
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

KUPNÍ SMLOUVA
dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

ČI. I.

Smluvní strany

Kupující: Město Opočno
se sídlem: Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno 
IČ: 00275191
zastoupeno: Šárkou Škrabalová, starostka města 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 94-1721571/0710 
(dále jen „Kupující")

a

Prodávající: KOBIT spol. s r.o.
se sídlem: Rozvojová 269,165 00 Praha 6 
IČ:44792247 
DIČ: CZ44792247
zastoupen: Ing. Jaroslavem Nožičkou, jednatelem společnosti 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: 5016230911/5500

(dále jen „Prodávající")
(společně také jako „Smluvní strany")

tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto

KUPNÍ SMLOUVU
(dále jen „Smlouva")

ČI. II.
Úvodní ustanovení

1. Kupující uzavírá tuto Smlouvu s prodávajícím jako logický krok následující po ukončení řízení k 
veřejné zakázce „Osmimístný dopravní automobil pro JPO Opočno" zadávané mimo režim 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon"). Prodávající byl kupujícím vybrán k plnění této zakázky usnesením Rady města Opočna dne 
21.5.2018.

ČI. III.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je řádné a včasné plnění spočívajících v dodávce nového dopravního 
automobilu, (dále jen „DA"). Dále zajištění a poskytování záruky za jakost a záručního servisu. DA je 
určen především pro zásahovou činnost při nadměrných sněhových srážkách a masivní námraze 
k tomu určených oblastech města Opočna.

2. Specifikace DA a její technické provedení, vybavení a parametry jsou závazně uvedeny v Příloze č. 1 
této Smlouvy, tj. Technické podmínky pro dopravní automobil. Příloha č. 1 tvoří nedílnou a závaznou 
součást této Smlouvy.



3. DA dle odst. 1 a 2 tohoto článku této Smlouvy bude dodán nový, plně funkční a bude dodán
v provedení dle veškerých platných technických norem a předpisů vztahujících se k dodávanému DA 
pro jeho řádný provoz a užívání. DA bude dodán zejména v souladu s vyhláškou č.35/2007 Sb., o 
technických podmínkách, v platném znění, a ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., dále v souladu se 
zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném 
znění, dále v souladu s vyhláškou č. 341/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

4. Součástí dodávky DA dle této Smlouvy je zároveň následující:
a) dodávka, montáž a instalace DA a veškerých jejích součástí dle této Smlouvy včetně provedení 

veškerých nezbytných technických a technologických úkonů k řádnému zprovoznění v místě 
plnění;

b) předvedení a odzkoušení DA v místě plnění a zároveň provedení případné likvidace obalů a 
odpadů spojených s realizací dodávky DA;

c) předání schválených technických podmínek vozidla - základní technický popis;
d) předání technického průkazu k vozidlu (DA) se zapsaným příslušenstvím,
e) rozhodnutí a osvědčení Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu 

samostatného technického celku vozidla,
f) zaškolení osob pro obsluhu a údržbu DA, tj. pracovníků kupujícího, které kupující určí, a to 

v minimálním počtu 2 osob.
g) předání návodu k použití, obsluze a údržbě DA v českém jazyce (bude obsahovat zejména pokyny 

k jízdě, a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k intervalům a 
rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami);

h) předání katalogu náhradních dílů;
i) předání seznamu výstroje, nářadí a techniky včetně požárního příslušenství, které je součástí DA;
j) předání záručního listu vozidla;
k) předání záručních listů, dokladů a dokumentace k provozování požárního příslušenství;
l) předání servisní knížky a originální servisní dokumentace;
m) předání adres a telefonních čísel servisních míst;
n) předání pokynů pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám (tak aby nedošlo 

k porušení podmínek sjednané záruky za jakost dodané DA) s katalogem náhradních dílů, 
výkresovou dokumentací;

o) předání dokladu prokazujícího shodu výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
všech certifikátů a dokladů potřebných k provozování výrobku na území České republiky.

p) předání úředně ověřené kopie certifikátu vydaného autorizovanou osobou pro požadovaný typ DA 
a dokladující splnění technických podmínek vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách 
požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

5. Dále je předmětem (dodávka DA) této Smlouvy poskytnutí záruky za jakost, tj. garance, že po dobu 
běhu záruční lhůty bude dodávaný DA způsobilý k použití pro svůj obvyklý účel a zachová si 
požadované funkční, technické a technologické vlastnosti včetně užitných parametrů a vlastností, a 
dále garance odstranění vad, které se na předmětném stroji vyskytnou v záruční době ve smyslu 
poskytnuté záruky za jakost, a to ve smyslu ustanovení čl. VII. této Smlouvy.

