
K U P N Í  s m l o u v a
podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění 

(dále jen ,,smlouva“) __
Dodávka pneumatik a souvisejících služeb v roce 2023 

závod Jindřichův Hradec
číslo smlouvy prodávajícího: číslo smlouvy kupujícího: 45/VZ/2022-3

1. Smluvní strany
1.1. Kupující:

Sídlo:

Zastoupen:

tel:

IČO:

DIČ:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice 

Ing. Andreou Jankovcovou -  ředitelkou organizace
387 021 010

70971641

CZ70971641
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: .............................. tel.: 387 021 014

......................, tel.: .............................................

jako „kupující“ na straně jedné

1.2. Prodávající: 

Sídlo:

Zastoupený:
tel.:

ContiTrade Services s.r.o.

Objízdná 1628, 76502 Otrokovice

Romanem Sabolem, Ing. Petrem Sedláčkem -  jednateli společnosti 
................................ ....................

IČO: 41193598

DIČ: CZ41193598

Bankovní spojení: Commerzbank AG Praha, č. účtu: 10382647/6200
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, 
oddíl c, vložka 61380, datum zápisu 21.10.1991

jako „prodávající“ na straně drahé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.



2. Účel smlouvy
2.1. Účelem této smlouvy je realizace veřejné zakázky č. 45/VZ/2022 zadané ve smyslu zákona 

134/2016 Sb. a směrnice Jihočeského kraje pro zadávání veřejných zakázek, v platném.znění.

3. Vymezení a předmět plnění
3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k předmětu 

smlouvy (dále také jako ,,zboží“) uvedenému níže a kupující se zavazuje zboží převzít a 
zaplatit kupní cenu podle čl. 4 této smlouvy.

3.2. Předmět plnění:

Dodávka pneumatik a souvisejících služeb v roce 2023 
závod J. Hradec

4. Kupní cena
4.1. Cena za dodání zboží a služeb se sjednává včetně dopravy na místo plnění dle nabídky 

prodávajícího ze dne 06.12.2022.
4.2. Jednotkové ceny za dodání jednotlivých typů pneumatik jsou uvedeny v příloze ě. 1 této 

kupní smlouvy. Cena servisních služeb je uvedena v příloze č. 2 této kupní smlouvy.

4.3. Cena ostatního sortimentu, který není jmenovitě uveden v přílohách č. 1 a 2, je stanovena 
procentuální slevou z katalogových cen prodávajícího. Výše slevy vychází z nabídky 
prodávajícího a je stanovena ve výši 20%. Ceny před slevou a po slevě je prodávající povinen 
uvést v dodacím listu nebo přímo ve faktuře.

4.4. Uvedené ceny jsou max. přípustné po celou dobu plnění.

4.5. K ceně zboží bude připočítána daň z přidané hodnoty ve výši dle platných daňových předpisů.

5. Dodací a platební podmínky
5.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího. Převzetí potvrdí 

datovaným podpisem na dodacím listě.

5.2. Platba bude uhrazena do 30 dnů od data obdržení faktury (razítko podatelny kupujícího). 
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb., 
občanském zákoníku, v platném znění (dále jen ,,NOZ“).

5.3. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje 
nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Prodávající v takovém případě vystaví 
novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty splatnosti není kupující 
v prodlení se zaplacením faktury.

5.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují:
- neplacení faktur opakovaně více jak 2x za odebrané zboží a služby
- porušení bodu č. 5. 5. -  nedodání zboží ve lhůtě o více jak 10 pracovních dnů
- porušení podmínek stanovených touto smlouvou včetně příloh a dodatků

5.5. Zboží bude dodáno v termínu: max. do 3 pracovních dnů od doručení písemné objednávky
5.6. Dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek zasílaných emailem jednotlivými 

závody dle konkrétních potřeb a budou uskutečňovány po celou dobu plnění smlouvy.



5.7. Nezbytnými údaji vlastní objednávky je název zboží, cena zboží, obchodní jméno kupujícího a 
místo dodání zboží. Prodávající vždy potvrdí příjem objednávky potvrzujícím e-mailem. 
Pokud kupující neobdrží potvrzující e-mail nejpozději následující den po zaslání objednávky, 
uplatní se čl. 8.1 této smlouvy.

Jednotlivé objednávky budou zasílány na e-mailovou adresu: 
..................................................................................................

jméno zástupce prodávajícího: ........... ............. telefon: 384 321 023,mob.....................

Zboží bude předáno v místě: místem plnění je závod či středisko prodávajícího dle
jednotlivých objednávek.

