
PCR15ETRpo38098658
Č. j. KRPZ-48611-17/ČJ-2018-1500VZ-TRA

KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen ,,smlouva")

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník")

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Sídlo: j. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
IČO: 72052767
DIČ: CZ72052767
Bankovní spojeni: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu:
jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského

ředitelství pro ekonomiku
E-mail:
Datová schránka: w6thp3w
Kontaktní osoba: .
Telefon:
E-mail:

(dále jen ,,kupujícř')

a

Stratos Auto, spol. s r.o.
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
jednajici:
E-mail:
Datová schránka:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové
62028367
CZ62028367
ČSOB, a.s.

Martinem Strakošem, jednatelem společnosti

29w4yrn

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
6989
(dále jen ,,prodávajicŕ')
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Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ni sjednaných kupujícímu

zboží specifikované v či. Ill. smlouvy a převést na kupujíciho vlastnické právo k tomuto
zboží.

2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabidka prodávajÍcÍho ze dne 24. 8. 2018,
která byla v rámci výběrového řízeni zveřejněného pod číslem KRPZ-48611-6/ČJ-2018-
1500VZ-TRA vybrána jako nejvýhodnější.

Článek Iľl.
Zboží, vady zboží

1. Předmětem této smlouvy je nákup nákladnIho automobilu 5 t se sklápěcIm čelem (dále
jen ,,zboží" nebo také ,,vozidlo").

2. Zboží musí být výhradně nové a z produkce příslušného roku dodáni.

3. Zboží nesmí mít žádné reklamní prvky, kromě základního označení.

4. Na zboží musí být proveden kompletní předprodejní servis a zboží musí být zcela
připraveno k okamžitému provozu na pozemních komunikacích.

5. Zboží musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v souladu
se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědností za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejícIch zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

6. Zboží musí být v souladu s Vyhláškou Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb.,
o schvalováni technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích, a Vyhláškou Ministerstva dopravy č. 343/2014 Sb.,
o registraci vozidel.

7. Montáž nástavby musí být provedena dle předpisů výrobce vozidla, včetně připojení
nástavby k elektroinstalaci vozidla.

8. Podrobná technická specifikace zboží je uvedena v příloze této smlouvy.

9. KupujÍcÍ se zavazuje předmět plněni převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku VI.
této smlouvy.

10. Kupující si vyhrazuje právo provést minimálně 2x kontrolu v montážním místě,
závodu, kde bude vozidlo vyráběno, sestavována Budou-li na místě shledány nedostatky,
které budou v rozporu se zadávací dokumentaci, bude proveden zápis o těchto
nedostatcích. prodávající je povinen navrhnout opatřeni k odstraněni nedostatků, které
musí být kupujickn schváleny. V případě, že se na opatřeni k odstranění nedostatků
neshodnou, může být aplikováno ustanovení ČI. VIII. odst. 6. C).

11. Kontaktní osobou prodávajÍcÍho pro možnost zjištěni stavu realizace zboží, případně
domluvení fyzické kontroly stavu zboží je: , tel. .
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12. KupujÍcÍ je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupujÍcÍ
důvody odmitnutI převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do deseti
(10) pracovních dnů od původního terminu předání zboží. Na následné předáni zboží
se použijí ustanoveni článku lV.

13. Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady
zboží dle volby kupujIciho kdykoli ve lhůtě 2 let od předání zboží. Pokud kupujÍcÍ uplatni
nárok na odstraněni vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději
do tři (3) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené kupujíckn, pokud by výše uvedená
lhůta nebyla přiměřená. prodávajÍcÍ je povinen předat zboží kupujÍcÍmu po odstraněni
vady dle ČI. ||[ této smlouvy.

Článek IV.

Doba a místo plnění, předání zboží
1. prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě v místě dodáni zboží nejpozději

do 17. 12. 2018.
2. Místo plněni /dodání/: Prostory prodávajíciho na území České republiky na adrese Stratos

Auto, spol. s r.o., Bratři Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové.

