
KUPNÍ SMLOUVA

Dodávka nákladního kontejnerového automobilu s dvojkabinou"

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zák.  č. 89/2012 Sb.,  občanského zákoníku

(dále jen „smlouva")

číslo smlouvy
číslo smlouvy prodávajícího:

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimmího řízení veřejné zakázky (dále
jen zadávací řízení")

Smluvní strany:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Zapsaná v OR u  Krajského soudu v Ostravě,  oddíl  Pr, vložka  100
sídlo:  Lipenská  120,  772110lomouc
statutámí orgán:  lng.  Petr Fohýnek,  ředftel
lčo: 70960399
DIČ:  CZ70960399
e-mail:
datová schránka:  ur4ksnn
telefon:  
Bankovní spojení
Číslo účtu:
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

dále jen „kupující"

a

Stratos Auto, spol. s r.o.
zúpsaná v OR u Krajského soudu v Hradci králové oddíI C, vložka 6989
sídlo:  Bratří Štefanů  1002,  500 03 Hradec Králové

#3t:š2%3ž35M7ariínemstrakošem,jednateiem
DIČ:      CZ62082357
telefon:    e-mail
datová schránka:         29w4ym
kontaktní osoba:  z

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

dále jen „prodávající"

1.        Předmět smlouvy

1.1.    Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě specifikovaný
v č[.  2  této  smlouvy  a  převede  na  něj  vlastnické  právo  k předmětu  koupě  a  kupující  se
zavazuje,  že  předmět  koupě  převezme  a  zaplatí  za  něj  prodávajícímu  kupní  cenu  ve  výši
stanovené v této smlouvě níže.
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2.        Předmět koupě a prohlášení prodávajícího

2.1.  Předmětem  koupě dle této  smlouvy jsou:  nákladní  automobily s dvojkabinou  (dále také jako
"sestavy")

MÍsto dodání

1

nákladní kontejnerový automobil 4x2  (N2),  6(7)
cest.  Prostějovmístný s kloubovým  (hákovým)  nosičem  a

konteiner

2
nákladní kontejnerový automobil 4x2  (N2),  6(7)

místný s kloubovým  (hákovým)  nosičem a cest. Sternberk
konteiner

2.2.    Sjednané množství:  dvě (2) ks sestav dle specifikace uvedené v čl.  2.1. této smlouvy.

2.3.    Sjednaná jakost:  nové,  nepoužité,  neregistrované.

2.4.    Sjednané   provedení:   dle   specifikace   uvedené   vpříloze   č.   2   této   smlouvy   a   vsouladu
s podmínkami dle  přílohy č.  1  této smlouvy.

2.5.    Kupující  i  prodávající  souhlasně  prohlašují,  že je  předmět  koupě  na základě shora  uvedené
specifikace dostatečně určitě a srozumitelně určen.

2.6.    Prodávající  prohlašuje,  že je výlučným  vlastníkem  předmětu  koupě,  že  na  předmětu  koupě
neváznou  Žádná  práva třetích  osob a že  není dána žádná  překážka,  která  by mu  bránila  s

předmětem koupě podle této smlouvy disponovat.

2.7.    Prodávající prohlašuje,  Že předmět koupě má vlastnosti stanovené v tomto článku shora a je
způsobilý k použití k účelu obvyklému,  tj.  provozu  na pozemních komunikacích.

3.        Místoplnění

3.1.    Prodávající  se  zavazuje  odevzdat  kupujícímu  předmět  koupě,  resp.  jednotlivé  sestavy  na
místech  uvedených v tabulce dle čl.  2.1. této smlouvy,  nebude-li  dohodnuto jinak.

3.2.    Náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě kupujícímu nese prodávající.

4.       Termínplnění

Prodávající  se zavazuje  odevzdat  kupujícímu  předmět  koupě  dle této  smlouvy  nejpozději  do  120
dnů  od uzavření této smlouvy.  0 termínu  předání  bude prodávající kupujícího  informovat nejméně
3 pracovní dny přede dnem předpokládaného předání předmětu smlouvy.

5.        Kupnícena

5.1.    Celková kupní cena předmětu koupě je stanovena na základě nabídky prodávajícího učiněné
v rámci zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky dle zákona č.134/2016 Sb.,  o zadávání

veřejných zakázek a činí celkem .1120).@mů) Kč bez DPH  (dále jen „kupní cena").

