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KUPNÍ SMLOUVA - ČÁST 2

% ť Uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 $b., občanský zákoník (dále jen
Občanský zákoník)
číslo smlouvy kupujícího:

číslo smlouvy prodávajícího:

Kupující:
Technické služby Zlín, s.r.o.
se sídlem:
Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02
IČ:
60711086
DIČ:
CZ60711086
Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600
Zastoupený: Radkem Majcem,
Ing. Janem Štětkářem,
a Ing. Tomášem Krajíčkem,
jednateli společností
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Radek Maje, Ing. Jan Štětkář, Ing. Tomáš Krajíček, jednatelé společnosti
ve věcech technických: Ing. Jaroslav Divoký, Ing. Zdeněk Machů
Bankovní ústav: KB, a.s.
Číslo účtu:
19-8033040267/0100
Telefon/ e-mail: 577 111 411 / info@tszlin.cz
(dále jen „Kupující“)
a
Prodávající:
Obchodní firma/jméno: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
se sídlem:
Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
IČ / DIČ:
25347942 / CZ25347942
Zapsán ve veřejném rejstříku: Krajský soud v Brně, vložka 27857, oddíl C
Jednající/ zastoupený: Tomášem Krajčou -jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Tomáš Krajča - jednatel společnosti
ve věcech technických: Josef Beránek - zástupce pro věci technické
Bankovní spojení:
KB, a.s.
Číslo účtu:
43-7051540287/0100
Telefon / e-mail:
773 576 610/ josef.beranek@elkoplast.cz
(dále jen „Prodávající“)
(společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)
uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)
I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE
1.1

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou
zakázku č. VZ/2016/ONR/02 Nákup nákladních vozidel včetně nástaveb - část 2.

1.2

Pokud je dále v této Smlouvě uveden pojem Zadávací dokumentace, rozumí se tím zadávací
dokumentace v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku.
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PŘEDMĚT SMLOUVY
Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu níže uvedenou věc (dále jen „Zboží“) spolu s
doklady, které se ke Zboží vztahují, umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke Zboží, a
Kupující se zavazuje od Prodávajícího Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu,
to vše za podmínek sjednaných v této Smlouvě. Prodávající se zavazuje za sjednaných
podmínek provádět předepsané servisní prohlídky a mimozáruční servis Zboží po dobu záruky
za jakost (odst. 8.10 až 8.20 Smlouvy).

lil.
ZBOŽÍ
Zboží, které má být dodáno dle této Smlouvy, tvoří:
1 kus vozidla na svoz směsného komunálního, biologicky rozložitelného a objemného
odpadu o celkové hmotnosti min. 26 tun, sestávajícího z nosiče nástaveb (podvozku),
nástavby s lineárním stlačováním odpadu, vykíápěče neděleného - univerzálního s možností
výsypu velkoobjemových kontejnerů, včetně možnosti průběžného vážení sváženého odpadu
pomocí zařízení umístěného mezi rám vozidla a nástavbu, tj. komplet nosiče nástaveb
(podvozku), nástavby, vykíápěče a vážícího systému (dále jen VOZIDLO 1b),
1 kus vozidla na svoz vytříděných odpadů z nádob se spodním výsypem, objemných
odpadů a nebezpečných odpadů, sestávajícího z podvozku, nástavby - hákového nosiče
kontejnerů a hydraulického nakládacího jeřábu, tj. komplet podvozku, hákového nosiče
kontejnerů a hydraulického nakládacího jeřábu (dále jen VOZIDLO 1c),
1 kus vozidla k přepravě materiálu při stavební činnosti, sestávajícího z podvozku a
hákového nosiče kontejnerů, tj. komplet podvozku a nástavby - hákového nosiče kontejnerů
(dále jen VOZIDLO 1d).
Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží v množství, druhu a technické specifikaci
sjednaných v této Smlouvě, a to zejména v její příloze č. 1 - Technické parametry Zboží a
v Zadávací dokumentaci.

Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, touto
Smlouvou a Zadávací dokumentací. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční,
v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Zboží a musí být odevzdáno Kupujícímu spolu se
všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému užívání Kupujícím a k nakládání se Zbožím,
včetně všech práv duševního vlastnictví; úplata za poskytnutí těchto práv je zahrnuta v kupní
ceně. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a
bezpečnému používání Zboží a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad.
Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání se Zbožím a užívání Zboží Kupujícím nebrání
žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.
Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími
se ke Zboží. Doklady a dokumenty musí být Kupujícímu předány v českém jazyce zároveň se
Zbožím. Pokud je doklad či dokument vyhotovován pouze v cizím jazyce, musí být Kupujícímu
předán jeho překlad do českého jazyka.
Doklady a dokumenty, které Kupující požaduje dodat spolu se Zbožím, jsou zejména:
(a)

návody k obsluze a údržbě včetně pokynů bezpečnosti práce v listinné a v elektronické
podobě (CD),

(b)

technická dokumentace nosiče nástaveb (podvozku), nástavby, vykíápěče, vážícího
systému, hydraulického nakládacího jeřábu
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(c)

originální servisní dokumentace nosiče nástaveb (podvozku), nástavby, vykíápěče,
vážícího systému, hydraulického nakládacího jeřábu

(d)

katalog náhradních dílů v listinné a v elektronické podobě (CD),

(e)

schémata zapojení elektroinstalace v listinné a v elektronické podobě (CD),

(f)

schémata zapojení hydraulických okruhů v listinné a v elektronické podobě (CD),

(g)

technický průkaz vozidla obsahující zápis certifikovaných výstražných zábleskových
majáků,

(h)

prosté kopie osvědčení o schválení způsobilosti typu vozidla, prohlášení o shodě,
certifikát tachografu,

(i)

certifikát pro obchodní váhy (VOZIDLO 1b),

(j)

u hydraulického nakládacího jeřábu - revizní zprávy

(k)

certifikát ke zvedacím řetězům (VOZIDLO 1b)

(dále jen „Dokumentace“).
3.5

Prodávající zároveň se Zbožím převádí na Kupujícího, resp. poskytuje Kupujícímu oprávnění
k výkonu práva užít Dokumentaci (tj. Dokumentaci, která má povahu předmětu chráněného
právem duševního vlastnictví), v rozsahu, jaký Kupující potřebuje pro účely řádného užívání
Zboží, jeho budoucím opravám, úpravám, údržbě a prodeji Zboží třetí osobě. Kupující je
zejména oprávněn zpřístupnit Dokumentaci třetím osobám zajišťujícím opravy, úpravy a údržbu
Zboží. Kupující je rovněž oprávněn poskytnout nezbytnou část Dokumentace jako součást
zadávací dokumentace v jakémkoliv výběrovém či zadávacím řízení na opravy, úpravy, údržbu či
prodej Zboží. Kupující je rovněž oprávněn oprávnění k výkonu práva užít Dokumentaci, převést,
resp. poskytnout spolu se Zbožím na jakoukoli třetí osobu (zejména pří prodeji Zboží třetí
osobě).

