Město Třinec
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

2017/12/007/Ja

Příloha č. 4 ZD

Kupní smlouva
uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších právních předpisů (dále jen „zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

1. obchodní firma

PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r. o.

se sídlem / místem podnikání: Masojedy 59, 282 01 Masojedy
zastoupená

Vladimírem Olmrem, jednatelem

IČ:

005 49 142

DIČ:

CZ00549142

bankovní spojení:

UniCredit Bank

číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná/ý

v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85

dále jen „prodávající“

a

2.

Město Třinec

adresa:

Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61

zastoupeno:

RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města

IČ:

002 97 313

DIČ:

CZ002 97 313

bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., pobočka Třinec

číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „kupující“
takto:
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu se
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů
písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, leda že o to
požádá jedna ze smluvních stran.
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2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem
„Třinec – Dopravní automobil (2)“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka
prodávajícího vybrána jako nejvhodnější.
3. Prodávající prohlašuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky,
s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění
této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
Článek I.
Předmět smlouvy
Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu níže vymezený předmět koupě (dále jen „zboží“),
a umožní mu nabýt ke zboží vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí
prodávajícímu kupní cenu.
Článek II.
Specifikace zboží
1. Prodávající se zavazuje dodat automobil specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří
její nedílnou součást.
2. Dodaný automobil musí být zcela nový, dosud nikým nepoužívaný.
Článek III.
Čas a místo plnění
1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 5 měsíců ode dne podpisu
smlouvy.
2. Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2
pracovní dny dopředu oznámit kupujícímu termín dodání s výjimkou, že čas dodání zboží
připadne na poslední den lhůty.
3. Prodávající dodá zboží do místa sídla kupujícího. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu
spolu se zbožím také doklady, jež jsou nutné k užívání zboží.
Článek IV.
Předání a převzetí zboží
1. Prodávající se zavazuje zboží dodat v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a v dohodnuté
jakosti a provedení.
2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží pouze za předpokladu, že prodávající neoznámí
včas dodání zboží dle článku III. odst. 2 této smlouvy anebo zboží trpí takovými vadami, pro
které ho nelze užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání
zboží obvyklý.
3. O předání zboží se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
- označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ,
- označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla a IČ,
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
- rozsah a předmět plnění,
- čas a místo předání zboží,
- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
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- oznámení kupujícího dle odst. 5, pokud kupující provede prohlídku zboží přímo při jeho
předání.
4. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu prohlídku dodaného zboží za účelem ověření, zda
bylo dodáno zboží dle příslušných ustanovení této smlouvy, a to porovnáním skutečných
vlastností zboží se specifikací požadavků na zboží uvedenou v této smlouvě.
5. Kupující se zavazuje provést prohlídku zboží nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho
předání a v této lhůtě oznámit prodávajícímu výhrady k předanému zboží. Pokud kupující
oznámí prodávajícímu, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že
kupující zboží akceptuje bez výhrad a že zboží převzal. Pokud kupující zjistí, že zboží trpí
vadami, pro které dle jeho názoru lze zboží užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř.
účelu, který je pro užívání zboží obvyklý, oznámí prodávajícímu, že zboží akceptuje
s výhradami. V takovém případě se má za to, že kupující zboží převzal. Nelze-li dle názoru
kupujícího zboží pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který
je pro užívání zboží obvyklý, oznámí prodávajícímu, že zboží odmítá. V takovém případě se má
za to, že kupující zboží nepřevzal. Nepřevzaté zboží vrátí kupující zpět prodávajícímu,
umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí zboží musí obsahovat popis vad zboží a právo,
které kupující v důsledku vady zboží uplatňuje.
7. Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. Této
smlouvy.
8. Po opětovném předání zboží se obdobně uplatní postup uvedený v odstavci 3 až 7.
Článek V.
Přechod nebezpečí škody na zboží a nabytí vlastnického práva
1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží.
2. Převzetím zboží nabývá kupující ke zboží vlastnické právo.
Článek VI.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Prodávající se zavazuje provést plnění v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky.
Prodávající je povinen zajistit, že zboží bude odpovídat obecně platným právním předpisům
ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si
smluvní strany tímto sjednávají.
2. Prodávající je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat
potřebnou kvalifikací požadovanou v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
3. Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o všech skutečnostech, které by mu
mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny
stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách dodaného zboží.
Článek VII.
Kupní cena a platební podmínky
1. Kupní cena je smluvními stranami sjednána ve výši:
- automobil dle technické specifikace (příloha č. 1) značky VW T6, VIN: …..…………………..
Kupní cena bez DPH: 1 187 470,- Kč
(slovy: jedenmilionjednostoosmdesátsedmtisícčtyřistasedmdesát)
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K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v platné sazbě.