5.2.     Kupní   cena   odpovídá   souhrnu   dílčích   cen   jednotlivých   sestav,   resp.   všech  jejich   částí

(automobilový podvozek,  radlice,  nástavba) uvedených v příloze č.  3 této smlouvy.

5.3.    V kupní  ceně jsou  zahrnuty veškeré  náklady  prodávajícího  související  s řádným  a  včasným
dodáním   předmětu   koupě,   zejména   náklady   na   zajištění   předmětu   koupě   a   dokladů
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nezbytných  kjeho  užívání.  Dále je v kupní  ceně zahrnuta  cena  dopravy  předmětu  koupě  do
místa   plnění   a   zaškolení   kupuj.Ícího   nebo   osob   jím   určených   ohledně   způsobu   užívání

předmětu  koupě.

5.4.     DPH  bude účtováno  dle platných  právních  přepisů  ke dni  uskutečnění zdanitelného  plnění.

6.         Platební podmínky

6.1.     Kupní   cena   bude   prodávajícím    účtována   řádným   daňovým   dokladem,   vystaveným    po
odevzdání  předmětu   koupě  kupujícímu,   příčemž  ke  každému  kompletu   bude  samostatný
daňový doklad,  tj..  budou vystaveny celkem 2 daňové doklady.

6.2.     Sjednává  se  splatnost  do  30  dnů  ode  dne  doručení  řádného  a  úplného  daňového  dokladu,

jehož  nedílnou  přílohou  musí  být  vždy  originál  potvrzeného  dodacího  listu  dle  čl.  7.1.  a  7.2.
této smlouvy, jako podklad  pro správnost vyúčtování kupní ceny.

6.3.     Vystavený  daňový  doklad  musí  splňovat  veškeré  náležitost  dle  této  smlouvy  a  náležitosti
řádného  účetního  a  daňového  dokladu  ve smyslu zák.  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví  a zák.  č.
235/2004  Sb„  o  dani  z přidané  hodnoty  (dále jen  „ZDPH").  V opačném  případě  má  kupující

právo  jej  do  15  dnů  od  doručení  vrátit  k doplnění  či  opravě  bez  toho,  že  by  byl  v  prodlení
s  úhradou  kupní ceny. Tímto úkonem se přeruší lhůta splatnosti  a  nová lhůta splatnosti začne
běžet   dnem   doručení   opravené   faktury   kupujícímu.   Ohledně   úhrady   kupní   ceny   či   její
nesplacené části se v takových  případech  na straně  kupuj.ící  nenastává  prodlení.

6.4.     Dnem  úhrady  kupní ceny se rozumí den  připsání částky  na  účet prodávajícího.

6.5.     Smluvní  strany si  sjednávaj.í,  že  pohledávku  na zaplacení kupní cenyje prodávající oprávněn

postoupit na třetí osobu  pouze s  předchozím  písemným souhlasem  kupujícího.

6.6.     Prodávaj.ící  se  zavazuje,  že  na jím  vydaných  daňových  dokladech  bude  uvádět  pouze  čísla
tuzemských  bankovních  účtů,  která jsou správcem  daně zveřejněna způsobem  umožňujícím
dálkový  přístup  (§  98  písm.  d)  ZDPH). V případě,  že daňový  doklad  bude  obsahovat jiný  než
takto  zveřejněný  tuzemský  bankovní  účet,  má  kupuj.ÍcÍ  právo  ponížit  platbu  prodávajícímu
uskutečňovanou  na základě této  smlouvy  o  příslušnou  částku  DPH  a současně je  oprávněn
odvést  částku  DPH  z příslušného  plnění  přímo  na  účet finančnímu  úřadu.  Smluvní  strany  si

sjednávaj.í,   že  takto   prodávajícímu   nevyplacenou   částku   DPH   odvede  správci   daně   sám
kupující v souladu s  ustanovením  §  109a ZDPH.