3.6

Pro uvedené účely Prodávající uděluje Kupujícímu veškeré nezbytné souhlasy (licence) ke všem
způsobům užití Dokumentace, které Kupující potřebuje k realizaci svých práv dle této Smlouvy
nebo k naplnění účelu vyplývajícího z této Smlouvy. Kupující je zejména oprávněn k
rozmnožování Dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí
těchto oprávnění třetí osobě. Kupující však není povinen tato oprávnění (licence) využít.
Souhlasy (licence) k užití Dokumentace jsou územně neomezené (tj. jsou uděleny jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zahraničí) a jsou uděleny na celou dobu trvání předmětných práv
duševního vlastnictví. V případě, že by se oprávnění Kupujícího k užití Dokumentace vyplývající
z této Smlouvy ukázalo jako nedostatečné k realizaci práv Kupujícího dle této Smlouvy nebo
naplnění účelů ze Smlouvy vyplývajících, zavazuje se Prodávající na písemnou výzvu Kupujícího
doručenou kdykoliv v době, po kterou bude trvat ochrana příslušných práv duševního vlastnictví,
uzavřít s Kupujícím bez zbytečného odkladu písemnou smlouvu (a to v případě, že tak bude
Kupující požadovat, i formou dodatku k této Smlouvě), kterou budou Kupujícímu pro vyloučení
jakýchkoliv případných pochybností udělena výše uvedená oprávnění v potřebném rozsahu.
Úplata za veškerá udělená práva (licence) Kupujícímu dte tohoto odstavce je součástí kupní
ceny.

IV.
ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ
4.1

Prodávající je povinen odevzdat Zboží Kupujícímu spolu s Dokumentací v místě plnění
v termínu:
vozidlo 1b

do 180 dnů od uzavření Smlouvy
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Odevzdání bude uskutečněno v pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin.
4.2

Místem plnění je sídlo Kupujícího, není-ii dále v této Smlouvě stanoveno jinak. Veškeré náklady
spojené s dodáním Zboží do místa plnění jsou zahrnuty v kupní ceně a Prodávající není
oprávněn požadovat jakoukoli dodatečnou úhradu a/nebo dodatečné náklady v souvislosti
s odevzdáním Zboží v místě plnění.

4.3

Prodávající je povinen nejméně tři pracovní dny předem písemně nebo i elektronickou poštou (emailem) bez nutnosti elektronického podpisu informovat Kupujícího o termínu dodání Zboží.

V.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, ZAŠKOLENÍ OBSLUHY
5.1

Prodávající je povinen odevzdat Kupujícímu Zboží v množství, kvalitě a s vlastnostmi v souladu s
touto Smlouvou, spolu s Dokumentací. Zboží (podvozek) bude Kupujícímu odevzdáno s plnou
nádrží PHM a plně doplněnými provozním kapalinami a kompletní povinnou výbavou dle vyhl. č.
341/2014 Sb. Prodávající je povinen při odevzdání Zboží umožnit Kupujícímu prohlídku Zboží
a ověření funkčnosti Zboží. Součástí povinností Prodávajícího při dodání Zboží je rovněž
zaškolení obsluhy.

5.2

V rámci ověření funkčnosti ověří Prodávající za účasti Kupujícího všechny funkce Zboží.
Zaškolením obsluhy se rozumí seznámení pracovníků Kupujícího s obsluhou Zboží, technickými
a provozními podmínkami, bezpečnostními pokyny při práci se Zbožím a veškerými dalšími
náležitostmi řádného provozu Zboží, vyplývajícími z příslušných právních předpisů a technických
norem. Úspěšné ověření funkčnosti Zboží a zaškolení obsluhy je podmínkou převzetí Zboží
Kupujícím. Poté, co si Kupující Zboží prohlédne, zkontroluje úplnost Dokumentace a poté, co
bude úspěšně ověřena funkčnost Zboží a provedeno zaškolení obsluhy, sepíší Smluvní strany
protokol o předání a převzetí Zboží (Předávací protokol). Kupující je oprávněn přizvat k
prohlédnutí Zboží, ověření jeho funkčnosti a kontrole úplnosti Dokumentace kteréhokoliv svého
zaměstnance, zmocněnce, poradce či jakoukoli třetí osobu. Zboží se považuje za předané a
převzaté Kupujícím okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami (dále
také jen „protokolární převzetí“).

5.3

Kupující není povinen převzít Zboží, které trpí jakýmikoliv vadami, zejména pokud neodpovídá
technické specifikaci a/nebo nesplňuje některý z požadavků na Zboží dle této Smlouvy, není
plně funkční a/nebo se Zbožím nebyla řádně dodána Dokumentace či nebylo řádně provedeno
zaškolení obsluhy.

5.4

V případě, že Kupující odmítne z kteréhokoliv z důvodů uvedených v odst. 5.3 Zboží převzít, je
Prodávající povinen odevzdat Kupujícímu Zboží spolu s Dokumentací v souladu s touto
Smlouvou nejpozději v dodatečné Ihůtě pěti (5) pracovních dnů od neúspěšného termínu dodání.
Ustanovení odst. 5.2 a 5.3 Smlouvy v tomto případě platí obdobně. V případě, že Zboží spolu
s Dokumentací nebude Kupujícímu odevzdáno v souladu s touto Smlouvou ani ve výše
uvedené dodatečné Ihůtě, má Kupující právo pro podstatné porušení smlouvy Prodávajícím od
této Smlouvy odstoupit, a to do 30 dnů od uplynutí dodatečné lhůty. Nevyužije-li Kupující svého
práva odstoupit od Smlouvy dle tohoto odst. 5.4, zůstávají mu zachována práva ze záruky,
případně práva z vadného plnění dle Občanského zákoníku.

VI.
PŘECHOD PRÁV KE ZBOŽÍ
6.1

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem protokolárního převzetí Zboží
Kupujícím.
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Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem protokolárního převzetí Zboží
Kupujícím.

