Kupní smlouva – Nákladní automobil N2 (12 t) s pracovní plošinou pro SÚSPK (2021)

KUPNÍ SMLOUVA
„Nákladní automobil N2 (12 t) s pracovní plošinou pro SÚSPK (2021)“

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění
(dále jen „smlouva“)
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

8500005680

Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované
na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000078 (dále jen „zadávací řízení“).

1.

Smluvní strany:

1.1. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo:
Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
zastoupená:
IČO:
72053119
DIČ: CZ72053119
datová schránka:
qbep485
telefon:
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „kontaktní
osoba objednatele“)
(dále jen jako „kupující“)
a
1.2. AUTO HELUS s.r.o.
sídlo:
Luční 169/32, 301 00 Plzeň
zastoupená:
IČO:
48361437
DIČ: CZ4836137
telefon:
e-mail:
datová schránka:
vuszgpj
kontaktní osoba:
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Ke Staré mašině 557, 331 51 Kaznějov
(dále jen jako „prodávající“)
2.

Předmět smlouvy

2.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě
specifikovaný v čl. 3 této smlouvy a převede na něj vlastnické právo k předmětu koupě a
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kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí za něj prodávajícímu kupní cenu
ve výši stanovené v této smlouvě níže.
3.

Předmět koupě a prohlášení prodávajícího

3.1. Předmětem koupě dle této smlouvy je nákladní automobil kategorie N2 s nástavbami pro
přepravu materiálů.
3.2. Sjednané množství:
-

1 ks – nákladního vozidla N2 (12t) s pracovní plošinou

3.3. Sjednaná jakost: nové (rok výroby 2021), nepoužité, neregistrované
3.4. Sjednané provedení: Iveco s plošinou, obchodní název: ML 110 E25W4x4 a Hubmeister
HM22TKI
3.5. Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že je předmět koupě na základě shora uvedené
specifikace dostatečně určitě a srozumitelně určen.
3.6. 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.
3.7. 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, provádění
zimní a letní údržby pozemních komunikací..
4.

Místo plnění

4.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě na adrese:
-

provozní středisko 76. Plzeň, Doudlevecká 91/54, 301 00 Plzeň

4.2. Náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě kupujícímu nese prodávající.
5.

Termín plnění

5.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy nejpozději do
dvanácti (12) měsíců ode dne uzavření této smlouvy.
6.

Kupní cena

6.1. Kupní cena předmětu koupě je stanovena na základě nabídky prodávajícího učiněné v rámci
zadávacího řízení, na částku ve výši:
5 149 000 Kč bez DPH
6.2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s řádným a včasným
dodáním předmětu koupě, zejména náklady na zajištění předmětu koupě a dokladů
nezbytných k jeho užívání. Dále je v kupní ceně zahrnuta cena dopravy předmětu koupě do
místa plnění a zaškolení kupujícího nebo osob jím určených ohledně způsobu užívání
předmětu koupě.
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6.3. DPH bude účtováno na základě platných právních přepisů ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění.
7.

Platební podmínky

7.1. Kupní cena bude prodávajícím účtována řádným daňovým dokladem, vystaveným po
odevzdání předmětu koupě kupujícímu.
7.2. 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. 8.2 a 8.3
této smlouvy, jako podklad pro správnost vyúčtování kupní ceny.
7.3. Vystavený daňový doklad musí splňovat veškeré náležitost 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 kupující nenastává prodlení.
7.4. Smluvní strany si sjednávají, že pohledávku na zaplacení kupní ceny je prodávající oprávněn
postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.
7.5. Prodávající, je-li plátcem DPH, 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 kupující 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 sjednávají, že takto prodávajícímu nevyplacenou částku DPH
odvede správci daně sám kupující v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
7.6. V případě, že se prodávající stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a ZDPH,
je kupující 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
prodávajícího za kupujícím v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení
této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se prodávající stal tzv. nespolehlivým plátcem
DPH, bude ověřena z veřejně dostupného Registru plátců DPH a identifikovaných osob, což
prodávající výslovně akceptuje a nebude činit sporným.
7.7. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské
směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném
elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je
v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.
8.

