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$P Zadavatel:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo :
Bankovní spojení:
Zástupce:

KUPNÍ SMLoUVA č.

obec Lutín
št<otní 2o3,7B3 49 Lutín
00299189
c200299189

Antonín Bábek' starosta obce

ELKOPLAST CZ s.r.o.
Štefánikova 2664,760 0I, Zlín
25347942
c225347942
KB a.s. , č. úč. 43 _705L5402B7/0100

Tomáš Krajča
773 576 610
josef . bera nek@el koplast. cz

(dále jen ,,objednatel" nebo ,,odběratel")

a

Prodávající
Subjekt:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Da ňové identifikačn í číslo :
Bankovní spojení:
Zástupce:
Telefon:
E-mail:

Zapsaný v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně _ vložka z7B57, oddíl C
(dále jen,,dodavatel')

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení s2079 a následujících zákona č.
89l20I2 Sb., občanshý zákoník, ve zněnípozdějších předpisů tuto kupnísmlouvu

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání
jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby

podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

l. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje dodat objednateli a převést na něj vlastnické právo ke zboží a službám, jež
jsou předmětem realizace veřejné zakázky ,,Svoz biologického odpadu pro obec Lutín", a to
v souladu se zadávacími podmínkami v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku.

2. Podrobný soupis zboŽí, kteréje předměte m zakázky a této smlouvy je uveden v Technické specifikaci
technologického zařízení, která sestává z technicých listů včetně typového označenía označenívýrobce
a tvoří přílohu č' t této smlouvy.

3.7ávazek dodavatele zahrnuje zejména dodáníveškerého zboží, dopravu zbož( a osob, montáž tohoto
zboŽí, u kterého se to vyžaduje, úklid po montáži a ekologická likvidace obalů vzniklých pří plnění této
smlouvy.

Dodavatel se zavazuje objednateli dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např.
dodací list, atesý použiých materiálů, licenční povolení, certifikáý, prohlášenío shodě výrobku, záruční
lisý, ceftifikát kvalíty produktu vydaný oprávněnou organizací s uvedením údaje životnosti produktu,
seruisní knížky, návody k obsluze a údržbě, a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze
stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.



4. objednatel se zavazuje od dodavatele uvedené zboŽí převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit
dodavateli dohodnutou celkovou cenu.

II. Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Dodavatel je povinen dodat objednateli zboží dle specifikace uvedené v čl' I' této smlouvy dle níže
uvedeného harmonogramu :

Dodací lhůtal Lhůta pro dodání zboží bude zahájena přiznáním dotace. o přiznání dotace bude
objednatel dodavatele informovat ihned, jakmile se o tom dovíod poskytovatele dotace a to mailem na

adresu Josef'beranek@elkoplast.cz i telefonicky na telefonní číslo 773 576 610 Zboží musí b,ýt dodáno
nejpozději do 120 dnů od oznámení o přiznánídotace objednatelem dodavatele dle předchozí věty'

Dodavatel bere na vědomí, zf objednatel obdrží na projekt ,,Svoz biologického odpadu pro obec
Lutín" dotaci z programu aPzP'

2' Dodavatel splní svů; závazek úplným předáním předmětu zakázky odběrateli, doloženým předávacím
protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami. Součástí předávacího protokolu budou technické
lisý zařízení. V případě nesplnění požadovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 či v případě
nekompletnosti dodávky, odstoupí odběratel od kupní smlouvy.

3. Nebude-|i předmět zakázka dodán ve lhůtách uvedených v čl' II., odst. 1, je odběratel oprávněn
odstoupit od kupní smlouvy.

4. Vlastnicwí k předmětu zakázky přechází na objednatele zaplacením úplné kupní ceny.

5. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele podepsáním protokolu o převzetí zboží ve smyslu
bodu 2 tohoto článku.