VII.
KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Smluvní strany sjednávají kupní cenu za Zboží takto:
VOZIDLO 1b:

VOZIDLO 1c:

VOZIDLO 1d:
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Nosič kontejnerů

480 000,- Kč

Celková kupní cena Zboží:

Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena Zboží uvedená v odst. 7.1 Smlouvy je
sjednána jako pevná a nepřekročitelná a může být změněna jen dodatkem ke Smlouvě, a to
pouze v případě, že po uzavření Smlouvy a před dodáním Zboží dojde ke změně příslušné
sazby DPH.
Kupní cena Zboží zahrnuje i veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním této Smlouvy,
zejména veškeré náklady spojené s odevzdáním Zboží v místě plnění, naložení a vyložení
Zboží, veškeré náklady na skladování Zboží, na ověření funkčnosti Zboží, zaškolení obsluhy, na
odevzdání Dokumentace, na zapsání oranžových zábleskových výstražných majáků do TP
vozidla, veškeré poplatky související s plněním této Smlouvy. Tímto ujednáním však není
dotčeno právo Prodávajícího na úplatu za provádění předepsaných servisních prohlídek a
mtmozáručního servisu dle čl. Vlil. Smlouvy.
Kupní cena bude Prodávajícímu uhrazena na základě faktury - daňového dokladu (dále jen
faktura) vystaveného Prodávajícím po protokolárním převzetí Zboží Kupujícím.
Kupní cena bude zaplacena na bankovní účet Prodávajícího uvedený Prodávajícím na faktuře za
Zboží. Je-li Prodávající plátcem DPH, musí se jednat o účet, který je správcem daně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve
znění pozdějších předpisů. Kupní cena je splatná v korunách českých.
Faktura Prodávajícího musí splňovat veškeré náležitostí daňového dokladu ve smyslu
příslušných právních předpisů platných na území České republiky a musí obsahovat ve vztahu
ke Zboží věcně správné a dostatečně podrobné údaje.
Kupující je oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dnů ode
dne jejího doručení Kupujícímu, pokud nebude obsahovat náležitosti dle odst. 7.6 Smlouvy.
Prodávající je v tomto případě povinen Kupujícímu bezodkladně doručit novou fakturu, která
bude splňovat veškeré náležitosti dle odst. 7.6 Smlouvy.
Faktura je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od vystavení faktury, pouze však za
podmínky, že faktura bude Kupujícímu doručena nejméně 25 dnů přede dnem splatnosti. V
případě pozdějšího doručení faktury se lhůta splatnosti faktury odpovídajícím způsobem
prodlužuje. V případě vrácení faktury Kupujícím Prodávajícímu dle odst 7.7 Smlouvy začne
běžet lhůta splatnosti faktury, uvedená v první větě tohoto odstavce, až od vystavení bezvadné
faktury. Připadne-li poslední den lhůty splatnosti faktury na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá
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se splatnost na nejbližší následující pracovní den. Faktura se považuje za zaplacenou v
okamžiku, kdy bude peněžní částka uvedená ve faktuře odepsána z bankovního účtu
Kupujícího.

Vlil.
ZÁRUKA ZA JAKOST, PŘEDEPSANÉ SERVISNÍ PROHLÍDKY, MIMOZÁRUČNÍ SERVIS
ZÁRUKA ZA JAKOST
8.1

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za to, že:
(a) Zboží nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady materiálu, výrobní vady či
vady technického zpracování Zboží, o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či
faktické, a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této Smlouvy a dle
platných právních předpisů,
(b) Zboží bude nové a plně funkční,
(c) Zboží bude splňovat veškeré vlastnosti stanovené v Dokumentaci, a to zejména technické
parametry výslovně Kupujícím požadované, jakož i vlastnosti, které jsou obvykle na
Zboží kladeny.

8.2

Kupující nemá právo ze záruky v případech uvedených v ust. § 2116 Občanského zákoníku.

8.3

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost po následující dobu (záruční doba):

Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí Zboží Kupujícím. V případě
oprávněného vytčení vady se běh záruční doby staví po dobu, po kterou Kupující nemůže
vadné Zboží užívat. To platí také pro běh Shůty pro uplatnění práv z vadného plnění dle
Občanského zákoníku.
8.4

Vytčení vady Zboží, která se vyskytla v záruční době (dále jen „vytčení vady“), musí být
zasláno Prodávajícímu poštou, prostřednictvím e-mailu, faxu nebo osobním předáním na
kontaktní údaje uvedené v čí. XII. této Smlouvy. Ustanovení § 2106 odst. 3, § 2111 a § 2112
Občanského zákoníku se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí.

8.5

Prodávající je povinen započít s odstraněním vady, která byla Prodávajícímu vytčena (dále jen
„vytčená vada") do 48 hodin od vytčení vady. Běh této lhůty se staví po dobu, která připadá na
sobotu, neděli nebo svátek. V případě, že zahájení odstranění vady ve výše uvedené lhůtě
není možné z důvodu nedostupnosti náhradního dílu, tj. v případě, že přes vynaložení
veškerého úsilí, které lze na Prodávajícím spravedlivě považovat, není náhradní díl ve výše
uvedené lhůtě dostupný, Smluvní strany si sjednají jiný termín zahájení odstranění vady.
V případě, že do 24 hodin od vytčení vady si Smluvní strany nesjednají jiný termín, platí
termín: 3 pracovní dny od vytčení vady. Jestliže je vytčená vada opravitelná, je Prodávající
povinen odstranit Vytčenou vadu opravou Zboží a/nebo výměnou kterékoliv vadné součástky
Zboží za součástku bezvadnou. Kupující je oprávněn požadovat namísto odstranění vytčené
vady přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží.

8.6

Jestliže je vytčená vada neopravitelná, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím
odstranění vytčené vady výměnou vadného Zboží, resp. vadné součástky za Zboží, resp.
součástku bezvadnou, přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží a/nebo je oprávněn od Smlouvy
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odstoupit, a to dle své volby. Jestliže je vytčená vada vadou právní, je Kupující oprávněn
požadovat po Prodávajícím odstranění vytčené vady odstraněním právních vad bránících
nerušenému užívání Zboží Kupujícím, přiměřenou sievu z kupní ceny Zboží a/nebo je
oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby.
8.7

Smluvní strany se mohou dohodnout na jiném způsobu řešení nároků Kupujícího ze záruční
odpovědnosti Prodávajícího. O jiném způsobu řešení, bude-!i dohodnut, Smluvní strany pořídí
písemný zápis. Prodávající je povinen provést odstranění vady Zboží vytčené v průběhu
Záruční doby bezplatně.