Podmínky odevzdání předmětu koupě

8.1. Způsob zabalení předmětu koupě: bez obalu.
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8.2. Předmět koupě bude prodávajícím kupujícímu odevzdán v místě plnění dle čl. 4 této smlouvy
po předchozí dohodě o přesném času dodání s oprávněným zástupcem kupujícího. Předání
a převzetí plnění bude potvrzeno oběma stranami na dodacím listě.
8.3. Osobami oprávněnými 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, jsou:

8.4. Kupující je oprávněn odmítnout předmět koupě převzít v případě, že předmět koupě nebude
mít vlastnosti uvedené v čl. 3 této smlouvy či v případě, že spolu s předmětem koupě
nebudou kupujícímu odevzdány doklady dle odst. 8.5. a 8.6. této smlouvy.
8.5. 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.
8.6. Prodávající je povinen při odevzdání předmětu koupě předat kupujícímu doklady, jež jsou
nutné k převzetí a k užívání předmětu koupě, zejména návody k obsluze v českém jazyce,
katalog náhradních dílů nástavby, prohlášení o shodě, osvědčení o technickém celku,
kvalifikované zaškolení obsluhy, montáž nástavby na vozidlo a uvedení do provozu.
8.7. Prodávající se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných zkoušek
nezbytných pro užívání předmětu koupě, pokud je jejich provedení právními předpisy nebo
touto smlouvou požadováno a k předložení těchto dokladů kupujícímu.
8.8. Prodávající se zavazuje provést kvalifikované zaškolení obsluhy k užívání předmětu koupě.
9.

Záruka za jakost

9.1. Prodávající se zavazuje, že si předmět koupě po dobu dvou (2) let zachová vlastnosti, které
jsou u předmětu koupě nezbytné pro plnění jeho funkce.
9.2. Záruční doba počíná běžet dnem odevzdání předmětu koupě kupujícímu.
10.

Práva z vadného plnění

10.1. Předmět koupě má vady, nemá-li vlastnosti uvedené v čl. 3. této smlouvy. Za vadu se
považují i vady v dokladech dle čl. 8 odst. 8.6. a 8.7. této smlouvy.
10.2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě v době přechodu
nebezpečí škody na věci na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i
později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
10.3. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
10.4. Při uplatňování práv z vadného plnění se použijí ustanovení § 2099 a násl. občanského
zákoníku.
11.

Doručování

11.1. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude doručována do sídla, případně na
korespondenční adresu, označeného v záhlaví této smlouvy a k rukám kontaktních osob.
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11.2. Změna sídla, popř. změna kontaktní osoby uvedené v záhlaví této smlouvy bude oznámena
druhé straně vždy písemně a s předstihem.
11.3. 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.
12.

Odstoupení od smlouvy

12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených
zákonem.
12.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy
písemně odstoupit z důvodu jejího porušení prodávajícím.
12.3. Kupující je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
a) prodávající písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této
smlouvy;
b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že prodávající je v úpadku nebo mu úpadek hrozí
(tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek prodávajícího nebo hrozící úpadek
prodávajícího), nebo ve vztahu k prodávajícímu je prohlášen konkurs nebo povolena
reorganizace;
c) je podán návrh na zrušení prodávajícího podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních
korporacích nebo je zahájena likvidace prodávajícího v souladu s příslušnými právními
předpisy, a dále v případě:
d) nepravdivosti prohlášení prodávajícího dle čl. 3 odst. 3.6. nebo čl. 3.7. 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,
13.

Smluvní pokuty

13.1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě v termínu dle čl. 5 odst. 5.1
této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z kupní ceny dle čl. 6 odst. 6.1. této smlouvy bez DPH za každý i započatý den prodlení.
13.2. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém
na ně vznikl nárok.
13.3. Ustanovením o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčeno právo kupujícího domáhat
se náhrady případné škody v celém rozsahu, způsobené porušením této smlouvy
prodávajícím.
14.

Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

14.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních
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údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické
tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
14.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli
proti takovému zpracování námitku.
14.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v
souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se
současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou
uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a
nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo
účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení
účinnosti této smlouvy.
14.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve
stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této
smlouvy.
14.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů
třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním
předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
14.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve
smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
14.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních
údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu
práv a povinností dle smlouvy.
b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/.
14.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.
a)

15.

Závěrečná ustanovení

15.1. Pro kupujícího i prodávajícího jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně
přístupné na webových stránkách kupujícího v sekci „dokumenty ke stažení“:
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http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“).
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
15.2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, očíslovanými a podepsanými
oběma stranami.
15.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
15.4. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu osobní údaje, údaje naplňující parametry
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je
zvláštním právním předpisem vyloučeno, 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. Kupující před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva
vnitra.
15.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí kupující.
15.6. Prodávající je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna kupujícím
nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
15.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze
smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně
dohodly, že pokud prodávající nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném
elektronickém certifikátu:
 může být tato smlouva prodávajícím podepsána tak, že prodávající opatří vytištěnou
smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli
(e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 nebo může být tato smlouva prodávajícím podepsána tak, že prodávající opatří
vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou
smlouvu zašle elektronicky kupujícímu (e-mailem nebo prostřednictvím datové
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně,
nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla kupujícího.
15.8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
15.9. Součástí této smlouvy je nabídka prodávajícího učiněná v zadávacím řízení.
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Kupní smlouva – Nákladní automobil N2 (12 t) s pracovní plošinou pro SÚSPK (2021)

16.

Seznam příloh

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

Přílohy:
č. 1 – technická specifikace
č. 2 – cenová nabídka
č. 3 – kupní cena

kupující:

prodávající:

___________________________
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

___________________________
AUTO HELUS s.r.o.

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky
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Příloha č. 1 - Technická specifikace
IVECO EUROCARGO ML110E25W 4x4, krátká kabina, nosič výměnných nástaveb, kategorie N2
Dodání: do 12 měsíců od podpisu SML
Záruka: 24 měsíců
Místo plnění: provozní středisko 76. Plzeň, Doudlevecká91/54, 301 00 Plzeň
Specifikace vozidla:
- vozidlo nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2021
- provedení a schválení vozidla nosič výměnných nástaveb
- možnost agregace výměnných nástaveb - pracovní plošina, korba, kontejner, cisterna, sypač
- vozidlo v provedení denní krátká kabina
- mezirám s kulovými úchyty pro agregaci nástaveb pro letní a zimní údržby komunikací
- vozidlo s pohonem 4x4
- rozvor 3.690 mm
- barva kabiny oranžová (RAL 2011)
- celková hmotnost vozidla 11.500 kg
- užitečná hmotnost podvozku 5.900 kg
- možnost připojit přívěs o hmotnosti přívěsu 750 kg(nebržděný) / 3.500 kg(bržděný)

MOTOR:
3
- motor vznětový, přeplňovaný, šestiválcový, o objemu 6.728 cm , výkon motoru 185 kW,
- točivý moment min. 850 Nm
- motorová odlehčovací brzda
PŘEVODOVKA
- převodovka manuální, plně synchronizovaná, min. 6+1 (6 rychlostních stupňů
vpřed+zpátečka) + dvourychlostní rozdělovací převodovka (6 plazivých rychlostních stupňů
vpřed+zpátečka)
- uzávěrky diferenciálu (uzávěrka mezinápravová, uzávěrka zadní nápravy, uzávěrka přední
nápravy)
- vývod pro PTO