6. Předmět této Smlouvy bude dodán v souladu s podmínkami příslušného řízení a dále také v souladu 
s nabídkou prodávajícího, jakožto uchazeče a vybraného dodavatele v rámci předmětného řízení.

7. Touto Smlouvou se tedy prodávající zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění teto Smlouvy dle 
shora uvedených odst. 1 až 6 tohoto článku této Smlouvy. Kupující se zavazuje za dodaný předmět 
plnění dle této Smlouvy zaplatit prodávajícímu za sjednanou kupní cenu v souladu s touto Smlouvou.

8. Prodávající se zavazuje, že umožní kupujícímu v průběhu realizace předmětu této Smlouvy, tj. od 
zahájení dodávky předmětného DA do doby dokončení dodávky předmětného DA, minimálně dvě
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(2) průběžné kontrolní návštěvy v průběhu kompletace předmětného DA, tj. vozidla a příslušné 
nástavby (příslušenství). Termín každé kontrolní návštěvy dle tohoto odstavce bude probíhat na 
základě žádosti kupujícího (i telefonicky nebo e-mailem), kdy je kupující povinen termín kontrolní 
návštěvy oznámit prodávajícímu min. 3 pracovní dny předem. Nejpozději do 3 pracovních dnů ode 
dne oznámení kontrolní návštěvy kupujícím prodávajícímu je prodávající povinen kupujícímu 
umožnit vstup do místa realizace předmětného DA a seznámit kupujícího s průběhem a stavem 
realizace této dodávky DA.

ČI. IV.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena dodávaného DA, za kterou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu předmětný 
dodávaný DA je stanovena ve výši:

1.278.500,- Kč bez DPH 
268.485,- Kč 21% DPH 

1.546.985,- Kč vč. DPH
Takto stanovená kupní cena dodávaného DA je určena jako cena nejvýše přípustná.

2. V částce kupní ceny dodávané DA dle odst. 1 tohoto článku jsou zahrnuty veškeré související náklady 
prodávajícího zahrnující zejména dopravu do místa plnění, náklady na montáž, instalaci, uvedení do 
provozu, předvedení funkčnosti, seznámení s obsluhou a údržbou, zaškolení požadovaného počtu 
osob určených kupujícím, a v neposlední řadě také po předání veškeré požadované dokumentace.

3. Součástí kupní ceny dodávaného DA je zároveň poskytování záruky za jakost, a to v souladu 
s podmínkami čl. VII. této Smlouvy.

4. Úhrada celé kupní ceny dodávaného DA ve výši dle odst. 1 a 2 tohoto článku této Smlouvy bude 
provedena na základě konečné faktury s náležitostmi daňového dokladu dle platných právních 
předpisů, a to zejména dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Konečný daňový doklad 
(faktura) musí povinně obsahovat číslo projektu dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce 
z programu IROP, tj. prodávající je povinen na konečném daňovém dokladu (faktuře) uvést označení: 
„Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0007503". Konečný daňový doklad (fakturu) 
vystaví prodávající a zašle kupujícímu po řádném předání a převzetí dodávané DA na základě 
písemného předávacího protokolu vyhotoveného v souladu s čl. VI. této Smlouvy, kdy tento písemný 
předávací protokol je povinnou přílohou a nedílnou součástí vystaveného daňového dokladu 
(faktury). Prodávající je povinen vystavit a doručit kupujícímu konečný daňový doklad (fakturu) 
nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí DA dle čl. VI. této Smlouvy.

5. Fakturovány budou pouze dodávky a služby, které jsou řádně a v požadované kvalitě dodány a 
provedeny. Dodávky a služby, které nebyly poskytnuty a dodány v souladu s touto Smlouvou 
nebudou fakturovány. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny 
dodávaného DA nebo její části.

6. Nebude-li mít prodávajícím vystavený daňový doklad (faktura) příslušné náležitosti dle shora 
uvedeného v tomto článku, je kupující oprávněn prodávajícímu takový daňový doklad (fakturu) ve 
lhůtě splatnosti vrátit k opravě, doplnění či přepracování, aniž by dále běžela tato lhůta splatnosti. Ta 
začne běžet znovu po vystavení a doručení bezvadného, opraveného a doplněného daňového 
dokladu (faktury) odpovídajícího požadavkům této Smlouvy.