8.8

Prodávající je povinen vytčenou vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od vytčení
vady, nedohodnou-li se Smluvní strany na jiné lhůtě pro odstranění vady. Po dobu
odstraňování vady, trvá-li odstraňování vady déle než 10 pracovních dnů, má Kupující nárok
na poskytnutí náhradního vozidla Prodávajícím (vozidlo se stejnými nebo srovnatelnými
parametry jako má Zboží dle této Smlouvy) na náklady Prodávajícího. Prodávající je povinen
po celou dobu odstraňování vytčených vad o postupu odstraňování vad informovat
Kupujícího, kdykoli o to Kupující požádá.

8.9

Neodstraní-li Prodávající vytčenou vadu ve lhůtě uvedené v odst. 8.8 Smlouvy, je Kupující
oprávněn vadu odstranit na své náklady a Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu náklady
vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u
Prodávajícího. Vypiývá-li ze záručních podmínek, že záruční opravy může provádět pouze
autorizovaná osoba nebo v případě, kdy podle záručních podmínek zásah neautorizované
osoby je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí Kupující vadu odstranit pouze s využitím
služeb autorizované osoby.
PŘEDEPSANÉ SERVISNÍ PROHLÍDKY, MIMOZÁRUČNÍ SERVIS

8.10

Prodávající se zavazuje provádět za dále sjednanou úplatu servisní prohlídky Zboží
předepsané výrobcem Zboží (dále jen „předepsané servisní prohlídky" nebo jen „PSP") a
mimozáruční servis Zboží, a to po dobu záruky za jakost, uvedenou v odst. 8.3 Smlouvy.
Doba provádění PSP a mimozáručního servisu jednotlivých částí kompletu (tj. nosiče
nástaveb (podvozku), nástavby, vyklápěče, vážícího systému, hydraulického nakládacího
jeřábu a nosiče kontejnerů) odpovídá záruční době uvedené v odst. 8.3 Smlouvy pro tu kterou
část kompletu.

8.11

Vzdálenost autorizovaných servisních středisek nebo autorizovaných servisů, kterými bude
Prodávající zabezpečovat PSP a mimozáruční servis nosiče nástaveb (podvozku), nesmí
přesahovat 20 km jízdy motorovým vozidlem od sídla Kupujícího.

8.12

Prodávající zabezpečí PSP a mimozáruční servis v těchto autorizovaných servisních
střediscích nebo autorizovaných servisech (autorizovaných výrobcem Zboží):
VOZIDLO 1b

Nosič nástaveb (podvozek)

Název, adresa sídla
Truck Service Zlín, a.s, , Tř. Tomáše Bati 415, Zlín

Nástavba
Vyklápěč
Vážící systém

TS Zlín, Zlin-Louky, Záhumení V 321
TS Zlín, Zlin-Louky, Záhumení V 321
TS Zlín, Zlin-Louky, Záhumení V 321

VOZIDLO 1c

Podvozek

Název, adresa sídla
Truck Service Zlín, a .s., Tř. Tomáše Bati 415, Zlín

Nosič kontejnerů
Hydraulický nakládací jeřáb

TS Zlín, Zlin-Louky, Záhumení V 321
TS Zlín, Zlin-Louky, Záhumení V 321
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VOZIDLO 1d

Podvozek

Název, adresa sídla
Truck Service Zlín, a.s. , Tř. Tomáše Bati 415, Zlín

Nosič kontejnerů

TS Zlín, Zlín-Louky, Záhumení V 321

Místem plnění PSP a mimozáručního servisu je: servisní středisko nebo autorizovaný servis;
pokud je však možné provést plnění v sídle Kupujícího, je místem plnění sídlo Kupujícího.
8.14

Mimozáručním servisem se rozumí servisní práce včetně dodávky náhradních dílů, které
nespadají pod záruční servis, tj. které nejsou kryty právem Kupujícího ze záruky za jakost
Zboží (např. zásah ze strany Kupujícího, chování třetí osoby nebo nahodilá událost, v jejichž
důsledku vznikne na Zboží vada), popř. nejsou kryty ani právem Kupujícího z vadného plnění
dle Občanského zákoníku. Prodávající bude mimozáruční servis provádět po dobu
stanovenou v odst. 8.10 Smlouvy.

8.15

Prodávající se zavazuje zahájit provádění PSP a mimozáručního servisu do 48 hodin od
okamžiku doručení požadavku Kupujícího Prodávajícímu. Běh této lhůty se staví po dobu,
která připadá na sobotu, neděli nebo svátek. V dalším platí přiměřeně odst. 8.5 věta druhá a
třetí Smlouvy. Termín provedení PSP a mimozáručního servisu: do pěti pracovních dnů od
doručení požadavku Kupujícího Prodávajícímu, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

8.16

Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu za provedení PSP a mimozáručního servisu
úplatu v následující výši:
Maximální cena za jednu hodinu servisní práce činí:
VOZIDLO 1b

VOZIDLO 1c

VOZIDLO 1d

Maximální cena za dopravu servisních techniků do místa plnění PSP/mimozáručního
servisu a zpět včetně času stráveného na cestě (tj. maximální paušální cena za jeden
výjezd servisních techniků) činí:
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Prodávající garantuje tuto výši úplaty po ceiou sjednanou dobu provádění PSP a
mimozáručního servisu (doba stanovená v odst. 8.10 Smlouvy).
8.17

Cena za provedení PSP a mimozáručního servisu bude Prodávajícímu uhrazena na základě
faktury vystavené Prodávajícím do patnácti (15) dnů od provedení PSP/mimozáručního
servisu a protokolárního převzetí provedeného plnění Kupujícím. V dalším platí přiměřeně
odst. 7.5 až 7.8 Smlouvy.

8.18

Prodávající se zavazuje provádět PSP a mimozáruční servis na základě požadavku
Kupujícího, zaslaného Prodávajícímu e-mailem na adresu uvedenou v čl. XII. Smlouvy.