6.7.    V případě,  že se  prodávající stane tzv.  nespolehlivým  plátcem  DPH  ve smyslu  §106a  ZDPH,

je kupuj.ícÍ oprávněn odvést částku  DPH z příslušného plnění přímo  na účet finančnímu  úřadu,
a to v návaznosti  na §109 a §109a ZDPH. V takovém  případě tuto skutečnost kupující oznámí

prodávajícímu   a   úhradou   DPH   na   účet  finančního   úřadu   se   pohledávka   kupujícího   vůči
prodávajícímu v částce uhrazené  DPH  považuj.e bez ohledu  na další ustanovení této smlouvy
za  uhrazenou.   Skutečnost,  že  se  prodávající  stal  tzv.   nespolehlivým   plátcem   DPH,   bude
ověřena  z veřejně  dostupného  registru   Registru  plátců   DPH   a  identifikovaných  osob,   což

prodávající výslovně akceptuj.e a nebude činit sporným.
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7.        Podmínky odevzdání předmětu  koupě

7.1.     Předmět koupě  bude prodávajícím  kupujícímu  odevzdán  v místě plnění  dle  čl.  3 této smlouvy

(resp.   2.1.   této   smlouvy)   po   předchozí   dohodě   o   přesném   času   dodání   soprávněným
zástupcem kupujícího.  Předání a převzetí plnění bude potvrzeno oběma stranami na dodacím
listě.

7.2.     Osobou    oprávněnou    převzít    předmět    koupě,    potvrdit    dodací    list,    resp.    dodací    listy,
v zastoupení kupujícího,  k provedení kontroly souladu  předmětu koupě s  podmínkami dle této
smlouvy a  uvedení data  převzetí, je:

7.3.     Kupující je  oprávněn  odmítnout předmět koupě  převzít v případě,  Že  předmět  koupě  nebude
mít vlastnosti uvedené v čl. 2 této smlouvy či v případě, že spolu s  předmětem koupě nebudou
kupujícímu  odevzdány doklady dle odst.  7.5.  a 7.6.

7.4.    Závazek  prodávajícího  odevzdat  předmět  koupě  je  splněn  okamžikem  převzetí  předmětu
koupě   kupujícím.   Odevzdáním   předmětu   koupě   na   kupujícího   přechází  vlastnické   právo
k předmětu koupě a  nebezpečí škody na předmětu koupě.

7.5.     Prodávaj.ícÍ  j.e  povinen  při  odevzdání  předmětu  koupě  předat  kupujícímu  doklady,  jež  j.sou

nutné k převzetí  a  k  užívání  předmětu  koupě,  zejména technické  průkazy,  návody k obsluze
včeském  jazyce,   katalog   náhradních   dílů,   prohlášení   o   shodě,   schválení   k   provozu   na

pozemních  komunikacích v ČR.

7.6.     Prodávající   se   zavazuje   zajisti.t  vlastním   nákladem   provedení   všech   potřebných   zkoušek
nezbytných  pro  užívání  předmětu  koupě,  pokud  j.e jejich  provedení  právními  předpisy  nebo
touto smlouvou  požadováno  a  k předložení těchto dokladů  kupujícímu.

7.7.     Prodávající se zavazuje provést kvalifikované zaškolení obsluhy k užívání předmětu koupě.

8.        Zárukazajakost

8.1.    Prodávající se zavazuje, že si předmět koupě po dobu nejméně 24 měsíců zachová vlastnosti
uvedené v čl.  2 odst.  2.4.  a  2.7. této smlouvy.

8.2.    Záruční doba počíná běžet dnem odevzdání předmětu koupě kupujícímu.

9.        Právazvadnéhoplnění

9.1.     Předmět  koupě  má  vady,   nemá-li  vlastnosti   uvedené  v čl.   2  odst.   2.1.  až  2.4.   a  2.7.  této
smlouvy.  Za vadu  se považují  Í vady v dokladech dle čl.  7  odst.  7.5.  a 7.6.  této smlouvy.

9.2.     Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada,  kterou má předmět koupě v době přechodu
nebezpečí  škody  na  věci  na  kupuj.ícího,  byt'  se  projeví  až  později.  Právo  kupujícího  založí  i

později vzniklá vada,  kterou  prodávající způsobil  porušením své  povinnosti.

9.3.     Povinnosti  prodávajícího ze záruky za jakost tím  nejsou  dotčeny.

9.4.     Při   uplatňování  práv  zvadného   plnění  se   použijí   ustanovení  §   2099   a   násl.   občanského
zákoníku.
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10.      Doručování

10.1.  Veškerá  korespondence  mezi  smluvními  stranami  bude  doručována  do  sídla,   případně  na
korespondenční adresu,  označeného v záhlaví této smlouvy a k rukám kontaktních osob.

10.2.  Změna  sídla,  popř.  změna  kontaktní  osoby  uvedené  v záhlaví  této  smlouvy  bude  oznámena
druhé straně vždy písemně a s předstihem.