Kupní cena je sjednána jako cena maximální.
2. Kupující neposkytuje zálohy.
3. Cena dle odst. 1 zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků prodávajícího.
Cena může být měněna a překročena pouze v souvislosti se změnou DPH.
4. Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo
cla.
5. Prodávající je oprávněn fakturovat cenu po předání zboží za předpokladu, že podle článku IV.
této smlouvy je zboží akceptováno bez výhrad a prodávající řádně splnil další závazky
vyplývající z této smlouvy. Přílohou faktury bude odsouhlasený a oprávněnými zástupci
smluvních stran podepsaný předávací protokol.
6. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne prokazatelného doručení
kupujícímu.
7. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:
- označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
- označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
- den uskutečnění plnění,
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána,
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně oddílu a vložky nebo údaj o zápisu v jiném
veřejném rejstříku nebo jiné evidenci.
8. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat
náležitosti v rozsahu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
9. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle
příslušných právních předpisů, nebo pokud její přílohou nebude smluvními stranami
oboustranně podepsaný předávací protokol, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu ve lhůtě
splatnosti zpět. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné
délce vystavením a prokazatelným doručením opravené faktury (daňového dokladu)
kupujícímu.
Článek VIII.
Odpovědnost prodávajícího za vady
1. Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží po dobu 60 měsíců od předání bezvadného
zboží nebo 100.000 ujetých kilometrů podle toho, která skutečnost nastane dříve. Záruční doba
běží od dne předání a převzetí zboží v souladu s článkem IV. této smlouvy.
2. Kupující má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo zboží při předání
a převzetí, nebo kterou kupující zjistil kdykoli během záruční doby.
3. Prodávající se zavazuje vadu zboží odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne
doručení písemného oznámení kupujícího o vadách zboží.
4. Pokud nelze v důsledku vady užívat zboží k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu,
který je pro užívání zboží obvyklý, může kupující požadovat dodání nového zboží. Týká-li se
vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti.
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5. Oznámení vady musí obsahovat její popis a právo, které kupující v důsledku vady zboží
uplatňuje.
Článek IX.
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody
1. V případě, že prodávající nepředá zboží v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se
kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny včetně DPH, a to za každý
i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad ve lhůtě stanovené touto smlouvou se
prodávající zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky odpovídající
kupní ceně včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu.
3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování její výše
prodávajícímu.
4. Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení
ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
5. Kupující má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti prodávajícím
vztahující se k této smlouvě včetně povinnosti utvrzené výše dohodnutou smluvní pokutou.
Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu za škodu, která mu vznikne v důsledku jednání
prodávajícího, kterým je porušen zákon o veřejných zakázkách. Kupující má právo i na náhradu
škody, která převyšuje dohodnutou smluvní pokutu.
Článek X.
Odstoupení od smlouvy
1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto
smlouvou.
2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit:
- pokud je prodávající v prodlení s dodáním zboží (nebo jeho části) o více jak 15 dnů,
- pokud bylo zboží kupujícím odmítnuto ve smyslu článku IV této smlouvy,
- pokud je prodávající v prodlení s odstraněním vad zboží oznámených v souvislosti s
předáním a převzetím zboží dle článku IV. této smlouvy.
Článek XI.
Zástupci smluvních stran a doručování písemností
1. Ve věcech technických je pro plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně
kupujícího: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně prodávajícího:
Pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících
s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací
protokol. Určený zástupce kupujícího je též oprávněn oznamovat za kupujícího vady zboží
a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy.
Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu
písemně sdělit druhé smluvní straně.
5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní
doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou
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poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích zástupců uvedené v této
smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně
oznámily.
6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování
anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či
elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití
stejného komunikačního kanálu.
Článek XII.
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství
1. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách města
Třince a na profilu zadavatele kupujícího, s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených
v této smlouvě.
2. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.
Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník,
v platném znění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to
prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: č. 1 - Technická specifikace vozidla
č. 2 – Cenová nabídka
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu.
Kupující obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží prodávající.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě
svobodné a vážné vůle.
6. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince dne 19.6.2017 usnesením č. 2017/3299.
V Třinci dne 22.06.2017