8.19

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost PSP a mimozáručního servisu po
následující dobu (záruční doba):

Záruční doba začíná běžet od protokolárního převzetí provedeného plnění Kupujícím.
8.20

Kupující je oprávněn opatřit k provedení mimozáručního servisu potřebný náhradní díl Zboží
(dále jen „ND"), přičemž se musí jednat o nový homologovaný ND. Prodávající je povinen
takový ND, který mu Kupující předal, použít při provedení příslušného mimozáručního servisu.
Použitím tohoto ND nejsou dotčena práva Kupujícího ze záruky za jakost servisních prací
(odst. 8.20 Smlouvy) provedených v rámci příslušného mimozáručního servisu a rovněž tak
nejsou dotčena práva Kupujícího ze záruky za jakost Zboží (odst. 8.3 Smlouvy). To neplatí,
pokud Prodávající prokáže, že Kupujícího včas upozornil na nevhodnost předaného ND a
Kupující na jeho použití trval, nebo pokud Prodávající prokáže, že nevhodnost předaného ND
nemohl ani při vynaložení dostatečné péče zjistit.

8.21

Prodávající zaručuje Kupujícímu dostupnost náhradních dílů ke Zboží na trhu po dobu 8 let od
protokolárního převzetí Zboží.

IX.
SANKCE
9.1 V případě prodlení Prodávajícího se splněním povinnosti uvedené v odst. 4.1 Smlouvy má
Kupující právo požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny
Zboží bez DPH uvedené v odst. 7.1 Smlouvy za každý započatý den prodlení.
9.2

V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vytčené vady má Kupující právo požadovat
po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny Zboží bez DPH uvedené
v odst. 7.1 Smlouvy za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo Kupujícího
uvedené v odst. 8.9 Smlouvy.

9.3

V případě prodlení Prodávajícího s provedením PSP nebo mimozáručního servisu má
Kupující právo požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý
den prodlení.

9.4

V případě prodlení Prodávajícího se splněním kterékoli z povinností uvedených v odst. 11.1
má Kupující právo požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti.
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V případě porušení povinnosti Prodávajícího uvedené v odst. 8.21 Smlouvy má Kupující právo
požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ
porušení povinnosti.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody způsobené
porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou.

X.
UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
10.1

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v případech uvedených v této
Smlouvě a v případech stanovených Občanským zákoníkem, pokud tato Smlouva ve vztahu k
příslušnému právu odstoupit od Smlouvy neobsahuje odchylnou úpravu. Kupující má dle své
volby právo odstoupit ohledně části nebo celého plnění sjednaného touto Smlouvou.

10.2

Prodávající je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
(a)

10.3

V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny, které trvá déle než 60 dnů,
jestliže Kupující kupní cenu neuhradil ani v dodatečné lhůtě alespoň 10 dnů, kterou
mu k tomu Prodávající poskytl v písemné výzvě.

Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
(a)

v případě uvedeném v odst. 5.4 Smlouvy,

(b)

v případě prodlení Kupujícího s dodáním Zboží, trvá déle než 30 dnů, nejde-li o
případ uvedený v odst. 5.4 Smlouvy,

(c)

v případě, že bude dodatečně zjištěno, že Prodávající nesplnil podmínky
zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato
Smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že Prodávající uvedl nepravdivé či
zavádějící údaje, nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené Zadávací
dokumentací.

10.4

Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě rozhodnutí příslušného
soudu o úpadku druhé smluvní strany nebo o zamítnutí insoivenčního návrhu pro nedostatek
majetku druhé strany nebo v případě vstupu druhé Smluvní strany do likvidace.

10.5

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně.
XI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

11.1

11.2

Prodávající je povinen nejpozději do 60 dnů od splnění této Smlouvy předložit Kupujícímu
seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, jimž za plnění subdodávky uhradil více než
10 % z celkové ceny, uhrazené mu na základě této Smlouvy. Má-li Prodávající formu akciové
společnosti, musí být přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů přede dnem předložení
seznamu subdodavatelů.

Prodávající souhlasí stím, že na Zboží bude instalován systém k satelitnímu sledování
vozidla, který je zaveden u Kupujícího za účelem získávání informací o poloze vozidla,
činnosti nástavby, stavu PHM v nádrži a hmotnosti nákladu (týká se vozidla s vážícím
systémem). Dodavatelem systému je ECS invention, spol. s r.o., IČ: 62958267. Kupující
požaduje kompatibilitu Zboží se systémem. Instalace systému není předmětem této
Smlouvy.
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XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

12.2

Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle §2 e) zákona č.
320/2001 Sb,, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

12.3

Žádná ze Smluvních stran nemá právo postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti
vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní
strany.

12.4

Prodávající uchová v tajnosti veškeré informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od
Kupujícího a tyto informace nezpřístupní třetí osobě bez souhlasu Kupujícího, ledaže by se
jednalo o zpřístupnění v souladu s touto Smlouvou nebo právním řádem ČR či o informace již
veřejně přístupné.

12.5

Prodávající bere na vědomí, že Kupující je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou
obdržel od Prodávajícího, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám z důvodů stanovených
platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel souvisejících s
čerpáním dotací Kupujícím či financováním kupní ceny za Zboží.

12.6

Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková
neplatnost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Smlouvy s tím,
že v takovém případě bude celá Smlouva vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá
neplatná nebo nevymahateiná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva
Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy. Pokud to bude vzhledem k obsahu příslušného
neplatného ujednání přicházet v úvahu, Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem
spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a
vymahatelným ustanovením, které bude nejlépe odpovídat účelu, jaký byl zamýšlen ustanovením,
jež bylo shledáno neplatným.

12.7

Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými
oběma Smluvními stranami.

12.8

Platnost, plnění, výklad a účinky této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména
ustanoveními Občanského zákoníku. Na platnost, plnění, výklad ani účinky této Smlouvy se
nepoužijí ustanovení Omluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, ve znění jejích
pozdějších změn (Sdělení č. 160/1991 Sb.).

12.9

V případě, že tato Smlouva a Zadávací dokumentace upravují některou otázku odchylně, použije
se úprava uvedená ve Smlouvě.

12.10

Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou ve smyslu
ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, rozhodovány
věcně příslušným soudem České republiky, místně příslušným podle sídla Kupujícího.