10.3.  Smluvní  strany  si  sjednávají,  že  veškerá  oznámení  dle  této  smlouvy,  zejména  reklamace,
upozornění  na  porušení smlouvy apod.,  musí  mít písemnou formu  a  musí  být zaslány  poštou

jako zásilky doporučené a současně také formou  elektronickou  k rukám  kontaktní osoby.

11.      Odstoupeníodsmlouvy

11.1.  Obě   smluvní  strany  jsou   oprávněny   odstoupit  od   této   smlouvy  v případech   stanovených
zákonem.

11.2.  Smluvní  strany  se  dohodly,  že  kupuj.Ící je  oprávněn  v souladu  s  § 2001  o.z.  od  této  smlouvy

písemně odstoupit z důvodu jej.Ího  porušení  prodávajícím.

11.3.  Kupuj.ící je dále oprávněn  odstoupit od této smlouvy v  případě že:

a)  prodávající  písemně  oznámí  kupujícímu,  že  není  schopen  plnit  své  závazky  podle  této
smlouvy;

b)  příslušný  soud  pravomocně  rozhodne,  Že  prodávající j.e  v úpadku  nebo  mu  úpadek  hrozí

(tj.    vydá    rozhodnutí   otom,   že   se   zjišt'uje   úpadek   prodávajícího   nebo   hrozící   úpadek
prodávajícího),    nebo   ve   vztahu    k  prodávaj.Ícímu   je    prohlášen    konkurs    nebo    povolena
reorganizace;

c)  je  podán  návrh  na  zrušení  prodávajícího  podle  zák.  č.  90/2012  sb„  zákona  o  obchodních
korporacích    nebo   j.e   zahájena   likvidace   prodávajícího   v souladu   s  příslušnými    právními

předpisy,  a dále v případě:

d)   nepravdivosti  prohlášení  prodávajícího  dle  čl.  2  odst.  2.6.  nebo  čl.  2.7.  této  smlouvy;

e)  prodlení  prodávajícího  s odstraněním  vad  předmětu  koupě  delším  než  30  dní  ode  dne
oznámení vady kupujícím;

f)    prodlení  prodávajícího  s provedením výměny předmětu  koupě delším  než 30  dní  ode dne
oznámení neopravitelné vady anebo vady,  která se vyskytla na předmětu koupě opakovaně.

12.      Smluvnípokuty

12.1.  V případě   prodlení   prodávajícího   s  odevzdáním   předmětu   koupě  v.  termínu   dle   čl.   4  této
smlouvyje prodávající povinen zaplatit kupuj.ícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny
dle  čl.  5 odst.  5.1. této smlouvy bez DPH za  každý  i započatý den  prodlení.

12.2.  Ustanovením  o  smluvní  pokutě  ani jejím  zaplacením  není  dotčeno  právo  kupujícího  domáhat
se    náhrady    případné    Škody    vcelém    rozsahu,    způsobené    porušením    této    smlouvy

prodávajícím.

12.3.  Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem  následujícím  po dni,  ve kterém  na
ně vznikl  nárok.
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13.     Závěrečná ustanovení

13.1.  Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky,  očíslovanými a podepsanými
oběma stranami. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech
touto smlouvou výslovně stanovených (zejm.  dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak").

13.2.  Prodávající  bere  na vědomí,  že tato  smlouva včetně všech jejích  příloh  podléhá  povinnému
zveřejnění zej-m.  podle zák.  č.  340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

13.3.  Prodávající výslovně  souhlasí  s tím,  že  kupující zveřejní  úplné znění této smlouvy vč.  příloh,
tj..  tato  smlouva  bude  uveřejněna  v podobě  obsahující  i  případné  osobní  údaje  nebo  údaje
naplňuj'Ící  parametry  obchodního  tajemství,   pokud  prodávající  nejpozději  do  uzavření  této
smlouvy nesdělí kupujícímu ty údaje,  resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je
zvláštním   právním   předpisem   vyloučeno   (např.   obchodní   tajemství,   osobní   údaje   nebo
důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového
zvláštního  právního  předpisu  a  konkrétní  důvody  zákazu  uveřejnění  těchto  částí.  Řádně  a
důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny,  popř. budou před uveřejněním
znečitelněny.