6. Místem plnění zakázky se rozumí - areál - Technické služby č'p. 51.

7. objednatel bude realizovat projekt z prostředků evropských fondů resp' operačního programu
Životního prostředív případě, že tato mu bude poslrytnuta.
V případě, že objednatel neuzavře s poskytovatelem dotace (tj. s Ministerstvem životního prostředí)
smlouvu o poskytnutí dotacegna projekt s názvem ,,Svoz biologického odpadu pro obec Lutín"
s číslem projektu Cz't.0zl4'L'00l13'20373, akceptační číslo 1,4LB3B24, pozbyvá kupní smlouva
účinnosti dnem oznámení tohoto stavu objednatelem dodavateli. objednatel sdělí dodavateli tuto
informaci bez prodlení poté, co se ji sám dozví.

III. Cena a pIatební podmínky

1. Cena za dílo byla stranami dohodnuta jako cena nejýše přípustná ve ýši:

celkem bez DPH 1 889 00o 
'- 

Kč
DPH 2Lo/o 396 690 ,- Kč
celkem vč' opn 2285 690 

'- 
Kč

2. V Celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s uskutečněním plnění dle této
smlouvy, a to především náklady na:

- dodávku zařízení v počtu a v kvalitě dle zadávacídokumentace
- dopravu, balení zařízení
- instalaci zařízení
- odvoz a likvidaci obaloých čijiných odpadů včetně skládkového
- náklady na používánípřístrojů čizařízení při instalaci
- náklady na zhotovení výrobků, obstaránía přepravu věcí, zařÍzenl materiálu, dodávek
- pojištění, garance/ daně, cla, poplatky



-inflačnívlivy,úrokyzpůjčekajakékolidalšíuýdajenutnéprorealizacizakázky
- označeníd"il;ř;Á )Jrii"ni dló.pravidel pro publicitu oPZP

- proškolení u Juiááani i pranickém využiti dodávaného zboží

3. Výše ceny můŽe b,ýt měněna jen na základě dodatku k této smlouvě při dodržení zásad nňe

uvedených.

4. Cena může b'ýt zvýšena pouze v přjgadgl že budou sjednánv práce a dodávky nad původně sjednaný

rozsah plnění - tzv. vicepiáce. V přípaoÉ uiiovanr áeny za iíó;5." * ?yd." 
postupovat tak' že

zhotovitel ocenívícepráce jednotko,rý'i ."nňi;Ě;"';"é nabídky, která je přílohou č' z této smlouvy'

u těch položek, kde to je možné; u ostatnřr' ;ilp;;;aóuži:e óározr<v obsahově nejbližší' a tam' kde

toto nelze, předložísvůj návrh ceny'

5. Cena bude snžena v případě, že odběratel omezí rozsah plnění, přičemž snížení celkové ceny bude

odpovídat rozsahu omezení'

6. Požadavek odběratele na změnu rozsahu díla - provede.ní víceprací nebo omezení rozsahu plnění,

bude zhotovitel vŽdy akceptovat. P9}Yď znotovitei nebude 
'"uá,.no 

změny akce'tovat, musí svůj

nesouhlas bez zbyteÉného odkladu ,oc,n oú"řř".ď; piič"'' ;;ě;"lje v tátovem'případě oprávněn

od této smlouvy odstoupit'

7. Celková cena bude změněna v případě' že dojde ke změně sazby DPH'

B' Dodavatel vyúčtuje kupní ce.nu za, zboŽíformou fakturace. Faktura musí mít náležitosti daňového

dokladu v sou'adu se zát<onem č' z35po;;st.,'" ai.ii óriaune ňJnov u" znění pozdějších předpisů'

Splatnost faktury i" oó'á"t 
"de 

dne aá*řě'ii oánouerio d"ki.;;;ábÉrateli. Dodavatel je oprávněn

Wstavit fakturu ,u-r.upni clnu znoží .ó'o*'';;n převzeti'ňĚámětu smlouvy odběratelem' Tímto

dnem se rozumí a"n pJápiř'p%Já"á.ir,ď pr'oio.kol.Y celého předmětu smlouvy'