………………………………
Za kupujícího:
RNDr. Věra Palkovská
starostka města
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V Masojedech dne 27.06.2017

………………………………
Za prodávajícího:
Vladimír Olmr
jednatel
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Příloha č. 1 Kupní smlouvy č. 2017/12/007/Ja – Technická specifikace vozidla

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení
„Z“ (základním), kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“, s celkovou hmotností od 3000
do 3500 kg (dále jen „DA“)
2.
DA splňuje požadavky:
a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje
k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla
část II. (technický průkaz),
b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve
znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro
požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve
znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3.
Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární
techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním:
3.1 DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení
a konzervaci akumulátorových baterií 230 V, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí
zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus. Vozidlo bude vybaveno nabíječem
akumulátorů kapacitně způsobilých pro nabíjení instalovaných akumulátorů, který bude
zapojen tak, aby mohl trvale nabíjet akumulátory bez nebezpečí poškození jakékoliv výbavy
vozu. Nabíječ bude vybaven elektronickým řízením procesu nabíjení umožňující režim
konzervace, aby nabíječ mohl být zapnutý trvale připojen k nabíjecím akumulátorům bez
nežádoucího přebíjení baterie. Umístění nabíječe, typ konektoru pro napájení nabíječe a
jeho umístění bude konzultován s uživatelem. Konektor musí odpovídat konstrukci pro proud
dle příkonu nabíječe a bude mít krytí dle umístění v automobilu.
3.2 S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se
jmenovitým měrným výkonem nejméně 46 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné
hmotnosti DA.
3.3 Kabina osádky DA je vybavena digitálním terminálem kompatibilním s typem TPM 700
výrobce TETRAPOL a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA.
3.4 DA je vybavena dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu
nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o
délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie
umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.
3.5 Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED
částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
3.6 Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro
velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče,
nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
3.7 Kabina osádky je vybavena: klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným
v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
3.8 Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi z nichž alespoň jedny
jsou posuvné.
3.9 Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s
typem LED AC/DC Ex, výrobce SURVIVOR úchyty pro montáž dodá výrobce DA.
3.10 DA je v kabině osádky vybavena:
- autorádiem,
- v dosahu sedadla velitele vybavena dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s
napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým
proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
3.11 Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje
reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena
synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě
LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny
1.
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3.16
3.17
3.18
3.19
4.
5.
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7.

8.
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10.
11.

12.
13.

14.

osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním
výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z
lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou
sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003, červená barva RAL 3024, Bílý
vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je
umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „TŘINEC - GUTY“.
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o
výšce písma 100 až 200 mm.
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2
o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.
Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech
řadách, orientovaná po směru jízdy.
Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění
vyhlášky č. 53/2010 Sb.
DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani
požárním čerpadlem.
Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi nahoru výklopnými na zadní straně karosérie a
při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství: a) umožňuje uložení zavazadel v
počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně
30 kg, b) má rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm a nejméně čtyři kotvící
body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4 s pohonem všech kol a mechanickou
uzávěrkou zadního diferenciálu. Podvozek je vybaven zesílenými tlumiči a stabilizátory
vpředu i vzadu.
DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným
zařízením.
Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na
blátě a sněhu.
DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním
předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí
dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není
starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární
ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně
funkční. 15. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž
do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a
příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA
splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným
dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
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Měst.SOudu v Praze oddíl C, vložka 85

_

Cenová nabídka č. I7200
E
'

Tovární Značka:
Model:
Objem motoru:
Výkon kW/k:

Převodovka:
Číslo karoserie:

Volkswagen
T6 Kombi 2,0 TDI 4MOT DSG DR EU6
1968 ccm
Barva vozu:
150/204
Barva potahù:

DG7-Automaticka převodovka-

Kód barvy:
Číslo komise:

Barva vozidla/ obj. kód: RAL3024

Zvláštní výbava / obj. kód:
8 míst (2+3+3+0): /ZM7

- Samostatné sedadlo spolujezdce
- 1› řada Sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo a jednosedadlo Sklopné