13.4.  Splnění  povinnosti  uveřejnit smlouvu dle zák.  č.  340/2015 Sb.  zajistí  kupující.

13.5.  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

14.      Seznam pří[oh

NÍže  uvedené  přílohy jsou  součástí této smlouvy a  Účastníci  podpisem  smlouvy  potvrzují,  že jsou
s jejich obsahem seznámeni:

Příloha č.  1  -Technické podmínky (stanovené zadavatelem)

Příloha č.  2 -Specifikace nabízených vozidel

Příloha č.  3 - Kupní cena

kupující.

V 
3  0  -05-  2018

Správb silnic Olombuckého kraje
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Příloha  č.1  Smlouvy

Technické  podmínlq/ -VZ:  Dodávka  nákladního  kontejnerového
automobilů s dvo_ikabinou (celková  hmotnost cca 6_,5 t_}

2  ks -nákladní automobil  kontejnerového automobilů s dvojkabinou  (celková
hmotnost cca 6,5 t)

Zá[±±Jsa -min.  24 měsíců  bez omezení počtu  km.

DQdájií -do  i20 dnů od  uzavření smiouvy

Při  dodání zařízení požadujeme  následující dokumentaci:

1.     zápis  o  převzetí  (dodací  list)
2.    návod  k obsluze a údržbě,  servisní knížka vozidla
3.    záruční  list,  záruční  a  servisní podmínky
4.    technický  průkaz vozidla
5.     prohlášeníoshodě

Místo  plnění:  Provozovna dodavatele

Místo  určení:  SÚ Jih -cest.  Prostějov,  SÚ  Olomouc -cest. Šternberk



Dodávka automobil kontejnerového automobilů s dvojkabinou  (celková hmotnost cca
6,5 t)

Technické  požadavky:
motor:

-vznětový (s turbodmychadlem),  přímým vstřikováním
-výkon  min.100kw,do3000cm3
-      hladinaemisíEUR06

podvozek:
-celková  hmotnost6-7tun
-      užitečná  hmotnost:  min.  2,5tuny
-početnáprav2,  pohon zadní  nápravy
-převodovka  manuální,  6-stup.,  plně synchronizovaná
-     brzdovýsystémsABS
-     závěsné zařízení  IS0  50-koule s vývodem  elektro
-     zvuková signalizace zpětného  chodu
-      pohon  nástavby-PTO

kabina:
-      6(7)-místná,  topení,  stěrače a  ostřikovače  čelního skla
+      tachograf,  počítač km
-      posilovačřízení
-      odpružené,  výškově stavitelné sedadlo  řidiče
-      prosklená zadnístěna
-sedadla vybavena opěrkou  hlavy a  bezpečnostními  pásy
-     výstražná záblesková světelná  rampa oranžové  barvy na střeše  kabiny

(zapsaná v TP)  pro  bezpečnost prací  na  komunikaci
-      signalizace  odjištěného  kontejneru
-     vyhřívaná zpětná zrcátka
-      odpoj.ovač baterie
-zásuvkal2V
-akumulátormin.110Ah
H      barvaRAL2011

kloubový  nosič:
-kompletní  mechanismus  s  nádrží  na  hydraulický olej,  hydraulický

rozvaděč s  ovládáním z kabiny vozidla,  mechanickým zajištěním
kontejneru
kompletní montáž na vozidlo,  seřízení a  uvedení do  provozu
kapacita  zdvihu  3  500  kg,  výška  háku  1  000  mm
barva Šedočerná
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kontejner:
-valníkový  kontejner (s  přihlédnutím  na  užitečné zatížení vozidla)
-      vnější délka  3  800  mm,  výška  bočnice a  čela 400  mm,  tloušťka  stěny 3

mm
-      zadní vrata  otevíratelné do stran
-      pravá  bočnicesklopná
-      barvamodrá

Další požadavky:
•      povinná výbava -výstražný troj.úhelník,  hydraulický zvedák,  sada  nářadí,  sada

žárovek,  lékárnička,  gumový koberec
•      rezervní kolo  (upevněné  na vozidle)
•      předání vozidla,  ověření funkčnosti,  zaškolení  obsluhy v ceně
•     požadujeme  možnost instalace zařízení  GPS  (odbornou firmou)  na sledování

pohybu  vozidla,  aniž by to  narušilo záruky poskytované dodavatele
•     vozidlo  bude homologovánojako -nosič kontejneru  (zapsáno TP)
•     novývýrobek
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IVECO Přiloha č.2. - Specifikace vozidel