Prodloužená splatnosl iaŘtury' je z důvodu laulirorti profinancoJáni)a uvornení finančníctr prostředků od

poskytovatele dotace a u tohoio orunu ooajvek přiměřená dlouhé dodací lhůtě technologie' Ve lhůtě 30

dnínenísplatnost reálná ani přičerpáníprostředků formou bankovního úvěru' Lhůta 60 dníje brána

samozřejmě jako lhůta maximální'

9' Námitky proti údajům uvede'ných na faktuře může kupující uplatnit do konce lhůty její splatnosti s

tím, že jí odešle rňĚí JrooauaJícímu.;a;;í. "Ý.iao.'rl'to'okamžirem 
se staví lhůta splatnosti a

nová lhůta .prutnoštit5iil Jár,rčení opravené faktury kupujícímu.

10. Dnem zaplacení kupní ceny (faKury) s9 ro1uryí den odepsání kupní ceny z účtu odběratele'

ň.*ř"ipioňruiui", iá'na zooŽí neváznou práva třetí osoby'

11.Úhradafakturybudeprovedena,bezhotovostněnaúčetuvedenývesmlouvě,atoivpřípadě,žena
áuroue' dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu' ]

12'Vpřípadě,Žesedodavatelstanepo,Rolpisu,sm]o.|wnespolehliým.plátcem,jeobjednatel
oprávněn nez jar<étáÍv sankce pozastavif east rr'nraay u" 

"ýi' ú.iaouune'DPH uvedené na daňovém

dokladu až do doby, kdy poslrytouut"r pi"áráiián;"anát"ti poivrzenísprávce daně o bezdlužnosti'

IV. Záruční a pozáruční seruis

1. Dodavatel se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu uŽívání a bude

splňovat poŽadované specifikace u ř"iá'"t'v. oociuuutui'-ooň"iaí za vady, jež má dílo vdobě

předání.

Dodavatelposkytujeodběratelizárukuzaj1ko:i'Ytom1913anu,žepostrytnuté.plnění(zejménadodané
zboŽí)bude po i"1", ,a'i.ídobu ptn8 ziůsonilé pro.použ[i r.L 

'rnruu"áému 
i obvyklému účelu a že si

po celou'aruenř'-aoou 'áinoua 
,*ru""líi_oouytt" "r".i""',i 

póstytnutim zárulo1 za jakost není

Wloučena .ak"'"a 
"jňouěáno't 

dodavatele za vady plnění'

2' Záruční doba činí 36 měsíců'



3' Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma
smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v
předávacím protokole byly jakékolivady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode
dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím
protokolu.

4. odběratel je oprávněn u dodavatele uplatnit zjištěné vady kdykoliv v době trvání záruční doby, a to
bez ohledu na to, kdy byly vady zjištěny a také bez ohledu na to, zda a kdy byla provedena prohlídka
předmětu plnění.

5. odběratel je povinen při zjištění vady o tomto písemně vyrozumět dodavatele (tzv. reklamace) a
zvolit si někteý z nároků dle bodu 6. tohoto článku. ohledně vad, které brání řádnému užívánínebo by
mohly způsobit následnou škodu, lze tyto vady oznámit telefonicky či elektronicky na dodavatelovu
havarijní službu či servisního technika, jejichž čísla a elektronickou adresu předá dodavatel odběrateli při
předání díla. Pokud dodavatel telefonní čísla a elektronickou adresu odběrateli nepředá, není odběratel
povinen převzít dílo'

6. Volbu nároku může odběratel provést dle svého uváženía provedenou volbu může kdykoliv měnit, a
to až do doby, než mu bude doručeno písemné oznámení dodavatele, že nárok zvolený odběratelem
respektuje a bude podle něj postupovat; volbu nároku však může odběratel v tomto případě změnit i

tehdy, jestliže se během plnění zvoleného nároku ukáže, Že již zvolený nárok z odpovědnosti za vady
neníve vztahu k vadě optimální.
Při reklamacivady má odběratel:
- právo požadovat odstranění vady bezplatnou opravou, nebo
- právo požadovat slevu z ceny, nebo
- právo požadovat odstranění vady dodáním náhradních nebo chybějících věcí a právo požadovat