Prodávající garantuje dostupnost zboží dle přílohy č. 1 po celou dobu plnění 
smlouvy. Pro ojedinělé případy, kdy prodávající nebude schopen vykrýt objednávku 
(z hlediska požadovaného rozměru či typu pneu) a tuto skutečnost neprodleně oznámí 
kupujícímu e-mailem, si kupující vyhrazuje právo jednorázového náhradního odběru 
zboží u jiného dodavatele. V takovém případě se neuplatní odst. 8.1 této smlouvy.

5.8. Místo plnění:

Závod Jindřichův Hradec (středisko J.Hradec, Dačice, Třeboň a Studená)
5.9. Kupující nevylučuje možnost přímého platebního styku sjednotlivými poddodavateli 

prodávajícího v případě plnění části předmětu této kupní smlouvy poddodavatelem.
5.10. V případě sporné dodávky (např. dodání jiného zboží než objednaného nebo deklarovaného 

v dodacím listu apod.) je kupující oprávněn neuhradit prodávajícímu vystavenou fakturu do 
doby vyřešení sporu. Lhůta splatnosti jakékoli sporné faktury bude rovněž přerušena do doby 
vyřešení sporu.

6. Záruční doba
6.1. Délka záruky je stanovena na 24 měsíců.

7. Servisní podmínky

7.1. Servisní podmínky dle nabídkového ceníku jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy včetně 
servisních míst pro jednotlivá střediska.

7.2. Dodací lhůta servisních služeb: do 24 hodin od objednání. V kalamitních situacích ihned!

8. Smluvní pokuta a úroky z prodlení

8.1. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním zboží, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve
výši 300,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty je objednatel 
oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok 
z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

9.1. Nároky z vad předmětu smlouvy a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí 
příslušnými ustanoveními NOZ.

9.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace kupujícího č. 45/VZ/2022 a 
nabídka prodávajícího ze dne 06.12.2022 jsou nedílnou součástí této smlouvy.



9.3. Prodávající se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní 
pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy, tzn. 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, 
placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se prodávající zavazuje zajistit, že všechny výše 
uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 
CSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

9.4. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti životního prostředí, jež naplňuje cíle 
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. Prodávající tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně 
požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 
jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho 
činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

9.5. Smlouva může být ukončena předčasně písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením 
od smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající 
poruší smlouvu podstatným způsobem dle případů uvedených v odst. 5.4. této smlouvy a dále 
ve smyslu § 2002 NOZ. Odstoupení musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé 
straně. V důsledku odstoupení se smlouva neruší od samotného počátku (ex tunc), ale ruší se 
ke dni účinnosti odstoupení (ex nunc). Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2004 odst. 1 
NOZ.

9.6. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 NOZ.
9.7. Osobní údaje poskytnuté prodávajícím jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a jejích 

příp. dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a 
jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem 
uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Prodávající má právo požádat 
správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení 
zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny 
a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může prodávající uplatňovat prostřednictvím 
pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje -  ....... 
................................. ................................. tel. 387021031). V případě, že se bude prodávající 
cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv 
provede kupující. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne 
jejího uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí 
účinnosti smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

9.9. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 NOZ.

9.10. Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a uzavírá se na dobu určitou do 
31.12. 2023.

9.11. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom 
(1) vyhotovení. Měněna nebo doplňována může být pouze písemně, formou vzestupně 
číslovaných dodatků.



9.12. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň 
prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísni ani 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Příloha č. 1 ke KS -  cenová nabídka pneumatik ze dne 06.12.2022
Příloha č. 2 ke KS -  cenová nabídka servisních služeb ze dne 06.12.2022

V Českých Budějovicích dne:......................

kupující:

............. . ..................... .............................. 
................................................. ................. 

........................................

V Otrokovicích dne 05.01.2023 

prodávající:



45A/Z/2022 Příloha č.1 KS

Dodávka pneumatik a souvisejících služeb v roce 2023

Cenová nabídka p ro  část č.3  zakázky, dodávka pneum atik  p ro  závod: J in d řic h ů v  Hradec

OČ»»nv* Cenb'T-*ede Services s.r.o.

Rozměr pneumatik druh značka,přesný typ,index rychlosti
edn.cena 

bez DPH
(edn.cena

DPH

165- 70- R13 letní osobní 165/70R13T Traemax X Přivilo TX 2 79T ........... ..........
165/70R13*T MP47 HECTORRA 3 79T ...... ...... . ...........

165- 70- R13 zimní osobni 165/70R13’ T Tracmax X Pri vil o S 130 79T ........... ....... . .
165/70R13T MP93 NORDICCA 79T ............. . ........ . .