3. Termin předání bude po výzvě prodávajícího stanoven kupujícím.
4. Kontaktní osoba pro převzetí zboží: . , tel. .
5. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujickn po potvrzeni dodacího listu v místě dodáni.

6. Současně se zbožím předá prodávajÍcÍ kupujicímu nás|edujÍcÍ doklady:

- fakturu

- dodací list s rozpisem dodaného materiálu, s určením přesného názvu, ceny, počtu
- u dodaného materiálu a zařízeni budou součásti dodávky záruční listy, homologacea návody k obsluze v českém jazyce,

- návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- servisní (záruční) knižku,
- dokumenty dle § 6 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., v souladu se zákonem č. 500/2004

Sb.,

- kopii Rozhodnuti o schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo typusamostatného technického celku vozidla, dále kopii Osvědčeni o schválení technické
způsobilosti typu vozidla včetně přílohy Základni technický popis schváleného typu
vozidla, v případě změny schválení nabízeného typu stačí Rozhodnutí o změně
schváleni technické způsobilosti typu vozidla včetně přílohy Základní technický popis
schváleného typu vozidla,

- osvědčeni samostatného technického celku pro sklápěcí čelo.
7. Vozidlo musí být při předáni doplněno všemi provozními kapalinami na úroveň dle

doporučení výrobce a nádrž na pohonné hmoty musí být naplněna pohonnými hmotami
na 100%.

8. Vady zjevné při dodáni zboží je kupujíci povinen sdělit prodávajícňnu při převzetí zboží,
vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajicknu bez zbytečného odkladu.
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Článek V.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží
1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajÍcÍho.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží
od prodávajícího.

3. ProdávajÍcÍ prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky
1. Kupní cena je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zák. č. 526/1990 Sb.,

o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky prodávajícIha

2. Cena uvedená v této kupní smlouvě je považována za cenLĹ nejvýše připustnoLĹ
a nepřekročitelnou s výjimkou změny zákonné sazby DPH.

3. Rozpis cen: (doplní prodávající)
:

Název Počet ks Cena v KČ DPH v KČ l Cena v KČbez DPH sazba 21 % vC. DPH

Automobil nákladní
5 t se sklápěcím
čelem 1 998.000,- 209.580,- 1.207.580,- '
(viz Příloha smlouvy)

Typ:

4. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje náklady spojené s plněním dodáni
vozidla, včetně dodatečných úprav, schválení a také všech poplatků, dokumentace,
dopravy do místa plnění a předáni.

5. Cena obsahuje předpokládané změny ceny v závislosti na čase a předpokládaném vývoji
cen vstupních nákladů. Změna ceny na základě inflačních vlivů se nepřipouští.

6. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím {v české měně)
po převzetí zboží kupujÍcÍm. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajIcIm musí
obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále
vyčísleni zvlášť' kupní ceny bez DPH, zvlášť' DPH a celkovou kupní cenu včetně DPH.
Kupujíá se zavazuje uhradit cenu za předmět plnění na základě úplné, řádné a doručené
faktury v korunách českých, a to do 30 dnů od doručení faktury kupujícímu, převodem
na účet prodávajícího. Platba bude provedena v korunách českých.

7. Fakturační adresa: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
j. A. Bati 5637
760 01 Zlín

.. '.....i

8. Faktura musí obsahovat především tyto údaje:
- číslo faktury, číslo jednací této smlouvy,
- název a sídlo prodávajÍcÍho a kupujÍcÍho,
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- den vystavení a splatnosti faktury,
- přesný název zboží a jeho množství,
- strukturu platby,
- datum dodáni zboží,
- číslo účtu, na který má být placeno.

9. Prodávající je povinen přiložit k faktuře kopii dodacího listu.

10. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny
z bankovního účtu kupujÍcÍho. Pokud kupující písemně uplatni nárok na odstranění vady
zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstraněni vady zboží
uhradit cenu zboží. Datum odstraněni vady bude potvrzen písemně. Okamžikem
odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30)
kalendářních dnů.

11. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo
jeho části.