ýměnu zbožíza bezvadné, nebo
- právo od smlouvy odstoupit.
Nároky uvedené v tomto bodě tohoto článku náležíodběrateli vždy bez ohledu na to, zda zjištěná vada
představuje porušení smlouvy podstatným či nepodstatným způsobem'

7' Dodavatel je povinen nastoupit na odstraňování vad do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to
i v případě, že svoji odpovědnost za vadu neuznává. Dodavatel je povinen reklamované vady odstranit
do 14-ti dnů od obdržení reklamace, pokud se 'smluvní strany v konkrétním případě písemně
nedohodnou jinak. Práce seryisního technika bude maximálně efektivní, dle popisu závady připraví i
náhradní díly tak, aby maximální množstvívad bylo odstraněno v jednom dojezdu.
Při poruše mechanismu, kde není možné vyslat servisního technika nebo náhradní díl z důvodu
náročnosti práce nebo velikostí dílu, popř. využítí dílenských nástrojů, je odvozl převoz do servisního
střediska h razen dodavatelem.
Cena práce servisu bude účtována ve finančním rozmezí 350-550,-Kč/1 hod.
Cena uýjezdu servisního technika na místo poruchy _ areál - Technické služby č.p. 51 - bude účtována
dle ujeých km, nejvýše však 1.250,- Kč bez DPHlýjezd.

B' Dodavatel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit i ý vady a nedoděl'ky, o nichž tvrdí, že za ně
neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu
dodavatel.

9. Pokud dodavatel ve stanovené lhůtě nenastoupí k odstraňování vady a nebo ji ve stanovené lhůtě
neodstraní, zavazuje se dodavatel zaplatit odběrateli smluvnípokutu ve výši 1 500,- Kč za každou vadu
a den prodlení.

10. V případě, že dodavatel nezajistí odstranění reklamované vady do 14-ti dnů po jejím nahlášení
(obdržení reklamace odběratelem) nebo v jiné lhůtě v konkrétním případě písemně. dohodnuté mezi
smluvními stranami, má odběratel právo zajistit odstraněnívady (zejm. opravu) jiným způsobem (zejm'
odstranění zadat u třetí osoby na náklady dodavatele) a všechny náklady s tím spojené se dodavatel
zavazuje objednateli bezodkladně k jeho ýzvě uhradit.

11. Vady zboží uplatňuje odběratel následujícím způsobem:



Telefonicky: tel: 773 576 610
e-mailem : losef . beranek@elkoplast.cz
písemně na adresu: štefánikova 2664,760 0I,7lín

Hlášení záručních vad na výrobky:
Důležiý je co nejpřesnější popis závady '

. .Jméno autorizované kontaktní osoby

. .Telefonní číslo

. . Adresa místa instalace

12. Ceny servisních služeb mimo záruční opravy nádoby jsou stanoveny takto:

Materiál dle ceníku
Dopravné max. 1.250,- Kč bez DPH

13. Dodavatel se zavazuje realizovat v místě realizace následující bezplatná školení související s

předmětem zakázkl1:
lánuani zaškolení_ není omezeno počtem osob, časová dotace 2 hodiny

v. Sankční ustanovení

1' V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží je dodavatel povinen zaplatit objednateli zakaždý

započaý'den prodlení smluvní pokutu ve.ýši O,!o/o zcelkové.ceny. S-tím, že předávací protokol bude

p;i;p;á' oběma 
'.iuuniňi 

stranami aŽ ó aoaávrou veškerého zboží. Termín dodání se tak počítá

s dodáním posledního zařízení.

2. V případě dodání nekompletnídodávky, či dodávw jiných parametrů, odlišné dodávky oproti nabídce

může odstoupit objednatel od kupnísmlouvy'

3. V případě prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny na základě řádně vystavené faktury -
daňového dokladu, 

'ruráiu:i 
se odběratel zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve ýši 0,05o/o z dlužné

částky za každý den prodlení.