12.11

Tato Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Kupující a 1 Prodávající,

12.12

Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha:
Příloha č.1) technické parametry zboží
Písemná komunikace mezi Smluvními stranami (mimo e-mai!ové komunikace) bude probíhat
v českém jazyce a výhradně osobním doručením nebo doporučenou poštou nebo kurýrní službou
na níže uvedené adresy:
Při doručování Kupujícímu:

Technické služby Zlín, s.r.o.
se sídlem Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02
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Při doručování Prodávajícímu:

ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Štefánikova 2664, 760 01 Zlín

Název:
sídlo:

12.13

E-mailová a telefonická komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce
prostřednictvím následujících kontaktů:

12.14

Změny kontaktních údajů uvedených v odst. 12.13 je Smluvní strana, jíž se změna týká, povinna
písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve
vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

12.15

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy Smluvní strany (zástupci Smluvních stran)
tuto Smlouvu podepisují.

Ve Zlíně dne:

3 1 flfi 7016

Ve Zlíně dne:_______________

Technické služby Zlín, s.r.o.

Technické služby Zlín, s.r.o.

Podpis:
Radek Maje, jednatel

Podpis:
Ing. Jan Stětkář, jednat

Ve Zlíně dne:
Technické služby Zlín, s.r.o.

Technické služby Zlín, s.r.o.

Louky, Z á h u m e n í V 321
763 02 Zlín
IČ 607 11 086

Podpis:
Ing. Tomáš Krajíček, jednatel
Ve Zlíně dne:_______
ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:

ooo
Tomáš Krajča
jednatel společnosti

571 099

.11.
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Příloha č. 1

Technické parametry Zboží

Velkokapacitní svozové vozidlo pro svoz směsného komunálního, biologicky
rozložitelného a objemného odpadu včetně možnosti průběžného vážení sváženého
odpadu pomocí zařízení umístěného mezi rám vozidla a nástavbu
Provedení podvozku:
Výrobce:
Obchodní označení:
Typ:
celková hmotnost dle TP min. 261,
3 nápravy
řízení vlevo - po směru jízdy
systém řízení dvěma nápravami -1 a 3
možnost zapojení 1, nápravy na omezenou dobu jako hnací pomocí hydraulického
okruhu
1. náprava odpružena parabolickými pružinami
vzduchové odpružení 2, a 3. nápravy
pneumatiky rozměru 315/80 R 22.5 na 1, a 2. nápravě
výkon motoru cca 230 kW, motor vznětový, emisní třída EURO VI
zdvihový objem motoru min. 10 litrů
motorová brzda zesílená, kompresní ventilová
sání motoru vzadu nahoře za kabinou
klimatizovaná kabina
vybavena 3 samostatnými sedadly s odnímatelnými textilními potahy,
sedadlo řidiče odpružené vzduchem
převodovka 16 + 2 synchronizovaná
pohon nástavby od nezávislého motorového vedlejšího pohonu
palubní počítač s ukazatelem servisních intervalů a provozního stavu brzd, atd.
kabina vybavena 2 ks oranžových výstražných zábleskových majáků - zapsány v TP
vozidlo vybaveno ocelovým nárazníkem
kabina bílá RAL9010
kabina prodloužená v zadní části k možnosti odkládání oděvů posádky svozového
vozidla
okno v zadní části kabiny
vyhřívaný vysoušeč vzduchu,
vyhřívání palivového filtru
systém ABS
regulace prokluzu ASR
zastávková brzda
podtlaková houkačka
zatížení přední nápravy min. 7 500 kg
zatížení zadních náprav technické min. 11 500 a 9 000 kg
elektricky ovládané okno řidiče a spolujezdce
výfuk - nahoru za kabinou
osvětlení prostoru mezi nápravami 1. a 2. z každé strany vozidla po jednom pracovním
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světle (celkem 2 ks světlometů)
rozvor náprav (mezi 1 a 2) - max. 4000 mm
ochranné kovové mřížky na reflektorech
uzávěrka diferenciálu
schránka na nářadí, zvedací řetězy
uzamykatelný uzávěr nádrží
akumulátory 12V s kapacitou minimálně 175 Ah
autorádio s bluetooth
ocelová ližina pod motorem a chladičem, tj. ochrana agregátů při průjezdu terénem a
dále technické řešení pod motorového prostoru, jeho zakrytování k zabránění nasátí
lehkého odpadu (mikrotenové sáčky) při vjezdu do skládky
digitální cejchovaný tachograf
osvědčení o schválené technické způsobilosti typu vozidla
automatické spouštění světel (denní svícení)
výstražná signalizace při couvání
řídící modul pro vnější výměnu dat (s nástavbou, možnost připojení sledovacího
zařízení)
dodání rezervy
základní výbava
povinná výbava

ANO
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Provedení nástavby a vyklápěče
Nástavba s lineárním stlačením vhodná na výše uvedený podvozek a pro použití braní
nádob na svoz SKO, biologicky rozložitelného a objemného odpadu (popelnice i
plastové 110 - 240 litrů, kontejnery kovové a plastové 1100 litrů dle DIN 30700 a
kontejnery 2,5 m3až 7 m3):

ANO

Nástavba
Výrobce:

I liiï lM

Obchodní označení:
Typ:

ATRIK AP (21m3) AU AV

velkokapacitní nástavba na sběr, lineární stlačování a přepravu komunálního odpadu,
ANO
vč. kusového odpadu (např. pytle, nábytek, obalový materiál, atd.)
požadované stlačení odpadu min. 1: 5
ANO
kapacita zásobníku cca 20 m3
ANO
nakládací vana a zásobník budou vybaveny výpustí na tekutiny s uzávěrem
ANO
těsnící prvky zamezující únik tekutých frakcí mezi tělem nástavby a její zadní zvedací
ANO
částí
zesílená vana + zesílený díl nad vanou, min. tloušťka mat. 10 mm o minimální tvrdosti
ANO
450 HB
zásobník na odpad s konstrukcí s výztužnými žebry - svislá žebra na bocích nástavby l l i l f i i i l l l i
(pro zvýšení pevnosti boků) a rozměrově stejná žebra na horní desce (střeše) nástavby
pro zvýšení životnosti celku, vnitřní profil v pravoúhlém provedení
zvýšení čela nástavby (za kabinou), tak aby nedocházelo k úniku tekutých frakcí jejich | i | | | | i | | I Í | | |
vylitím na převodovku nosiče nástavby
vedení lisovacího štítu ve dvou postranních profilech nad úrovní podlahy minimálně
ANO
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100mm
dvou rychlostní hydraulika k výsypu nádob do 2401včetně a kontejnerů 1100 litrů
počitadlo provozních hodin
centrálním mazáním s ruční obsluhou
akustická výstražná signalizace při jízdě vzad
kamera vzadu na nástavbě s výstupem obrazu v kabině
2 ks pracovních světe! nad vyklápěčem - osvětlení pracovního prostoru pro osádku
1 ks pracovního osvětlení osvětlující prostor nakládají vany
držák na lopatu a koště
nástavba opatřena v horních rozích oky za účelem možnosti přizvednutí alespoň části
vozidla např. při zapadnutí, či havárii

lllllllií llll
llI iiW
lill
ANO
ANO
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iiii
I lillllilS
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iliif ililllll
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Vyklápěč
Výrobce:
Obchodní označení:
Typ:

