad kabinou) Pevny 400° 450°
Opěry kolmé bez možnosti stranového vyložení, maximální šířka
ustavení opěr na střed talířku opěr Max' 21m 21m
Opěry převyšujl nad Iožnou plochou Max. 250 mm 240 mm
Pracovni koš plastový S gumovou rohoží, otočný, ,
S automatickým vyrovnáváním pevny ANO ANO

65 stupňů
vpravo a 65 700 a 70°Natáčení pracovního vpravo i vlevo od střední polohy koše Min. stupňů vlevo
od střední

polohy koše
Minimální rozměry koše: šířka, délka, výška v cm. Min. 120,70,110 120,70,110
Možnost nástupu do koše a nakládky materiálu Z úrovně vozovky Pevný ANO ANO
Pracovní koš musí být elektricky izolován izolátory od ostatních
částí vozidla do 1000 V dle DIN VDE 0682-742:2000-11s .
protokolem O měření doloženým od certifikované Zkušebny Pevny _ ANO ANO
vysokého napětí
Plně elektrohydraulické proporcionální ovládání v koši včetně .
start/stop motoru pro pohon čerpadla Pevny ANO ANO
Spodní elektrohydraulické ovládání umístěno shora na ,
ložné ploše - dostupné ze Země. Pevny ANO ANG



Nepřipouští se umístění ovládání na otočné části plošiny

Zásuvka 230 V min 1200 W V koši připojená přes Oddělovací
transformátor S napojením na elektrickou Síť a měničem, Pevný ANO ANO

jna/ılˇoudový
chránič

( ) h 'kožnost ručního pákového čerpání kapaliny ydrauí y .
nástavby pro nouzové složení ramen v případě poruchy pohonu Pevny ANO ANO

Konstrukce -provedení rámu a pochozí plochy bude provedena
dostatečně pevně, aby ji bylo možné zatížit hmotností min. 900 Min. 900 kg 950 kg
L9
Celá nástavba opatřena důkladnou antikorozní ochranou -
kvalitní povrchová ochrana pomocného rámu Zinkem překryta Min 5 let 5 letnástřikem, dutiny pomocného rámu musí být ošetřeny
Voskováním - požadovaná záruka na prorezavění
Kontrola zasunutí opěr pro jízdu a kontrola protitlaku opět v Pev“ . ANO ANOčinnosti y

Kontrola zasunutí opěr při jízdě signaíízovaná v kabině Pevný ANO ANO
Kontrola protitlaku opěr při ustavení Pevný ANO ANO

Ochrana proti kolizí výložníku s kabínou (možnost vypnutí Z koše) Pevný ANO ANO
Kontrola vysunutí opěr při činnosti Pevný ANO ANO
Všechny hydraulické válce chráněné zpětnými ventily

Pevný ANO ANO

Oko pod košem pro přepravu břemene Pevný ANO ANO
Oranžová záblesk. LED světla umístěná pod košem viditelná ze .
všech stran, 3 ks Pevny ANO ANO

Hliníková bedna 1,45 x 0,55 s 0,43 m, 2 ks Pevný ANO ANO
Plastová bedna 120i, černá Pevný ANO ANO

šìgcsřıtcclıılránka
na 2 ks podložek - uzamykatelná, pod ložnou

Pevný ANO ANO

Přihrádka na nářadí v koši plastová - odnímatelná Pevný ANO ANO
Upevňovací oko na ložné ploše Min. 6 ks 6 ks
Držáky na přepravu 2 ks sloupů (prizmata) Pevný ANO ANO
Motohodiny dodávané ČR Pevný ANO ANO
Zásuvka v koši napájená Z frekvenčního měniče napájeného .
Z autobaterie podvozku

Mın. 230V/1600W 230V/1600W

Oddělovací trafo pro Zásuvku 230/230 V, ve vlastním kastlíku Pevný ANO ANO
Tm na uložení a převoz kuželů - Zamykatelný Pevný ANO ANO
Max. stranový dosah V rozsahu 400° Min. 12,5 m 12,8 m

žgäıaonovy
dosah přı zatížení 300 Kg (bez přetížení) V rozsahu Min 7,5 m 8,15 m

Plošina musí umožňovat pohyb výložníku do pracovní výšky min.
7,5 m a natočení výložníku v rozsahu 5“ vpravo a 5° vlevo, bez
vysunutých podpěr. Podvozek musí být vybaven hlldáním max. Pevný ANO ANO
povoleného sklonu, který při překročení sklonu nepovolí „zvláštní
provoz“.
Barva bílá Pevný ANO ANO

Podvozek

Celková hmotnost max. 6 000 kg Pevný ANO ANO

Pohotovostní hmotnost Max. 5 000 kg 5 000 kg
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Užitková hmotnost Min. 1 000 kg 1 000 kg

Motor, převodovka

Motor vznětový Pevný ANO ANO

Výkon motoru min. 115 kW, Min. 115 KW 118 KW

Minimální emisní limit EURO 6d, platná dle požadavku při .
uvedeni do provozu Pevny ANO ANO

Převodovka ôstupňová, man. Pevný ANO ANO

Bızdový systém

Kotoučové brzdy ANO ANO

Systém ESP Zahrnuje ABS, ASR Min. ANO ANO

Vytápění a ventilace

Klimatizace Min. manuální manuální

Kabina exteriér
Provedení kabiny: pevná, neskíopná - motorový prostor .
přístupný po otevření víka motoru Pevny ANO ANO

Barva oranžová RAL 2011 Pevný ANO ANO
Kabina interiér
Třímístná provedení sedaček 1+2 Pevný ANO ANO
centrální dáıkøve zamykáni kabiny Pevný ANO ANO
Západkou uzavíratelné úložné prostory v přístrojové desoe Pevný ANO ANŰ
Úložné prostory ve dveřích a za Sedadly Pevný ANO ANO
odkıádaei pøıiee nad čeınim ekıem Pevný ANO ANO
Oevèrıeni kabiny Pevný ANO ANO
Sedadlo řidiče nastavitelné ve 3 směrech, odpružené S bederní a . ANO
loketní opěrkou Pevny ANO

Bezpečnostní pásy Pevný ANO ANQ
Opěrky hlavy Pevný ANO ANO
Kabina včeinè airbagü, řidič a epdıujezdee Pevný ANO ANO
Další výbava
Ochranný štít olejové vany Pevný ANO ANŰ
Uzávěrka diferenciálu Pevný ANO AN0
Paiivøvá nádrž min. 90 I, nádrž Ad Blue min 20 ı Pevný ANO ANO
Termicky Zabarvená okna Pevný ANO ANO
ırnøbiıizer Pevný ANO ANO
Predni a zadni mıhøve evêiıa Pevný ANO ANO
Plnohodnotné rezervní kolo Pevný ANO ANŰ
Celoroční pneumatiky Pevný ANO AN0
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2 elektr. Ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka s širokoúhlým ANO
zrcátkem Pevný AN0

Elektrické stahování bočních oken Pevný ANO AN0
Denní sviøenf Pevný ANO ANO
Zakıádaeı' Kıiny Pevný ANO ANO
Anıøráøıiø DAB e BT, HF Pevný ANO AN0
Lêkárnička Pevný ANO AN0
Výstražný trojúhelník Pevný ANO ANO

Zesílené pérování Zdvojenými semileptickými pery Pevný ANO ANO

Tažné Zařízení kule ISO50 Pevný ANO
AN0
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Příloha č. Z Ceník servisních rací

Sazba za 1 hod (mechanické práce) 500,- Kč bez DPH/hod

Sazba za 1 km (doprava servisu) 10,- Kč bez DPH/km
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