12. KupujícI je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje
uvedeny chybně. prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo
nově vyhotovit. V takovém případě není kupujÍcÍ v prodlení se zaplacením ceny zboží.
Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti
1. Prodávajíci se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost

o informacích, které při plněni této smlouvy získá od kupujÍcÍho nebo o kupujíchn či jeho
zaměstnancích a spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu
kupujícího žádné třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže
se jedná

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

b) o případ, kdy je zpřktupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby,
které se budou podílet na dodání zboží kupujÍcÍmu dle této smlouvy.

3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží
dle této smlouvy, odpovídá prodávajÍcÍ, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

5
;.ř



r" " '".":.':'" '":'· . .··' ". ... .J

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy
1. V případě nedodrženi termínu a předáni zboží podle ČI. lV. ze strany prodávajÍcÍho,

v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujiciho z důvodů vad zboží nebo v případě
prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávajÍcÍ povinen uhradit kupujicknu
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý, byt' i započatý kalendářní
den prodlení.

2. Jestliže prodávajici poruší povinnosti podle,č1. VIl. této smlouvy, zavazuje se prodávajÍcÍ
uhradit kupujicímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pěttisickorunčeských)
za každé jednotlivé porušeni povinnosti.

3. KupujÍcÍ je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý,
byt' i započatý, den prodlení.

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne
jejich uplatněni.

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně
dodat zboží.

6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajichn, které zakládá právo kupujIcího
na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména

a) prodlení prodávajIcího s dodáním zboží o vÍce než sedm (7) kalendářních dnů;

b) neodstraněni vad zboží ve lhůtě stanovené podle ČI. lll.;

c) postup prodávajícIho při zhotovení nebo dodáni zboží v rozporu s pokyny kupujicího.

7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenčni řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, pokud to právni předpisy umožňuji;

b) insolvenčni návrh na prodávajÍcĹho byl zamítnut proto, že majetek prodávajÍcÍho
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řÍzení:

c) prodávajÍcÍ vstoupí do likvidace.

8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajicIch z této smlouvy po dobu delší
než šedesát (60) kalendářních dni.

9. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

10. Prodávajicí podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých
plátců DPH vedeném Ministerstvem financi ČR. V případě, že je toto prohlášení
nepravdivé anebo v případě, že bude prodávajÍcÍ dodatečně zapsán v registru
nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned
kupujÍcÍho, má kupujÍcÍ právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu s odst. 9 tohoto
článku.

6
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Článek IX.

Záruka a servisní podmínky
1. Záruční lhůta na zboží, včetně dodaného zařIzeni je 24 měsíců.

2. Záruční lhůta na neprorezavěni karoserie je 24 měsíců.

. + .

3. Reklamace vad musí být provedena písemně.

4. Reklamace na všechny komponenty a zařízení, které jsou součástí dodávky, budou
řešeny cestou generálnIho dodavatele (prodávajÍcÍ uvedený ve smlouvě).

5. Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou
kupujÍcÍ nemůže užívat zboží pro jeho vady, na které se vztahuje záruka.

6. Lhůta pro vyřízeni reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu
prodávajícímu nebo ve lhůtě stanovené kupujícim, pokud by výše uvedená lhůta nebyla
přiměřená. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den
od odesláni reklamačního protokolu kupujícím na e-mail prodávajícího uvedený v této
smlouvě.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do pQs|ednÍho dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. ProdávajÍcÍ garantuje zajištěni originálních náhradních dílů a možnost prováděni servisu
ve smluvně zajištěném autorizovaném servise na území České republiky po dobu 10 let
od data převzetí.

Článek X.

Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně

změnu údajů v záhlaví smlouvy.

2. prodávající není bez předchozího' písemného souhlasu kupujÍcĹho oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. ProdávajÍcÍ bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tuto smlouvu je objednatel povinen uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto
důvodu nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Tato smlouva se řidl podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku,
v platném znění.

4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
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5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před příslušnými obecnými soudy.

6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášeni, je ve vztahu
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (l) obdrží kupující
a jeden (l) prodávající.