Součást nástavby typu a t r ik

ap

(2im3) a u a v

vyklápěč, nedělený - univerzální, umístěný v zádní části tak, aby bez větších překážek
ANO
umožňoval ruční nakládku objemných předmětů
bezpečnostní stupačky s omezením rychlosti a blokací zpátečky při jejich zatížení
ANO
minimálně dva pracovní světlomety vzadu světlující pracovní prostor a prostor nakládací
ANO
vany
2 homologované výstražné oranžové zábleskové majáky v zadní části nezávislé na
ANO
činnosti nástavby, které budou zapsány v TP- umístění musí být provedeno tak, aby
nedocházelo k poškození vlivem větví stromů
barevné provedení (barva bílá odstín RAL 9010)
ANO
dodání certifikovaných zvedacích řetězů ke zvedání velkoobjemových kontejnerů
I l l l i i l i l i l
osvědčení o schváleném technické způsobilosti typu nástavby
ANO
Vážící systém
Výrobce:

GASSNER - Kadlec s.r.o., Opava

Obchodní označení:

GASSNERDIlĚĚHm tĚĚÍm m

Typ:

GASSNER DMA 03

tolerance chybovosti tenzometrického vážícího systému max, + / - 20 kg naloženého
nákladu
tenzometrický vážící systém umístěn mezi rám vozidla a nástavbu
vážící systém obchodního charakteru, certifíkovaný (kompatibilita sjiž zavedeným
systémem ve společnosti Technické služby Ziín,s.r.o GASSNER DMA 03)
ovládání, obsluha vah přes displej umístěný v kabině řidiče
výstup informací z vážícího systému na GPS sledovací zařízení
výstup z vážícího systému přes tiskárnu k vytisknutí vážního lístku
llii

ANO
ANO
ANO
ANO
f ilillil

Do žlutě označených polí uchazeč potvrdí slovem ANO, že jím dodávané zboží požadovanou položku
obsahuje. Po vyplnění tabulky bude tento text odstraněn.
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Technické parametry na vozidlo 4 x 2 s hákovým nosičem kontejnerů a
hydraulickým nakládacím jeřábem. Vozidlo v provedení ADR - kategorie AT
Provedení podvozku:
Výrobce:
Obchodní označení:

IS iK Ě Ě Ě Ě K É Ě S Ě iflĚ S iÉ íiĚ lĚ Ě K Ě Ě S ltÉ Ě ttS tlS iŠ K Ě i
ANO
celková hmotnost 15 tun
počet náprav 2
rnrněPmmm.
I llilllll
zadní náprava hnací
ANO
přední náprava zesílená pera
ANO
zadní náprava vzduchové pérování
liw
iiilll
uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě
■ ía n I i i i
podvozek vybaven ABS, ASR
schránka na nářadí, krytovací síť
m a& m
palubní počítač s ukazatelem servisních intervalů a provozního stavu brzd, atd.
a
iiliiiii
ANO
výkon motoru minimálně 150 kW, motor vznětový, EURO IV
ANO
motorová brzda
ANO
vyhřívání palivového filtru
ANO
vyhřívaný vysoušeč stlačeného vzduchu
ANO
robotizovaná převodovka s možností automatického řazení ale i s možností řazení
manuálního
ANO
vozidlo bez spojkového pedálu
řízení vlevo - po směru jízdy
I liliS l« !
kabina bílá RAL 9010
■w m m m
l l l l i i l i
3 místná se samostatnými sedadly klimatizovaná, prodloužená
ANO
odnímatelné textilní potahy sedadel odolné vůči otěru
odpružené sedadlo řidiče vzduchem
i l l i i i l l
zadní prosklení kabiny minimálně jedním oknem
ANO
elektrické ovládání oken
ANO
kabina vybavena 2 ks oranžových zábleskových výstražných majáků - zapsány v TP
ANO
2 ks pracovních světel na kabině vozidla
autorádio s bluetooth
ANO
digitální cejchovaný tachograf
ANO
ANO
ocelový nárazník
lillü
lll
ochranné kovové mřížky na reflektorech
ANO
uzamykatelné uzávěry nádrží
akustická výstražná signalizace při couvání
ANO
automatické spouštění světel (denní svícení)
ANO
podtlaková houkačka
ANO
osvětlení prostoru mezi nápravami z každé strany vozidla po jednom pracovním světle
ANO
(celkem 2 ks světlometů)
rezerva umístěna na vozidle
ANO
1 pracovní světlo umístěné v zadní části rámu vozidla
ANO
kamera umístěná v zadní části rámu s výstupem obrazu v kabině řidiče (použití při braní
ANO
kontejnerů a dále při couvání v sídlištní zástavbě při nepředvídatelném pohybu chodců, atd.)
Typ:
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barel na vodu o minimálním objemu 20 litrů s výpustným kohoutem a pumpičkou na mýdlo
k mytí rukou
základní výbava
povinná výbava
výbava dle ADR, kategorie AT
osvědčení o schválené technické způsobilosti typu vozidla
souhlas dodavatele mechanismu pro budoucí instalaci systému k satelitnímu sledování
vozidla, který je již ve firmě Technické služby Ziín,si.o. zaveden za účelem získávání
informací a poloze vozidla, stavu PHM v nádrži

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Technické parametry nosiče kontejnerů
Výrobce:

FORNAL

Obchodní označení:

NKH

Typ:
nosič umožňuje manipulaci s kontejnery vyrobené dle DIN 30722
kapacita zdvihu 8 tun
výška pevného háku 1 000 mm
styčná plocha háku s okem kontejneru opařena otěruvzdorným návarem
pojistka háku
ovládání nosiče z kabiny řidiče, dále i pákami na straně vozidla
elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy
hydraulické jištění kontejneru
možnost převozu kontejnerů délky až 4600 mm
akustická signalizace odjištěného kontejneru
tlakový filtr oleje hydraulického systému
barevné provedení nosiče RAL 7021