- 2` řada sedadel trojlavice Sklopné

Akviziční nabídka HZS / $l-lZ
Celková hmotnost vozidla 3200 kg s / P62

vyztuženými ocelovými koly 7 J x 17:

Q

_ Zesilene pérování a tlumiče

- Zesílený Zvedák
Elektronické rozhraní pro zapojení/ ISl

externích Zařízení zástavbařů

Klimatizace "Clirnatic": /Ki-i1

~ poioautomatícká regulace
- druhý výměník topení v prostoru pro cestující
Konsole na přístrojové desce s 'l-DIN / 5t

Šachtou:

- otvory pro umístění dodatečných Spínačù
Mechanická uzávěrka diferenciáiu/1Y4
Mlhové světlomety se Statickým / 8WH
přisvěcováním do Zatáčky
Multifunkční ukazatel "Plus": /ZEN
- Černobíiý LCD displej s rozšířenými funkcemi (obsahuje 4 měřící přístroje)
~ asistent rozpoznání únavy řidiče

Pneumatiky celoroční 215/60 R17 C / Q33
109/107 T

SGJí H900
RAL3024
Titanové cerna

B4B4 / JG

- S Optimalizovaným vaíivým odporem
Potahy sedadel "Austin" látkové / $1L

Tažné zařízení - napevno namontované / íD1

Vůz určený k podstatné úpravě: l $KP
- u tohoto vozu dochází k podstatne úpravě ( např. přestavba, nástavba či montáž Specifické zástavby)

- značka Volkswagen Užitkové vozy ručí v zakladni` popř4 prodloužené. záruce Za jakost vozidla pouze v tom rozsahu v jakém
bylo vyrobeno (opustilo výrobní závod)

- závady vzniklé v přímé souvislosti s úpravou vozu nemohou být odstraněny na naklady výrobce v rámci jím poskytnuté Záruky
- prodejce vozidla je nutne vždy informovat o každé reklamaci, a to bez zbytečného odkladu

Zadní výklopné dveře prosklené: / $H1

-vyhřívané sklo výklopných dveří -odjištěnl víka zadních výklopných dveří zvenku
- vnitřní zpětné zrcátko

Doplňková výbava:
Autorádio
pojištění odpovědnosti za vady - prodloužena zaruka S limitem 60 měsíců a 100.000km
Nadstandardní výbava lokální

"'J

1× akustické a Světelné Výstražné Zařízení
n.

Rampa P5000 Kairos osazena 4ks rohových modulů, každý modul osazen 8
Led díodami, 2 ks přídavných světel po 6ks Led diod a reproduktorem.

Světla do masky - modrá 2ks
Světla na Zadní Stèně vozidla - oranžová 2ks
Maják LED 1N

15 Led diod

Venkovní Zásuvka 230V+ínte|igentní dobíjecí Zařízení

1x radiostanice TPM 700 vč. antény
2× magnetický reflektor otočný (LED)
1× osvětlení prostoru okolo DA

2× Zásuvka USB
20 párů jednorázových nesterilních rukavic
1× HP práškový 6 kg
1× vytyčovací páska 100 m

à

2× přenosná Svítilna Survivor LED S rychlonabíjećem
2× řezák na bezp. pásy S rozbíječem oken

1× Vyprošťovací nástroj
1× HP C02 5 kg
Polepy
1× Autolékárnička vel. Ií|
Montáž
Barva RAL3024, Stříkano do hran , bez plastových dílů

Výbava
Vozidlo VW T6
abidkdvá cena bez DPH (včetně lokální nadstandardní výbavy)
abidková cena s DPH (včetně lokální nadstandardní výbavy)

Výše uvedená cena ie nejvýše přípustná.

300 814,00 Kč
886 656,00 Kč

Záruční podmínky vozidla:

Základní Záruční doba pojištění Odpovědnosti Za vady - prodloužená Záruka S limitem 60
měsíců a 100.000km

Záruční pødmı'n
S pozdravem
Jiří Vomácˇka

f r' z.,

Obchodní ředitel
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Sériová výbava vozu Volkswagen T6 Kombi 2,0 TDI 4MOT DSG DR EUó:
1 funkční klíč + 1 pevný klíč
12 V zásuvka v kabině řidiče:
- nekuřácké provedení: bez zapalovače a
popelníku
17" kola ocelová
17" podvozek
3. brzdové světlo
6 míst (2+3+0+O):
- jednosedadlo spolujezdce
- 1, řada sedadel v prostoru pro
cestující: dvojsedadlo vlevo a
jednosedadlo vpravo Sklopné