8. Tato smlouva obsahuje 8 (slovy: osm) stran'textu a jednu přílohu - Technická specifikace
(dle nabídky prodávajÍcÍho), která obsahuje 6 (slovy: šest) stran textu.

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Ve Zlíně dne 3 l -t":- m

Za kupujÍcÍho:

Mgr. Ing. M
Náměstek o ředitelství

Ĺ) 4 -ů9- 2018
V Hradci Králové dne..............

Za prodávajÍcÍho:

M
S
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Kód CPV:34136200-1

Technická specifikace '

Automobil 1VECO DAILY 50C15
1 Provedení Automobil nákladnl skříňový se sklápěcím čelem

2 Počet mlst k sezení 3

3 Barva bílá

Motor

4 Typ motoru vznětový

5 výkon 110 kW

6 objem 2.998 cm'

Hmotnost

7 Užitečná hmotnost 3100 kg, bez nástavby a sklápěcího čela

Pohon

8 Počet náprav 2

9 Pneumatiky 195/75R16 Zimní

Kabina

10 Počet dveří 2
11 Všechna okna ve dveřích elektricky ovládaná, ovládaná samostatně, ale i z místa řidiče

12 Sedadlo řidiče posuvné, čalounění látkové otěruvzdorné,

13 Sedadlo spolujezdců čalounění látkové otěruvzdorné,

14 Zpětná zrcátka vhodná pro nástavbu, nastavitelná z místa řidiče, vyhřlvaná

15 Autorádio s CD přehrávačem, popř. jiné zařízení pro přehráti digitálnlch nosičů včetně reproduktorů

16 Palubní počítač

17 Klimatizace

18 Ukazatel vnější teploty

19 Centrálnl zamykáni s dálkovým ovládánlm kabiny vozidla

20 Schránka integrovaná v palubní desce pro uloženf dokumentu,

21 Gumové rohože na podlaze ( u řidiče i spolujezdců )

výbava vozIdla



23 Plnohodnotné rezervní kolo

24 Bočnl zábrany proti podjetí

25 Plastové blatnlky s lapači nečistot

Povinná výbava (viz vyhláška č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, schvalování technické
26 způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, § 32, odst. 1, 6 a

7)

27 ABS, ASR, ESP, nebo obdobné systémy, airbag pro řidiče

28 Dostatečné odpružení zadnl nápravy pro požadovanou užitečnou hmotnost

Nástavba
29 ::S:aavVbbya pevně a trvale spjata s podvozkem vozidla z pevné konstrukce nepodléhajlcl krutu a křížení

V 2000 mm
30 Vnitřnl rozměr nákladového prostoru minimálně Š 2000 mm

D 4000 mm
31 Rám z kovových profilů, ochrana proti korozi

32 Opláštěni včetně střechy odolné korozi, bez nutnosti dalšího lakování

33 vnější opláštěnl bez viditelných spojů a nýtů, v rovině s rámem, barva bílá

34 Zadní čelo bez dveří, bude uzavíráno sklápěclm čelem a horní výklopnou klapkou na plynových
vzpěrách s těsněním

35 Po vnitřnlm obvodu spodní kovový okopový práh proti poškozeni
36 Podlaha vodovzdorná protiskluzová překližka, tloušt'ka minimálně 18 mm

37 Boční dveře jednokřídbvé,umlstěné na pravé straně, otevírání směrem ke sklopnému čelu, šířka
minimálně 900 mm, aretace v otevřené poloze

38 Boční trimovací lišty pro aretaci nákladu,

39 Rozpěrná tyč do trimovací lišty

40 Kotvlcí prvky v podlaze

41 Vnitřní ochranné latění

42 Osvětlenl vnitřního prostoru ovládané vypínačem v kabině

43 vnější poziční osvětlenl dle platné legislativy

Sklápěcí čelo
44 nosnost 750 kg
45 elektrohydraulická zdvihacl plošina ,

46 hlinjková plošina, délka 1600 mm

47 bezpečnostní ovládáni z boku nástavby a nožnf spínač na plošině

48 protiskluzová úprava

49 svislé výstražné praporky

rF
..i

l
íiÉl
l
t
S

l

l
i
Š-Ĺí
tl
Ľl
L

i

ť
i
i
!
ttl
É
tr
r

l

,,r'