EiiEi

Daily 65C15H D

ilustrační foto

Pozn.Shcra  uv6denó hodnoty jsou  nezávazn6 crientačni   Závazné hodov na výkrese  Výrobek je rieclmě\em  neustáleho  zdokonalc)vání  bez Íníormace zákaznikow.  (Pohot.hmo(nost vopřodu  -1C0kg  po gn/chlostn i /-70kg  12-

rych  Tronic pro Sďali§   nob Trskker)



IVECO
Kategorie a určení vozidla

Daily 65C15H D

Daily MY2016.  Víceúčelový  podvozek  pro silniční dopravu s leg.celk.hmotností 6.3 t.Rám  z přímých  ''C"  podélníků  s  při`čni'ky  kruhového průřezu
Kotoučové brzdy na obou  nápraváchHnaná zadní náprava, jednoduchý převod   Vpředu torzní tyče,  vzadu vícelistové pružiny.

Motor:                                                                                                     FIC  150hp 3.O  L Euvlc

FPT-lveco  FI CGL411W.  Přeplňovaný vznětový řadový čtyřválec.  Vysokotlaké při'mé vstříkováni  Common
Rail, Z.rozvod  DOHC  16V    2,998 cm3   Proměnné turbo VGT.  Úprava emisí  EGR a katalyzátor DOC-DPF-
SCR-CUC.  Blow by.  El.ovládané chlazení.  Teleservis.  Max.  výkon  110 kw/2900-3500 ot/min   350  Nm/1250
ot/min.  Prodloužený  servísní  interval,  Eurovlc (HD).

Převodovka a spojka:                                                                        Manuální 6 0D
Plně mechanicky synchronizovaná řazená 6tl stupňová dvouhřídelová převodovka s řazením bowdeny,Suchá
jednokotoučová  spojka s talířovou  pružinou  a automatickým vymezováním vůle a  hydraulickým  ovládáním.

Kabina,  řízení:

Víceúčelová  kapotová  kabina  se dvěma  řadami  sedadel  pro distribuční  účely.  Řazení na  palubní desce.Sedadlo  řidiče vícenásobně nastavitelné,
integrované opěrky hlavy, 4 místná lavice v druhé řadě   Bezp.  pásy.

Rám  vozidla žebřinový,  ocelové tvářené  podélníky s  montovanými  příčkami,  podélníky s  profilem                               174x64x5

Nápravy a pérováni:

Přední náprava                                                5823 QuadTor
Řídící nepoháněná  náprava  se zvýšenou  nosností,  kola  nezávisle zavěšena na  dvojici  příčných  ramen,  pérování torzními tyčemi,  stabilizátor,  tlumiče.

Zadní náprava(y):                                              450517/2
Hnací tuhá náprava s bezúdržbovým uložením dvojmontáže kol v hmotnostně optimaljzovaném tělese   Jednoduchý hypoidní převod. Zavěšení listovými

pružinami,  tlumiče,  stabllizátor,

Brzdy:

Hydraulicky s posilovačem  ovládané  provozní brzdy  kotoučové na  všech  nápravách  s vnitřním  chlazením a  plovoucími třmeny

se systémem regu,ace                              :áeakpttrácc{yn3v;áťoahnuézháytgržaeuůkcé, vEesn5,š [:[e:íamh rsnt:jbe„:tuynskoc:ptaBv;, aAsřFčnť, ,:thao:ůÍ:yr,vbozů:ayý as, stent H BA,

Parkovací brzda působící                            mechanicky na bubnovou parkovací brzdu zadních  kol

Elektrická soustava: 12V,  baterie s el.  odpojovačem v levém schůdku,  systém multiplex s CAN,   autodiagnostické funkce napojené na
telematiku, zásuvka  12V,  baterie 110Ah s odpojovačem.