VI. Zvláštní ustanovení

1. Dodavatel musí uchováv4t veškeré doklady vztahující se k projektu, ktený je předmětem smlouvy,

nejméně do roku 2025, pokud česhý právnířád nestanovuje lhůtu delší.

2' Dodavatel je povinen umožnit odběrateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní

(daňové) evidénce, óouziti veřejných finančních prostředků..a fozícké realizace projektu, zejména ve

|i.'v'iular.ona t'i)olzool Sb'; o finanční kontiole, ve znění pozdějších přeo95ů. Tímto ujednáním

nejsou dotčena ani oÁezenu práuu ostatních kontrolních .o|9.qnů státní správy ČR a or9án1_!u.1::9i;

KŘ'ů;É";;p;k' komise, oLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetnídvůr, sufitníorgán, Uzemní finanČni

orgln, Plaiební u .u.tírituční orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů

dle předpisů CR a ES).

3. Dodavatel je povinen poslqrtnout potřebnou součinnost odběrateli nebo jím pověřeným osobám při

kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na

wzaaat u'"škurou dokumentaci k projektu, účetnídoklady, vysvětluiící informace'

4' Dodavatel je povinen poskytnout veškeré doklady související s 
- 
realizací projektu a plněním

monitorovacích ukazatetů, Řteré si mohou vyžádat zejména následující kontroln-í orgány: Evropský

účetnídvůr, Evrop'ra Láňi'", Nejvyšší kontroíní úřad, suritní orgán, Územní.finanční-orgán, Platebnía

certifikační orgán, popr. :i'i určení'zmocněnci a další kontrolní órgány dle předpisů ČR a předpisů ES'

r8ňto orgánďm j"-ňii:"'ii." dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném

rozsahu jáko odbérateli nebo jim pověřeným osobám'

5. Dodavatel se zavazuje k povinnosti poslqfinout odběrateli podklady pro Zpracování monitorovacích

zpráv.



vII. Subdodavatelé

1. Dodavatel sije vědom povinnosti objednatele (zadavatele) vyplývající mu Ze zákona č' 73712006 sb.,
uveřejnit seznam subdodavatelů veřejné zakázky' Dodavatel se závazuje splnit povinnost předložit
objednateli (zadavateli) seznam subdodavatelů ve smyslu ust. $ 147a odst. 4 ve lhůtách uvedených v $
147a odst. 5 zákona č' I3712006 Sb. Splnění této povinnosti je zajištěno smluvní pokutou ve výší ol ň
z celkové ceny díla za kaŽdý den prodlení.

2. Dodavatel odpovídá za dodávky provedené subdodavateli tak, jako by ji provedl sám'

VIII. Závěrečnáustanovení

1. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních
stran řící příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných na
územíČeské republiky.

2. Nedílnou součástí smlouvy jsou pří|ohy níŽe uvedené.

3. V případě sporu se smluvnístrany pokusídosáhnout vyřešení sporu mimosoudním jednáním.

4. Jestliže během takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má
právo obrátit se na místně příslušný soud.

5. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a
to rnýhradně písemně ve formě číslovaných dodatků.

6. obě smluvní strany potvrzují že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené
vůle obou sm|uvních stran, že souhlasís jejím obsahem, a že tato smlouva nenýta ujednána v tísni ani
za jinak jednostranně neýhodných podmínek.

7. Tato smlouva nabývá platnostia účinnosti dnem podpisu oběma smluvnímí stranami.

B' Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, jeden rnýtisk obdrží dodavatel a tři uýtisky obdňí
objednatel.

9. Výběr dodavatele byl učinĚn dle zák. č' 13712006 Sb., o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších
předpisů.