165- 70- R14 letni osobní 165/T0R14 81T LING LONG GREENMAX ........... ..........
l65,.r70R14*T SUMMER 85T XL ......... .... . ........ . .

osobni 165/70R14 85T Fortune SNOWFUN FSR 901 ........... ...........
165/ 70R14n WiNTER 85T XI ............. ....... .. . .

175- 65- R14 letní osobní 17S/65R14 82T TRIANGLE PROTRACT TE 301 ........... ..........
175/65R14*H SUMMER 82H ............. ....... .. . .

175- 65- R14 zimní osobni 175/65R14 86T TRIANGLE SNOWLION TR 777 ........... ....... . .
175/65R14*T WINTER S6T XL .............. . ...........

175- 70- R14 letní osobní 175/70R14 84T SAILUN ATREZZO ECO ........... ..........
175/TOR14T MP47 HECTORRA 3 84T ......... .... . ..........

175-70- R14 zimní osobni 175/70R14 88T POWERTRAC SNOWTOUR PRO ........... ..........
175/"?0R14*T WINTER 88TXL ......... .... . . . . . ... . .

185- 60- R14 letní osobní 18S/60R14 TRIANGLE PROTRACT TE 301 ........... ..........
1SS/60R14*H SUMMER 82H .............. . ........ . .

185- 60- R142imní osobní 185, 60R14 86H Fortune SNOWFUN FSR 901 ........... ............
185/60R14*T WINTER 82T ......... .... ....... .. . .

185- R14C letní přívěs 185R14C 104/102N TL KR101 MASTĚRTRAIL 3G ......... .... . ........ . .
185R14C*R HECTORRA VAN 10Í/100R ............. . ...........

185- R14C zimní 185R14C*N KR500 WINTER TRAILER 104/102N ............. . ...........P 185R14C*Q NORDICCA VAN 1O2/10OQ ............. . ...........
195- 55- R15 letní

osobní 195/55R15 85H APLUS A 608 ........... ..........
Fabia II 195/55R15*V SUMMER 85V ............. . ........ . .

195- 55- R15 zimní
osobni 195/55R15 85H TRIANGLE WINTERX TW401 ........... . ........ . .

Fabia II 195/55R15*H MP93 NORDICCA 85H ............. . ...........
185- 60- R15 84H letní

osobní 185/60R15 88H APLUS A 608 ........... ............
Fabia Hl 3-85j'60R15*H SUMMER 38H XL ............ . ...........

185- 60- R15 84H zimní osobní 18S/60R15 88H TRIANGLE WINTERX TW401 .......... ..........
Fabia lil 185/60R15+T WINTER 88T XL . . . . ..... . . ........ . .

195- 65- R15 letní osobní 195/B5835 91V TRACMAX X PRMLO 1X 2 ........... . ...........
195/65R15*V SUMMER 91V ............. . ........ . .

195- 65- R15 zimní osobní 195/65R15 91H TRIANGLE WINTERX TW401 ........... ............
195/65R15*H WiNTER 95H XL ......... .... . ..... .. ..

195-70 -R 1 5C  letní dodávka 195/70R15C TRIANGLE CONNEX VAN TV 701 ......... .... . ...........
195/70R15C*R VAN SUMMER 104/102R 8PR ......... .... ........ . . .

195-70-R 1 5 C  zimní dodávka 195/70R15C SAILUN ENDURE WSL1 ...... ...... . ...........
195/70R15C*R VAN WINTER 104/102R .............. . ........ . .

185-75 -R 1 6C  letní dodávka 185/75R16C POWERTRACK WANTOUR ...... ...... . ...........
185/75R16C*RTL MPS330 MAXILLA2 1 04/102R .............. . ........ . .

185- 75 -  R16C zimní dodávka 185/75R16C AUSTONE SKAPI SP-902 ............ ...........
185/75R16C*R HECTORRA VAN 104/102R .............. . ........ . .

195- 65 - R 16C letni dodávka 195/65R16C TRIANGLE CONNEX VAN TV 701 ...... ...... . ...........
195/65R16C*T HECTORRA VAN 104/102T .............. . ........ . .

195- 65 - R16C zimní dodávka 195/65R16C FORTUNE FSR 902 ......... .... . ........ . .
195/65R16C*T NORDICCA VAN 104/102T .............. . ........ . .

19 5-7 5 -R 16 C  letní dodávka 195/75R16C TRACMAX X PŘIVILO RF 19 ............. . ........ . .
195/75R16C*T VAN SUMMER 107/105T 8PR ............. . ...........

19 5-75-R 1 6 C  zimní dodávka 195/75R16 APLUS A 389 ............. . ........ . .
195/75R16C*R VAN WINTER 107/105R .............. . ........ . .