ŕ """ ' ' __A



VECO Daily 50C15H

:' :' :' :; -: '. : ;· :- -·' "q.":".:"":"" '" 'm" "' 'Š'"·'-·'"·;·--"

'. . . ... .. ... ... ..:. .. .:i!.:!.. É.4.. Ž ..: :.',·. ....2.:. zS '
· '""""""""""""""""""' ' ' "' ' ' &' " ' "' "C ,S" ' '"

.- " .- ? -' . .. :. . :' "' " " " ' ' ' ..F ' ' .k .. ..mz.
Z··.· i: :

':'2"' a .: Á' ;. ·.

:.
', '"zŕ; ': S " '""""" " "'" 'Ť

' ·'""^·-"U'," .':S-. . .·?·
'n ' ' ' ' "' '

l
..

"·. ".Y'"·;.; :'." i. :' '

....,,.,.,.. .
,. ..,...

, U""" 'l
.ť

'G

, ŕ Ä"; ':i, l

a..

"íiT ,:'.,::!"}
. ' ;2' ;.,C :: ': ;':Ĺ či " '. '· '*' '

. ,..:., -.' .. ,· ... . . . . . . .. ... .. . . . .

Á

l B

ľ,' ,j
' ", L

. ..,,.,...

- .- ...,.

":'š'r::::',lr,Ĺ ,>,% ý jL
. ,, .. j

[J l
PÍ

F

i ,,), :'

.-..,

'í

i -J
·':á

l" ··' ""
j; 'W" :. . '.

r, Č .EŠ.

; O| " Ĺ H"""" ' ' '

H
Ĺ

Ip

Rozměry [mm]: pláti m pnwmaliky:jpNEU 195/75 R16 sllničnl F/Zvy# Ůncsmst

A- Rozvor 3750 E· Šířka kablnýl podvozku l 2010/ 2010 l
i '

Al- Druhý rozvor K- vnäjšf výška kabh!y nezatíženo é 2233 l
! 1Celková délka vozIdla 6553 L0· výška rámuPodlahŮnezatižan0 koQé¢ 7301792
;

C. Přední pkvis 1008 1l1- výska rámU(pDdiahy! Iat!ženo ! ;
D- Std zadnípř6v1s 1795 N· Max. zdvih kol nad rámJvyška POdběhu) l 310 j
FIR P.náprava- začátek nástavbZ 1355 P- Světlá výška ! 188 i

l
Volná délka rámu 4190 R· Průměr 0tá&ni{obry$/ stopa) l 13428/12764 i

plaú µd ka6ňuí Deml krátká
Hmomosti [kg] pleK pm pcieumahky: PNEU 195/75 R16 áMTnlPávyšš Unůmsl

Celková hmotnost vUdk tě¢h. lleqal - ! 5200
!

Max.tech.zatižonf rláprav(l?05lednÍvo|ba): Ziatlžôni náprav 2100- 3700 kg i
Pohotovostnf hmotnost (v základnf výbavěj 2096
Pohol hmotnost na Ráemvuä¢h| 1447
Pohot. hmotnwt na zadnl nápraú(ách) 649
Užttečná hmotno6t ] '31(14
CeikhmôtEoslmµavy kmd.l kdkubvmá s7,5kW/t /90km/h 8700

l
E
.

'váha RásÉavby se odečlLá
?m.Shm uvdmô j$QŮ ZMzn4 m výkm. výrctN neušá1&o ~akwád Xtinkmm hMh0$¢ -1(Xkg pccNyáhšn' l: 7Qkg 12-
¶¢É T1óN¢ F) Skab R95 Trakk«)

i
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RVECO Daily 50C15H
Kategorie a Určemvozid|a
Daily MY2016. Vľceůčelcwý podvozek pro silničM ďQpřävu s !eg.ce|k.hmQtr|o$ti 5,2 t.Rám z přímých "c" podélníků s přfčnlky kmhováho průřezu
Kotoučové brzdy na obou nápraváchFtnaná zadní ríäprava, jednoduchý převod. Vpředu totzni tyče, vzadu vicelistcwé pružiny