10. Dodavatel souhlasí s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k ínformacím.

11. Uzavřenítéto smlouvy bylo schváleno 'P'?.II.L''.' ooce .,'*'V.n'l.y-... onu ...?-'.ý,..?.(.?''... Smlouva byla
uzavřena v souladu se zákonem č. 12Bl20oo Sb., o obcích (obecní zYízení), ve znění pozdě;ších
předpisů'

Příloha č' 1 Technické specifikace technologického zařízení
Příloha č. 2 Rekapitulace celkové ceny technologíckého zařízení

V Lutíně an" 'ó':.6-,. /p/Í

tel' +12(yí7j 57i 000
ťlr'-': "i420 57] j7] 099 -11_

Tomáš Krajča- jednatel společnosti
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Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Tech n ické specifi kace techno|oo ického zařízen í

,,Svoz biologického odpadu pro obec Lutín""

1. Svozové vozidlo s natahovacím mechanismem

IvEco EURocARGo ML 120 E 19 + hákový nosič csAo cs'NH 6l36v

Vozidlo určené pro svoz odpadů ANO
Celková šířka vozidla min. 2100 - max. 2 550 mm ANO
Rozvor vozidla min..3600 - max. 3 700 mm ANO rozvor:369O

mm
Kabina krátká sklopná ANO
Vnitřní slunečníclony řidiče a spolujezdce ANO
Wsokopevnostn í žebřinový rám ANO
Celková hmotnost 11 000 - 12 000 kg ANO hmotnost:

11990 kq
Užitečné zatížení min. 7700 kq ANO
Výkon motoru min. 136 kW ANO v'ýkon: 137 kW
Emisnínorma min. EURo 6 ANO norma: EURO 6
Servísníúdržbový interval min. 60 000 km ANO interual:60 0O0

km
Motorová brzda ANO
Samosvorný d iferenciá l ANO
Podvozek barva černá ANO
Barva kabiny bílá ANO
Manuální převodovka íi ANO tvp: manuální
Počet řazených převodů min. šestistupňová ANO stuoňů: 60
Sloupek volantu seříditelný ANO
Posilovač řízení ANO
Zadní stěna kabiny s oknem ANO
Elektrícké ovládáníoken řidÍče a spoluiezdce ANO
Kabina s topením a klimatizací ANO
Vyhřívaná zpětná zrcátka ANO
D ržák zr cátka p rod l o u že ný ANO
Min. 2 ks zábleskový maiák na kabině ANO maiák ks: 2 ks
Počet sedadel 1+2 ANO počet sedadel:

1+2
opěrky hlavy lavice spolujezdců ANO
Lavice na straně spolujezdce sklopná ANO
otevřený odkládací prostor na straně spoluiezdce ANO
Sedadlo řidiče odpruŽené ANO
opěrka hlavy sedadla spolujezdce ANO
odkládací prostor mezi předními sedadly ANO .

odkládací prostor nad čelním sklem ANO
Digitální tachograf ANO
Systém ABS s rozdělovačem brzdné síly ANO
Elektron ický sta bilizační systém ANO
Stabilízátory na přední a zadní nápravě ANO
Mlhové světlomety ANO
Denní svícení automatické po startu motoru ANO
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2. Kontejner o obiemu*6m3 - 2 ks

ELKOPLAST CZ CITI 37s -20-08 312

Seřizová ní nastavení světlometů ANO

Trakční pneumatiky vzadu ANO

Rezeruní kompletní kolo ANO

Brzdv kotoučové na přední azadní nápravě ANO

Přednínárazník ANO

Laoače nečistot přední ANO

obiem nádrŽe min. 200 l ANO obiem: 2OO !

Předfiltr paliva whřÍvaný s odlučovačem vody ANO

V'Ífuk standardní ANO

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním ANO

Imobilizér ANO

Akustická výstraha oři couvání ANO

svstém HI-eSCR ( pasivnífiltr pevných částic ) ANO

v'1nava podvozku dle vyhlášky č.34u2002 Sb.: blatníky, boční azadní
zábrany proti podjetí, drŽák rezervního kola, zadníobrysová světla,
osvětlení prostoru za kabinou, reflexní yýstražné tabule, zajišťovací klín