205-55-R16 letní osobní 205/55R16 ATLAS AS 380 ........... ..........
Octa via II 205,I'55R16*W SUMMER 91W ......... .... . ........ . .

205-55-R16 zimní
osobní 205/55R16 FORTUNE SNOWFUN FSR 901 ........... ............

Octa via II 20S/55R16*V WINTER 94V XL ............. . ........ . .

2 0 5-6 5 -R 1 6 C  letni dodávka 205/65R16C TRIANGLE CONNEX VAN TV 701 ............. ......... ....
205Z65R16C*T VAN SUMMER 107/10ST 8PR .............. . ........ . .

205-65 -R 1 6C  zimní dodávka 205/65R16C APLUS A 689 .............. .............
2Q5/65R16C*T VAN WINTER 107/105T .............. . ........ . .

2 1 5-6 5 -R 1 6C  letní dodávka 21ÍI/65R16C TRIANGLE CONNEX VAN TV 701 ......... .... ........ .. .
2ÍŠ/65R16C*T VAN SUMMER 109/107T 8PR .............. ..............

215- 65 -  R16C zimní dodávka 218/65R16C APLUS A 689 ............. ......... ....
215/65R16C*T VAN WiNTER 106/104T .............. . ...........

225- 65 - R 16 letní dodávka 22S/65R16C TRACMAX X PŘIVILO RF 19 ............. .............
22?i/S5R16C*R VAN SUMMER 112/110R 8PR .............. ..............

225-65 - R 16 zimní dodávka 22S/65R16C APLUS A 689 ............. ..............
225/65R16C*R VAN WINTER 112/110R .............. . ...........

225-45-R17 91W letní
osobní 22S/45R17 94W POWERTRAC RACINI5 PRO ............. ..............

Octavia III 225/45R17*Y SUMMER 94Y FR XL ............. ..............
225-45-R17 91H zimní

osobní 225/45R17 94H APLUS A 502 .............. ............
Octavia III 22S,i'45R17*V WINTER 94V FR XL .............. . ...........

6,50-20 -10 PR vodící nákladní 6.50-20 WOLTYRE 0-49 10PR .............. . ...........
6.50-20 TT NB60 10PR .............. ..............

6,50-20-10 PR záběrová nákladní 6.50-20 TITAN 0-52 .............. . ........ . .
6.50-20 TT NB37 10PR .............. . ........ . .

11,00 -R  20 vodící nákladní 11.00-20 BELitHINA 111A .............. . ........ . .
11.00-20 TTNB60 16PR .............. . . ............

11,00 - R 20 záběrová nákladní 11.00-20 BOTO I-68 .............. . ........ . .
11.00-20 TTNEM-1 16PR .............. ........... . .

205-75 R 17,5 vodicí nákladní 20S/75R17.5 GOODR1DE GSR+1 .............. . ........ . .
205/75R17.5*M HYBRID LS3 124/122M3PMSF ......... .... ..............

205-75 R 17,5 záběrová nákladní 205/7517 5 FALKEN Bl 851 .............. . ........ . .
205/75R17.5*M HYBRID LD3 124/122M3PMSF ............. . ........ . .

365- 80 R 20 záběrová nákladní 365/80R20 NR 52 160K . .............. . ...........
365/80R20*K MPT 81 152K Í.R-G ................ . . ......... . .

295- 80 - R 22,5 vodící nákladní 295/80R22 5 OTANI OH-101 ......... .... . ...........
295/80R22.5'M HYBRID HS3 + 154/149M ................ . . ............

295- 80 - R 22,5 záběrová nákladní 295/80R22,5 SATOYA SD-064 .............. . ........ . .
295/80R22.5*M HYB.HD3 152/14SM 3PMSF ................ . . . ........ . .

315- 80 -  R 22,5 vodící nákladní 315/80R22.5 SATOYA SU-022 .............. . ...........
315/80R22.5*L HYBRID HS3+ 156/150L 3PMSF ................ .............

315-80 -R  22,5 záběrová nákladní 315/80R22,5 SATOYA SD-062 .............. ..............
375/80R22.5*L HY.HD3 156/150L3PMSF ................ ................

385- 65 -  R 22,5 vodící nákladní 335/65R22 5 ADVANCE GL 256F .............. . ...........
385/65R22.5*K HYBRID HS3 + 160/158K3PMSF ................ . . . ........ . .

385- 65 -  R 22,5 záběrová nákladní 385/65R22.5 TORGUE FTM 313 .............. . . . ........ . .
385/65R22.5M HDC 164J/162K ................ . . ............