Airbag řidiče a spolujezdce:
- možnost deaktivace airbagu spolujezdce
Asistent pro rozjezd do kopce

Automatický spínač denního svícení

Body pro uchycení střešniho nosiče

Body pro uchycení střešního nosiče:
- 8 pro krátký rozvor
- 10 pro dlouhý rozvor
Celková hmotnost vozidla 3000 kg
Centrální Zamykání s dálkovým ovládáním:
- bez bezpečnostní pojistky

- možnost uzavření Zevnitř

- 1 funkční klíč a 1 pevný klíč
Determální Skla (Zelená)
Dětská pojistka pro posuvné dveře v
prostoru pro cestující

Elektrika I:
- vnější zrcátka elektricky nastavitelná
a vyhřívaná
- elektrické stahování oken

Pevná okna v prostoru pro cestující:
- vzadu vlevo

Plnohodnotnëi rezervní kolo ocelové

Pneumatiky 235/55 R17 103 H rí
- s optimalizovaným vallvým odporem

Polovysokě obložení bočních stěn Z
tvrdých desek

Posuvné dveře v nákladovém
prostoru/prostoru pro cestující:

- vpravo

Potahy sedadel "Austin" látkové

Prachový a pylový filtr

Prodloužená Záruka výrobce 2+2 /200 000:

- 2 + 2 roky/200 000 km
- platí co nastane dříve
-- záruka se vztahuje na vozidlo ve
stavu. ve kterém opouští výrobní Závod
- nevztahuje se na součásti vozu, které
byly na vozidlo namontovány nebo
umístěny dodatečně (úpravy,
přislušenství)

Příprava pro rádio:
v anténa integrovaná ve vnějším zpětném
zrcátku
- 2 reproduktory vpředu

Servořízení s výškově a sklcnove
nastavitelným tříramennýrn vc'ante'!`

Start-Stop:
- BlueMotion Technology
- s rekuperací brzdného úćici. „

Středové kryty kol

Tažné oko vpředu a vzadu

Elektronický imobilizér

Teleskopické tlumiče

Emisní norma EURO 6
(u TDI včetně filtru pevných částic DPF)

Tepelně izolující přední sklo

ESP včetně brzdověho asistentu. asistent
pro rozjezd do kopce, ABS. EDS.
ASR. MSR
lSOFlX pro upevnění dětské Sedačky v 1.
řadě sedadel Za řidičem a spolujezdcem
Kontrola poklesu tlaku vzduchu v
pneumatikách

Kotoučové brzdy na všech kolech

zs;

~ vzadu vpravo

Kryty vnějších Zpětných zrcátek:
- madlo a kliky dveří Černé
Mřížka chladiče:
- nelakovaná
-jedna chromovaná lišta

Topení s mechanickou regulací v kat: “^č
řidiče
Travel & comfort system: Základní mooc
pro držáky:
- uchycení na vzpěry hlavových opërrek
- obj. číslo 000061122

Úchytná oka v podlaze:

- 6 ok u krátkého rozvoru
- 8 ok u dlouhého rozvoru
Vnější Zpětné zrcátko levé:
- asférické
Vnější zpětné Zrcátko pravé:
~ konvexnl

Vnitřní stropní osvětlení

Multikolizní brzda

Vyhřívané Zadní okno

Nárazník vozu - Šedý

Výškově nastavitelné opěrky hlavy

Nářadí a zvedák

Zadní křídlové dveře prosklené:
~ vyhřívané

Nástupní sohùdek v kabině a prostoru pro
cestující/nákladovém prostoru

Obložení dveří plastem

Odkládací box ve dveřích kabiny s

držákem na nápoje

Odkládací přihrádka s krytem:
- uzamykatelna

Osvětlení nástupního schůdku v prostoru
pro cestující
Paket "Kombi":
- gumová podlaha v kabině řidiče a
prostoru pro cestující/nákladověm
prostoru
- topení v kabině řidiče a v prostoru
pro cestující s mechanickou regulaci
- přihřívač motoru (pouze pro diesel)

- osvětlení nástupního schůdku v
prostoru pro cestující

Palivová nádrž 70 l (diesel)
Pevná okna v prostoru pro cestující:

Zesílená houkačka