ANO

Vedlejšípohon pro hydraulické čerpadlo min.400 Nm ANO čerpadlo Nm:
450 Nm

Natahovacímechanismus pro kontejnery rozteč ližin max. 1 060 mm ANO

Natahovací rnýkon mínimálně 6000 kq ANO v'ýkon: 6000 kq
Hák pro zachyceníkontejneru z podvozku ýška 1 000 mm ANO výška: 1ooo

mm
Hvdraulické iištění kontejnerů včetně signalizace odjištěného kontejneru ANO

Bezoečnostní záoadka háku automatická - mechanická ANO

Mechanické ovládánína rámu nosiče (hydraulický rozvaděč) vnějŠí ANO

Barva černá ANO barva: černá
ovládání z kabiny elektrické - kabelové ANO Elektrické -

kabelové
Mechanismus pro natažení kontejnerů délka 3 500 - 4 500 mm ANO délka:3500-

45OO mm

Obiem min.6 m3 ANO obiem:6 m3
Vnitřnírozměry min. 3750 x 2000 x B00 mm ANO rozměr: 3750 x

2OOO x 8OO mm
Komoatibílní s nabízeným nosičem ANO

Výška háku max. 1000 mm ANO v'ýška: 100o
mm

Rozteč ližin max' 1060 mm ANO rozteč: 1o60
mm

Tloušťka plechu podlahy min. 3 mm ANO tloušťka: 3 mm
Tloušťka plechu bočnic min. 2 mm ANO tloušťka: 2 mm
Provedenízadního čela - otevíratelná dvoukřídlá vrata ANO
Počet pojížděcích válců 2 ks ANO počet válců: 2

ks
Barva zelená ANO
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3. Kontejner o objemu 11m3 - 2 ks

ELKOPLAST CZ CITI 37s -20-1s 312

Obiem min. 11 m3 ANO obiem: 11,2 m3
Vnitřní rozměry min. 3750 x 2000 x 1500 mm ANO rozměr: 375o x

2OO0 x 15OO
mm

Komoatibilní s nabízeným nosičem ANO

Výška háku max. 1000 mm ANO v'ýška: 100o
mm

Rozteč ližin min. 1060 mm ANO rozteč: 1o60
mm

Tloušťka plechu podlahy min. 3 mm ANO tloušťka:3 mm
Tloušťka olechu bočnic min. 2 mm ANO tloušt'ka: 2 mm
Provedení zadního čela - otevíratelná dvoukřídlá vrata ANO

Počet pojížděcích válců 2 ks ANO počet válců: 2
ks

Barva zelená ANO

Manuální lis PET lahví podélně lisovaných hmotnost min. 20 kg, upevněný
na iednom konteineru

ANO hmotnost: 22
kq

4. Kontejner o objemu 15m3 - 1 ks

ELKOPLAST CZ CITI 375 -20-20 312

Obiem min. 15 m3 ANO obiem: 15 m3
Vnitřní rozměry min' 3750 x 2000-x 2000 mm ANO rozměr: 3750 x

2O0O x 2000
mm

Kompatibilní s nabÍzeným nosičem ANO
Výška háku 1000 mm ANO výška: t0o0

mm
Rozteč ližin 1060 mm ANO rozteč:1o6o

mm
Tloušťka plechu podlahy min. 3 mm ANO tloušt'ka:3 mm
Tloušťka plechu bočnic min. 2 mm ANO tloušt'ka: 2 mm
Provedení zadního čela - otevíratelná dvoukřídlá vrata ANO
Počet pojížděcích válců 2 ks ANO počet válců: 2

ks
Barva zelená ANO

PZN:
Požadovaná specifikace:

- zadavatelem poŽadovaná a zvolená na základě pr

Hodnota nabízeného stroie:
- uchazeč doplní a doloží hodnoty nabízeného typu.

Splněno ANo / NE:

- uchazeč doplní nebo vybere, dle porovnání nabízených skutečností v závislosti na požadavcích

zadavatele.

c*'i ii.'j"xí
teL.:+4)Cs/15 iTlt)00
ťzx:'=,{a 57_r _'7] íJ99
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