Motor: FIC 150hp 3.0 L EuVlc
FPT-lveco F1CGL411W, Přéplřiovaný vznětový řadový čtyřválec. Vysokotlaké přimě vstřikováni Common
Rail, Z.rozvod DOHC 16V. 2,998 cm3. Proměnné tutbô VGľ Úprava emisi EGR a katalyzátor DOC-DPF-
SCR-CUC Blow by. El,ôvládané chlazení Teleservis. Max. výkon 110 kW. 350 Nm/1250 ot/min..
pmdlouZený servisní Interval, EuroVl .

ECO RPM 1500 -2750
PřevodQvka a spojka: Manuální6 OD
Plně mechanicky symhmnizovaná řazená 6ti sľupňová &ouhřldehvá převoctavka s řazením bowdony. Suchá
jednokotoučová spojka s taKřovou pruZinou a automatickým vymezováním vůle a hydraulickým Qvládáním

Kabina, ňzení: 1+2
Víceůčebvá kapotová kabina pro dislňbučni účely Řazenl na palubní desce.Sedadb řidiče vÍcená$pbně nastavitelné, lntegmvané opěrky hlavy ,
bezp pásy

Rám vedeta žebřinový, ocelové tvářené podélníky s montovanými příčkami, podélníky s profilem 174x66x4
Nápravy a pérováni:
Přední náprava 5819 QuadTcr
Ŕ Idícl nepoháněná náprava, kala nezávisle zavěšena na dvojici příčných ramen, pérovánl to,'znŕmi tyčami, $tabÍ|Ízátor, tlumiče.

Zadní népmva(y): 450511
Hnací tuhá náprava s bezůdržbavým uhženim dvojmontáže kd v hmotnostně ůptimdizovaném tělese jednoduchý hypoidní pKvcxL Zavěšeni llstcwými
pružinami. tlumiče, Mabílčzátor

Brzdy:

Hyckaulicky 3 posilovačem ovládané pmvozni brzdy kotoučové na všech nápravách s vnitMm chlazením a pkvoucíml třmeny

. Efektňcky ovládané hydraulické ventily kol. Zahrnuje funkce ABS, ASR, Hill holder, brzdový &sĹs1ent HBAse systémem regulace adaptaci na pohhu zátěže LAC, ESP s řizenlm stability soupravy a příčné stability vozidla

PalkQvací brzda pŮsobici mechanicky na bubnovou parkovací brzdu zadnlch kol

Elektrická soustava: 1ZV, baterie $ el. odpejovačem v le'Ňm schůdku, s¥glém multiplex s CAN. aut%iagnostické funkce napcjené na

telemaliku-

Asistenční systémy: ESP-ISM -sµfém deklmnickě stabiližy zahmqki isystém iízenl trakce(ASR), HBA-BAS -systém Eifekt|vniáQ panického bäděnl, RM1&ROM- äzenl
$t3bi|l(y ptx$élné osya rFh{ých manévrů HilíHddee- do kopce, LACuškplace na µkáu náklac!u, LOWS -systém hlídáni jizdyv pruhu

BVECO
Bilá

Růzvor:
3750

1le!aiľy výbavy pm tm (VCB+VM bet lndlvK upgradu):
Pkvod nápmy 3.917
Omeíovat rychbdí 90 Kmih
AúamáSors 150 A (12V)
ZUžanl náprav 21(Xb 3700 kg
Dvojitý tKýúhdnikwý závěs s wznf tYčl
Zadní wmkNpUácá pača pm 1#žkou &pmvu
PXdní
zacmi $táW@átar
Wouhá mm9na zmátek
Elektňckó $tähován[ oÉcsa
Komfodní displej
Airbagňd1&
Pľlpeva pm Mb
Konaktm pm náskvHřa 20 & 12 PIN