Asis{enčni systémy: ESP-TSM -systém elek(ronické stabili(y soupravy zahmující i sys(ém  řízení trakce(ASR),  HBA-BAS -systém efektivniho panického bržděni,  RMl&ROM -řízeni

stability podélné osy a rychlých manévrů,  HillHolder -asjstent rozjezdu do kopce,  LAC -adaptace na polohu nákladu,  LDWS -systém mdání jizdy v pruhu,  Tempomat (opt)

IVECO
lndJvlďu ální-nabídka vozidla Barva kabiny:                                                                                                     Rozvor:

Oranžová RAL 2011                                                                                                  475o

Detaily výbavy pro ďh WCB+VM bez indMd. upgradu):

Posilovč řízení

Omezovač rychlosti 90 Kmm

Altemátor smart 15o A (12V)

Zadní  okna kabiny

T zatížení 2300-5000 kg

Dvojity troiúhelníkový závěs  s torzní tyčí

Zadní semieliptická pera pro těžkou dopravu

Přední stabilizátor

Zadní  stabilizátor

Ramena zrcátek pro Šířku nástavby 235o

Elektrické slahování  oken

Výfuková trubka uprostřed dozadu

Dva parkovací  klíny

Přední zástěrky pro podvozek

Reflexní varovný troiúhelník

Dáikově ovládaná vyhrívaná vně/ŠÍ zrcátka

Akustická  sign8(izace zpátečky vzadu

Vyhřívaný  Blow-By

ESP V.9  (ABS.ASR,MSR,  HBA,mH,LAC,TSM,HRB,HFC)

LDWS  hlídač /Ízdního prunu

[zolace zadní steny v kabině fiďče

Digitálii í (achograf

Držák náhr kola pod rámem vzadu

Pevný zadní nárazník

Denní  světla  s optimální životností žárovek

Vyhřívání  palivového filtru

Náhradni  kolo

Příprava  pro radio

Konektor pro nástavbáře 20 & 12 PIN



Technická  specifikace  nosiče  kontejnerů

Technické údaje:

- natahovací výkon
- vlastní hmotnost
- doporučená délka kontejnerů
- výška  háku
- šířka  rolen  nosiče

3500 kg
560 kg

3800 mm
1000 mm
1060 mm

Standardní provedení nosiče:

-automatická bezpečnostní západka háku
-2 sekční elektro hydraulický rozvaděč na rámu nosiče

s ovládáním v kabině podvozku a venku na straně nosiče
-hydraulické válce tvrdě chromované se speciální

povrchovou  úpravou s dlouhodobým  účinkem zamezující korozi pístnic
-všechny hydraulické rozvody jsou  provedeny galvanicky pokovenými

vysokotlakými trubkami,  nebo vysokotlakými hadícemi
-zajištění kontejnerů pasivní se signaljzací v kabině
-hydraulická nádrž včetně zpětných filtrů o objemu 30]

::;°sYŠíee::ňvsá::|aédhuost;pS#8Řěprí#r2o°v°o:/fi:/::zemníchkomunikacích

-olejová náplň plně-syntetický hydraulický olej TOTAL Equivis ZS 46 HVLP (lso VG 46)
-hydraulická nádrž umístěná za kabinu
-montážní a ověřovací zkouška NHJ, vystavení revizní zprávy
-návody k obsluze,  katalogy ND, záruční sešity,  dokumentace montáže
-Iakování nosiče dle přání zákazníka v odstínech  RAL
-hydraulické pístové čerpadlo OMFB

Plastové blatníky
Boční zábrany proti  podjetí
Poziční osvětlení LED
Oranžová majáková rampa na střeše vozidla

rám  kontejneru z IPN  120
rozteč lyžin  1060mm
valníkový kontejner ocelový,  podlaha z plechu tl 4.  mm
vněj.ší délka 3 800 mm,  výška bočnjce a čela 400 mm, tloušt'ka stěny 3 mm
zadní vrata otevíratelné do stran
pravá bočnice sklopná
barva modrá RAL 5002
zajištování kontejneru  pasivní



Příloha č.  3 smlouvy -kupní cena

ČísloSestavy
AutomobilT-'?_____ Cena  v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH

1
iB9úb" a"mmm!q7'Ig.tl®ub

cest. Štemberk lvECO ĎAllY 65C15D, konteknerový riasič NKL 4-3š, valnn{wý kofltějner 1.060.000,- 1.28ž.600'-``            .                              '                                                     .`           ,iaoffl & kafltibq

2
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Cest. Prostějov lvECO  DAI LY 65C15D, konteknerový noslč Nl(L 4-39, valníkový kontejner 1.060.000,- 1.282.600,-.  ,-at"dmq
-i;ů.Í •     1"                                                            -                       "         ,                         "      '.       -_       .„       .-,       -,              ,     --.      ..-É                               ,                                              ,t-..1 -.,,.-^     F,--,          ,                         -
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