PODVOZEK A NÁPRAVY
- rám vozidla žebřinový
- přední náprava hnaná, listové pera, stabilizátor nápravy, tlumiče, řízení s hydraulickým
posilovačem, uzávěrka diferenciálu
- zadní náprava hnaná, listová pera, stabilizátor nápravy, tlumiče, uzávěrka diferenciálu,
dvojmontáž pneu
- pneumatiky o rozměru 10R22,5 se záběrovým „M+S“ vzorkem na přední i zadní nápravě
- brzdy pneumatické, ABS
- hydraulický systém pro pohon výměnných pracovních nástaveb
- závěsné (spojovací) zařízení ISO 50 (koule) a el. vývody pro přívěs (včetně zásuvky 12V)
- palivová nádrž min. 120 litrů s uzamykatelným závěrem
- odpojovač baterií

KABINA
- kabina třímístná, hydraulicky sklopná
- s protikorozní úpravou, ochranný voskový nástřik

-

zadní stěna s průhledem (oknem)
sedadla posádky vybavena bezpečnostními pasy

DALŠÍ VÝBAVA
- klimatizace
- tempomat
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- el. ovládání oken
- el. ovládání zpětných vnějších zrcátek, zrcátka vyhřívaná
- autorádio vč. reproduktorů
- handsfree (připojení přes bluetooth)
- měnič 24/12 V, min. 10 A
- oranžová schválená záblesková rampa a zapsaná v TP vozidla umístěné na střeše vozidla
- oranžová schválená záblesková rampa umístěná na zadní straně vozidla
- výstražné polepy na kabině a na zadní straně vozidla
- světla pro denní svícení
- akustická výstraha při zařazeném zpětném chodu vozidla
- zadní svítilny osazené ocelovou ochrannou mřížkou
- namontovaná ochrana kabiny a zrcátek, proti pádu předmětů a větví

Specifikace výměnné nástavby - pracovní plošina HUBMEISTER HM 22 TKI
- pracovní plošina nová, nepoužitá
- agregace jako technologický celek s agregací na mezirám podvozku s kulovými úchyty
- provedení s teleskopickým výložníkovým systémem s koncovým klopným lomeným JIB
ramenem
- výškový dosah 22,1 m
- stranový dosah 16,1 m
- otoč kolem osy ramene plošiny 500°
- hydraulický pohon od hydraulického systému nosiče
- hydraulicky ovládané natáčení pracovního koše v rozsahu ±90°
- rozsah vertikální rotace koncového JIB ramene 180°
- nosnost pracovního koše 280 kg
- pracovní koš o rozměrech 1400 x 700 x 1100 mm pro 2 osoby
- celková šířka vozidla s nástavbou max. 2550 mm
- celková výška vozidla s nástavbou max. 3615 mm
- celková přepravní délka vozidla s nástavbou max. 7645 mm
- ovládání start/stop motoru vozidla z pracovního koše nástavby
- ovládání opěr pracovní plošiny ze základny i z pracovního koše
- instalace hydraulických hadic a el. kabelů vnitřkem ramene výložníku plošiny
- pracovní koš vybaven zásuvkou 230 V (součástí dodávky je i vstupní revize el. zařízení)
- hydraulické válce ovládání pohybů plošiny vybavené hydraulickými zámky proti pádu koše při
státě tlaku v hydraulickém systému
- barva rámu i ramen plošiny RAL 2011 oranžová
- hydraulický systém ovládání pohybů plošiny vybaven nouzovou ruční pumpou
- výstražné polepy na levé i pravé straně ramene plošiny
pracovní dosah 22,1 m

Součástí celé dodávky bude:
- návody k obsluze v českém jazyce, katalog náhradních dílů nástavby, prohlášení o shodě, osvědčení
o technickém celku, kvalifikované zaškolení obsluhy
- montáž nástavby na vozidlo, uvedení do provozu

Uvedená specifikace podvozku a plošiny zcela odpovídá zadávací dokumentaci VŘ Nákladní
automobil N2 (12t) s pracovní plošinou pro SÚSPK (2021)

Podrobná specifikace podvozku

IVECO EUROCARGO ML110E25W 4x4
Základní popis
Model:

ML110E25W EVI_D -

USPORÁDÁNÍ PODVOZKU
KABINA
STRANA PROVOZU

4X4
MLC DENNÍ KABINA
VPRAVO, VOLANT VLEVO

MOTOR

6.728 cm3, výkon motoru 185 kW
točivý moment min. 850 Nm

PREVODOVKA

MANUÁLNÍ 6TI STUPŇOVÁ S PTO

CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA
POHÁNĚNÉ NÁPRAVY / REDUKCE
ZAVĚŠENÍ NÁPRAV
BRZDY
POUŽITÍ
DRUH KAROSÉRIE
ROZVOR
BARVA

11.500 kg
H.R. DVOJITÁ REDUKCE
MECHANICKÉ - MECHANICKÉ
BUBNOVÉ - BUBNOVÉ
OFF ROAD AWD
PODVOZEK S KABINOU
3.690 MM
52028 - ORANŽOVÁ IC 177 RAL 2011

PNEUMATIKY

20164 - PNEU 10R22.5 - MIXED
ROUTE

Standardní výbava
ELEKTRIKA
77022
00568
06314
00090
04572
14520
02911
02472
00541
06356
06531
05050
08288
02495
02121
07638
72484
02108

Bez AEBS
Dvě 143 Ah baterie
Alternátor 70A
ABS (& EBL/EBD)
Expanz. modul pro PTO a nástavbu
Bez funkce Hill Holder
Bez LDWS
Bez TPMS
Mechanický odpojovač baterií
Omezovač rychlosti 90 km/h
Převodník napětí 24-12V/ 10,5A
Bez přípravy pro sklápěč
Bez přípr.pro Toll Collect (D)
Bez interface FMS
Standardní ovládání parkovací brzdy
Akustická signal.zpáteč. vzadu
Digitální tachograf DTCO 4.0
Bez telematického modulu

HNACÍ ÚSTROJÍ / PTO
00089
07958

Motorová brzda
Otáčky motoru 2500/min (2650)

75502
03191
05439
01886
06234
72325
02181

Filtr vzdu. za nápr.(std T7,D)
Sání vzduchu se snorchlem
Bez vedlejšího pohonu z převodovky
Převodovka ZF 6S 800 TO
Standardní brzdy bez retardéru
Euro VI D (Heavy Duty)
Výfuková trubka uprostřed dozadu

KABINA
04512
00590
06891
07275
79467
06692
75056
04545
04478
06570
07836
03441
05596
02474
06562
76972
02492
00553
02714
06629
00693
07748
06653
00160
02654
78407
04755
04176
04604
06617
06624
06544
05693
00646
77882
02688
05407
03215
05109
02215
77991

Bez airbagu řidiče
Bezpečnostní pásy sedadel
Imobilizér v klíči
Přední spodní plasty kabiny černé
Střecha nízké kabiny bílá
Bez vnější sluneční clony (Eurocago bez tm.pruhu)
LED den.světla,2módy v hl.sv.
Bez držáku hasícího přístroje
Halogenové hlavní světlomety
Limity hlučnosti standard
Údaje v km a v mílích
Signalizace bezp. pásu řidiče
Bez lékárničky
Příprava pro světla na střeše
Bez mlhovek
Volant bez multufunk. tlačítek
Bez navigace
Ochranné mřížky hlavních světlometů
Dálkově ovládaná vyhřívaná zrcátka
Integrované opěrky hlavy
Elektrické stahování oken
Manuální hydraulické sklápění kabiny
Pylový filtr v sání do kabiny
Ocelový přední nárazník černý
Standardní topení kabiny z chlazení motoru
Bez přípojky stlačeného vzduchu v kabině
Bez přípravy pro telefon
High line display
Bez rolet na bočních oknech
Tex.dvojsedačka spoluj.střední sklopná
Textil. nastav. sedadlo řidiče na vzduchu
Bez ostřikovačů světel
Bez úložných kapes vzadu
Bez střešního okna
Denní kabina
Determální zabarvená skla
Popelník a zapalovač cigaret
Standardní nářadí
Bez svítilny
Bez varovného trojúhelníku
Věšák na oblečení