Bez ochmméM šIltu chladlče
výtůkavá wbka upmstkd dmdu
D6WtMhi uharvmä čdnl Bkk)
£)älkové qv. mn(r,zamykánf s
DHitálni tachogM
OMk MhrMa
pamý mm nárazník
Palivová nhdd 70 á, N@řovaná
Deml WCUB $ opUmälnl úiovek
VyhňvéiM pů1hmAhoR!tm
NéhMnl KEč
LOWS pruhu
Rádla s S CO
ESP V g (A8S,ASRMSR, HmH|K,ĹAc,TsM,HRB,HFc)

lzdam zadn$ sIenyv kabing Miľs
ziš$Uvký m nástevbáľa 3da & sda
Dv8 paňcsvac[ kliny v dfžác?d7
Pkdnf u$¢ěrky pm
Rečami vamw:ý
Dálkov§ ovlädMä vyhKvaM vnčN zrúm

zpátečky vzadu
vyhhvaný Dlow-8y

s ukazalelem
TexM AásiavildM sWadb ňdiW 3st
Pj1bll E95/75R16 M"S zhml
PcMmä výbava
Gumové kobeme



N-c.,..... -....!.. .. ::

popis nástavbjr:

typ SKVI? panelová - skříňová karoserie všeobecného použití panelová

a spodní standardní roštje sestaven z otevřených ocelových profilů,.jako celek žárově zinkovaný

cj nástavba je sestavena z velkoplošných lehkých panelů sily 25 mm, s vnějším i vnitřním celoplošným neděleným

opláštěním z laminátové folie s povrchovým gel coatem, probarveným do bílého odstínu bez nutnosti dalšího

lakování ,

a podlahu Noří standardní vodovzdorná překližka síly 18 mm s vrchní protiskluzovou úpravou

Cl v podlaze jsou uinistěm zapuštěná oka - počet a rozmístění podle požadavku

q kolem podlahy je základni okopová lišta výšky 260 mm z profilovaného hliníkového plechu síly 2 l 4 mm

nástavba má v P části bočnice jedny dozadu křídlové dveře šiře do 900 mm a zapuštěným uzávěrem - umístění u

předního sloupku
q pro zajištění přepravovaného zboží je na obou bocích pozinkovaná trimovací liŠta a l ks vodorovné rozpěmé tyče

ľj v případě potřeby jsou na obou bocích i předním čele další ochranné latě

q zadní čelo je volné bez dveří pouze s horní výklopnou klapkou na plynových vzpěrách

Cl závěsy a uzávěry dveří a klapky jsou dovozové nerezové, zadní zesílený portál je nerezový

Cl součástí nástavby jsou plastové blatníky s lapači nečistot, boční mezikolové zábrany, spodní páková aretace

otevřených bočních dveří, vnitřní osvětleni celkem 2 řadami svítícími LED páskami a vnější předpisové osvětlení

dle vyhlášky 341/2002

q zápis nástavby do TP je zdarma

typ vnitřní rozměry bmotno'st
náMavby (d -Š - V) nástavby

SKVP-panel - výše popsaná 4.000 x 2.000 x 2.000 mm asi 500 kg + 5%

montáž nástavby na podvozek

m-..'
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zvedací plošina:

ci příklopná plošina zn. Bär typ BC 750S2-R s nosnosti 750 kg je připevněna k rámů podvozku a v přepravní poloze

je přiklopena na zadní portál

ci pro zlepŠení prachotěsnosti je součástí dodávky plošiny i celoobvodové

těsnění

Cl má celohliníkovou platformu délkyl.610 mm s povrchovou protiskluzovou

úpravou '

Cl je opatřena 2 pracovními válci a je vybavena mechanickým příklonem špice

platformy k zemi

ci základní ovládání plošiny je umístěno ve vodotěsné skříňce pod nástavbou

s dvouručním bezpečnostním ovládáním a druhé pomocí nožních spínačů na

platformě

ci součástí dodávky plošiny je samostatný Technický průkaz vC. OTP

nosnost hmotnost plošiny
ploŠina příklopná

plošiny

typ BC-750S2-R 1.610 mm - 2 válce 750 kg 194 kg

montáž plošiny na vozidlo

P"