12,5-R  20 nákladní 12.5-20*G TL 317 MPT 129G 10PR .............. . ...........
12.5-20*0 TL MP-585 132G 12PR .............. . . . ...........

1 6 ,9 -1 4 -3 0 traktor 16.9-30 8PRTTOZKA .............. .. . ............
16.9-30 10PRTTOZKA .............. . . ............

1 6 ,9 -1 4 -3 4 traktor 16 9-34 1 0PROZKA ................ ........... . .
16 9-34 14PR OZKA ............... ................

7 ,50-16 traktor 7.50-16 OZKA KNK 33 8PŘ .............. ..............
7.50-16 TTTF-03 8PR .. ........... . ...........

7,50 -  20 traktor 7.50-20 TT AS-FRONT 08 8PR .............. ..............
7.50-20 TT AS-FRONT 08 3PR .............. . ...........

14,9 - 28 traktor 14,9-28 OZKA KNK 50 8PR .............. .............
14.9-28 TTTD-19 8PR .............. . . . ...........

16,9 - 28 traktor 16 9-28 OZKA KNK 50 10PR . ........... ..............
16.9-28 TT AS-AGRI 13 10PR ................ . . . ...........

4.00 - 8 pinopryžové vodící kolečko 4.00-8 Barum INDUSTRY S . . ........... ..............
na radlici 4.00-8 Barum INDUSTRY SIT ............. . ...........

Celkem za jednotkové ceny v Kč bez DPH: .................. ................

dne: 06.12.2022 podpis oprávněné osoby:.



C enová nab ídka  pro čás t č. 3 zakázky, se rv isn í práce p ro  závod: J in d řich ů v  H radec

Ú častník : |C o n tiT rad e  Services s.r.o .

K om pletn í d em o ntáž  a m o n táž PNEU  včetně  m ontáže osa /  osa

Demontáž a montáž osa/osa Základní vyvážení Demontáž a montáž pneu Cena celkem

Kč bez DPH Kč s DPH Kč bez DPH Kč s DPH Kč bez DPH Kč s DPH Kč bez DPH Kč s DPH

o so b n i vozid la ........ . . . . ........ . . . . ........ . . . . ........ . . . . .......... . . . . .......... . . . . .......... . . . . .......... . . . .

dodávková vozid la VAN ........ . . . . ........ . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . .......... . . . . .......... . . . . .......... . . . .

n ák lad n í do 20" * ........ . . . . .......... . . . . ........ ..... ........ . . . . .......... . . . . .......... . . . . .......... . . . . .......... . . . .

n ák lad n í od 20" * ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . ........ . . . . .......... . . . . .......... . . . . .......... . . . . .......... . . . .

EWI p láš tě  + M PT 24" a více .......... . . . . .......... . . . . ...... . . . . ...... . . . . .......... . . . . .......... . . . . .......... . . . . ... .......... . . . .

zem ěd ě lské  do 20" .......... . . . . .......... . . . . ...... . . . . ...... . . . . .......... . . . . .......... . . . . .......... . . . . .......... . . . .

zem ěd ě lské  do 38" .......... . . . . .......... . . . . ...... . . . . ...... . . . . .......... . . . . .......... . . . . .......... . . . . ... .......... . . . .

zem ěd ě lské  nad 38" ........ . . . . ........ . . . . ...... . . . . ...... . . . . ........ . . . . ........ . . . . ........ . . . . ........ . . . .

CELKEM . ........... . ...........

Na ostatní servisní práce poskytne dodavatel slevu z jeho platného ceníku servisních prací ve výši: 10 %

* nákladní do 20" = tyto rozměry pneu - 6,5-20, 8,25-20 * nákladní nad 20" = tyto rozměry pneu - 9-20, 10-20, 11-20, 22,5...

Jedná se o kompletní montáž PNEU včetně montáže osa/osa a vyvážení rozdělenou po jednotlivých položkách.

Ceny budou platné po celou dobu plnění zakázky.

Servisní místa (adresa provozovny dodavatele nebo název a adresa provozovny poddodavatele) pro středisko:

J.Hradec - (JH) CTS Václavská 611, Jindřichův Hradec (JH) 
Třeboň - (JH) Nádražní 291 Třeboň (JH)
Studená - (JH) Družstevní 498. Studená (JH)
Dačice - (JH) Učňovská 533/V, Dačice (JH)

Prosíme účastníka zadávacího řízení o vyplnění servisních míst středisek té části zakázky (závodu), na kterou podávají nabídku. 
Ostatní střediska na části zakázky (závodu), na kterou nepodáváte nabídku, prosím, odstraňte!

Dne : 06.12.2022 Podpis oprávněné osoby:.