02704
04311
02680

Zrcátka pro šíř.nástav. 2600mm
Textilní čalounění interiéru
Vyhřívání čelního skla teplým vzduchem

NÁPRAVY / KOLA
02210
02307
00131

Náhradní kolo
Ocelové disky
Uzávěrka diferenciálu

PODVOZEK
08294
00724
06521
14987
06434
06318
06441
00191
77027
76049
02094
14606
06837
06433
06438
00154
05938
02096
07812
02167
00219
07700
05848
06439

Barva podvozku IC575 RAL7021
Bez držáku náhradního kola
Bez zásuvky pro přívěs
Vyžádané CoC WVTA
Standardní teplotní rozsah
Kompresor 225 cm3
Standardní celková hmotnost
Ochranný štít chladiče a olejové vany
Bez nástřiku pro námořní transport
Protiabrazivní lokální nástřik Tectyl 5750W
Ocelové vzduchojemy
Přední nouzový tažný hák S ČEPEM
Bez pneu. a el. vývodů přívěsu
Standardni výbava
Vozidlo LHD pro ježdění vpravo
Bez tažného háku pro přívěs
VIN kód (CHECK DIGIT)
Vyhřívaný vysoušeč vzduchu
Nespecifikovaný výrobce tažného zařízení
Sklopný zadní nárazník
Dva parkovací klíny v držácích
Hydraulický hever
Standardní blatníky pro off road
Evropské štítky

Ostatní
02343
77004
06240
04292
08716
05267
08277
75498
03283
02289
01021
07940
05063

Bez ADR
Standardní štítek
Dvojmontáž kol
Bez izotermického boxu a ledničky
Bez navijáku
Nádrž AdBlue 30 L
Vyhřívaná nádrž Adblue
Plastová palivová nádrž 120 L
Předehřev v sání motoru
Předfiltr paliva vyhřívaný
Bez přípravy pro brodění
Dělící převodovka, převod 0.99
Bez zadního pomocného háku

75434
04089
06750
01131
77984
05597

Bez posunu komponentů na rámu podvozku
Bez lůžek vzadu
Bez zadní sedačky spolujezdců
Uzávěrka diferenciálu přední nápravy
Bez vypínání volnoběhu motoru
Standardní zavěšení kabiny

Volitelná výbava
ELEKTRIKA
02463

Cruise Control / Tempomat

HNACÍ ÚSTROJÍ / PTO
01483
05049

Připrava PTO vzd,spínač,signal (neSW)
PTO Hcar88Z1,přímý,450Nm,díra

KABINA
73225
02650
08092
00744
05899

Radio Bluetooth DAB
Integrovaná klimatizace
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Zadní okna kabiny
Područky pro vzduch.sedadlo ř.

NÁPRAVY / KOLA
06035

Převod nápravy 6.34

PODVOZEK
06153
06526
08551
05497
08554
05505

Zadní tažná příčka D 70 kN
Zásuvka pro přívěs 12V
Před.semiel.pera(z.semiel.p. )
Označení 110E
Zadní semiel.pera
Zatížení 5200-7100 kg

Ceny pro Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, p.o
podvozek
plošina
Celkem

1799000
3350000
5149000

Příloha č. 3 smlouvy - kupní cena

Nákladní automobil N2 (12t) s pracovní plošinou pro SÚSPK (2021)
Pokyn: Doplň ceny jen do žlutě zvýrazněných buněk, ostatní se dopočte automaticky
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

1
2

část plnění
nákladní vozidlo N2, 4x4, krátká kabina, nosič výměnných nástaveb
NST - pracovní polšina

Vozidlo

cena NA N2 (12t) s pracovní plošinou
Celková kupní cena v Kč bez DPH

NST – výměnná nástavba

cena v Kč bez DPH
1 799 000,00 Kč
3 350 000,00 Kč
Cena celkem za komplet v Kč
bez DPH
5 149 000,00 Kč