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
lilÉ N W II!
ANO
ANO
ANO
l l l i i i l l
IIlÉ iÉ ílS
:IÍIÍÍÍ1 I1

Požadované technické parametry hydraulického nakládacího jeřábu
Výrobce:
Obchodní označení:
Typ:

F95A.0.22 e-active

horizontální dosah - maximální vyložení od osy uchycení jeřábu v rozmezí 780 až 810 cm pří
ANO
vysunutí všech teleskopických dílů - nosnost při tomto vyložení minimálně 1 000 kg, při
vyložení 6 metrů minimálně 1 400 kg, při vyložení 4,20 metru minimálně 2 000 kg
sklopné rameno se dvěma teleskopickými výsuvnými díly
ANO
pracovní světlo umístěné na rameni
liS
liii
systém řetězový, umožňující výsyp kontejnerů jednokomorových, se spodním výsypem
I liiB I I
minimální zdvihový rozdíl háků systému řetězového dvojháčku 650 mm
ANO
otočný systém s hřebenovou tyčí a pastorkem s rozsahem otáčení min. 360 stupňů
ANO
jištění systému bezpečnostními ventily a zámky
ANO
vhodné chránění hadic proti poškození při práci s jeřábem
ANO
inteligentní systém řízení stability jeřábu tj, vyhodnocení kapacity zdvihu s ohledem na
polohu jeřábu, umožnění práce jeřábu při jeho stabilizaci na straně kde se s jeřábem pracuje
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ANO

bez nutnosti vytažení trámců na straně opačné
hydraulické podpěry s manuálním stranovým výsuvem ke stabilizaci vozidla při pracovní
činnosti jeřábu
automatické zámky zamezující posun trámců při jízdě
pravostranné i levostranné ovládání jeřábu obsluhou stojící v úrovni komunikace rozměrově
vhodnými pákami rozvaděčů
rádiové dálkové ovládání funkcí hydraulického jeřábu tj. otoč, zdvih hlavního ramene, ramene
lomení, výsuv dílců, výsyp jednokomorových kontejnerů
chladič hydraulického oleje
Do žlutě označených polí uchazeč potvrdí slovem ANO,
obsahuje. Po vyplnění tabulky bude tento text odstraněn.

ANO
ANO
ANO
ANO

že Um dodávané zboží požadovanou položku

Vozidlo 4 x 4 s hákovým nosičem kontejnerů
Provedení podvozku:
Výrobce:
Obchodní označení:
Typ:

l i l i i

TGM 13.250 4 x 4BL

celková hmotnost vozidla 15 tun.
ANO
počet náprav 2
ANO
pohon 4 x 4 s možností uzávěrky zadního, předního a mezinápravového diferenciálu
vypínatelný přední pohon
ANO
zesílená přední náprava
ANO
zadní náprava vzduchové pérování
ANO
výkon motoru minimálně 175 kW vznětový přeplňovaný, v provedení Euro VI
ANO
motorová brzda
ANO
vyhřívaný vysoušeč stlačeného vzduchu
vyhřívání palivového filtru
ANO
ocelová iižina pod motorem a chladičem, tj. ochrana agregátů při průjezdu terénem a dále
ANO
technické řešení podmotorového prostoru, jeho zakrytování k zabránění nasátí lehkého
odpadu (mikrotenové sáčky) při vjezdu do skládky
podtlaková houkačka
ANO
podvozek vybaven ABS, ASR
plně automatizovaná, robotizovaná převodovka s možností automatického řazení, ale i
ANO
možností řazení manuálního
vozidlo bez spojkového pedálu
palubní počítač s ukazatelem servisních intervalů a provozního stavu brzd, atd.
lllliií f t ll»
klimatizovaná kabina vybavena 3 samostatnými sedadly, sedadlo řidiče odpružené
ANO
vzduchem
potahy sedadel odolné vůči otěru, odnímatelné
ANO
řízení vlevo - po směru jízdy
I1 1 Í N Í Í 1 I
kabina vybavena 2 ks homologovaných oranžových zábleskových výstražných majáků ANO
zapsány v TP
vozidlo vybaveno ocelovým nárazníkem
ANO
kabina bílá RAL9010
ANO

iiiiS iiiiii

I lllI lliB I

la iiiiiiB :
illliilllil
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zadní stěna kabiny s oknem
2 ks pracovních světel na kabině vozidla
elektricky ovládané okno řidiče a spolujezdce
ochranné kovové mřížky na reflektorech
uzamykatelné uzávěry nádrží
autorádio s bluetooth
schránka na nářadí, krytovací síť
akustická výstražná signalizace při couvání
cejchovaný digitální tachograf
osvědčení o schválené technické způsobilosti typu vozidla
automatické spouštění světel (denní svícení)
kamera umístěná v zadní části rámu s výstupem obrazu v kabině řidiče (použití při braní
kontejnerů)
souhlas dodavatele mechanismu pro budoucí instalaci systému k satelitnímu sledování
vozidla, který je již ve firmě Technické služby Zlín,s,r,o. zaveden za účelem získávání
informací a poloze vozidla, činnosti nástavby, stavu PHM v nádrži
přípojka ke komunikačnímu rozhraní pro připojení GPS zařízení
rezervy umístěná na vozidle
základní a povinná výbava

ANO
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illliNillll
ANO
ANO

¡Í|:|iÍÍIÍÍf
ANO
WIÉNÉi»:
ANO
ANO

IIlliNfillil
ANO
ANO

Technické parametry nosiče kontejnerů
Výrobce:
Obchodní označení:
Typ:
nosič umožňuje manipulaci s kontejnery vyrobené dle DIN 30722
kapacita zdvihu 10 tun
výška pevného háku 1 000 mm
styčná plocha háku s okem kontejneru opařena otěruvzdorným návarem
pojistka háku
ovládání nosiče z kabiny řidiče, dále i pákami na straně vozidla
elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy
hydraulické jištění kontejneru
možnost převozu kontejnerů délky až 4600 mm
akustická signalizace odjištěného kontejneru
barevné provedení nosiče RAL 7021

ANO
ANO
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ANO
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Do žlutě označených polí uchazeč potvrdí slovem ANO, že jím dodávané zboží požadovanou položku
obsahuje. Po vyplnění tabulky bude tento text odstraněn.
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