7. Kupující se zavazuje uhradit veškeré řádně vystavené daňové doklady (faktury) dle této Smlouvy 
bezhotovostní platbou na účet prodávajícího specifikovaný v čl. I této Smlouvy s vyznačením 
sjednaného variabilního symbolu uvedeného ve vystaveném daňovém dokladu (faktuře), a to ve 
lhůtě splatnosti 30 dní od doručení příslušného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.
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8. Termínem úhrady řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) dle této Smlouvy se rozumí den, 
kdy jsou finanční prostředky na úhradu daňového dokladu (faktury) odepsány z účtu kupujícího.

ČI. v.
Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění této smlouvy v následujících termínech:
a) Doba dodání DA v rozsahu a specifikaci dle ustanovení čl. III. této Smlouvy:

termín zahájení dodávky: ode dne podpisu této Smlouvy
termín dokončení dodávky: do 6 měsíců ode dne zahájení dodávky
Termínem dokončení dodávky DA je den protokolárního předání a převzetí předmětné dodávané 
DA bez vad a zároveň dokončení montáže, instalace, předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy, 
to vše v souladu s podmínkami znění této Smlouvy.

b) Doba poskytování záruky za jakost dodávané DA v rozsahu a specifikaci dle ustanovení čl. 
VII. této Smlouvy:
doba poskytování záruky za jakost: po celou dobu délky záruční doby dle této

Smlouvy, a to za podmínek definovaných v čl. 
VII. této Smlouvy.

2. Místem plnění předmětu této Smlouvy: Opočno - Hasičská zbrojnice, Štefanka 85, 517 73 Opočno.

Čl. VI.
Předání a převzetí dodaného DA

1. Řádné předání a převzetí dodávaného DA nastane po naplnění veškerých níže uvedených náležitostí,
jejichž splnění bylo sjednáno jako podmínka předání a převzetí dodávaného DA:
a) provedená kontrola řádnosti dodávky, montáže a instalace DA a veškerých jejích součástí dle čl. 

III. odst. 2 až 4 této Smlouvy včetně provedení veškerých nezbytných technických a 
technologických úkonů k řádnému zprovoznění v místě plnění, a to zejména v rozsahu Přílohy č. 
1 této Smlouvy;

b) předvedení a odzkoušení DA v místě plnění a zároveň provedení případné likvidace obalů a 
odpadů spojených s realizací dodávky DA;

c) předání schválených technických podmínek vozidla - základní technický popis;
d) předání technického průkazu k vozidlu (DA) se zapsaným příslušenstvím,
e) rozhodnutí a osvědčení Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu 

samostatného technického celku vozidla,
f) zaškolení osob pro obsluhu a údržbu DA, tj. pracovníků kupujícího, které kupující určí, a to 

v minimálním počtu 2 osob.
g) předání návodu k použití, obsluze a údržbě DA v českém jazyce (bude obsahovat zejména 

pokyny k jízdě, a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny 
k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami);

h) předání katalogu náhradních dílů;
i) předání seznamu výstroje, nářadí a techniky včetně požárního příslušenství, které je součástí DA;
j) předání záručního listu vozidla;
k) předání záručních listů, dokladů a dokumentace k provozování požárního příslušenství;
l) předání servisní knížky a originální servisní dokumentace;
m) předání adres a telefonních čísel servisních míst;
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n) předání pokynů pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám (tak aby nedošlo 
k porušení podmínek sjednané záruky za jakost dodaného DA) s katalogem náhradních dílů, 
výkresovou dokumentací;

o) předání dokladu prokazujícího shodu výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
všech certifikátů a dokladů potřebných k provozování výrobku na území České republiky.

p) předání úředně ověřené kopie certifikátu vydaného autorizovanou osobou pro požadovaný typ 
DA a dokladující splnění technických podmínek vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických 
podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

2. Prodávající je povinen vyzvat písemně kupujícího (také e-mailem) k předání a převzetí dodávaného 
DA nejpozději 5 pracovních dní před možným předáním a převzetím dodávaného DA. Kupující na 
základě této výzvy prodávajícího určí a stanoví termín skutečného předání a převzetí dodávaného 
DA, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení předmětné výzvy prodávajícího.

3. O předání a převzetí dodávaného DA, po naplnění povinností prodávajícího dle odst. 1 tohoto článku, 
podepíší smluvní strany prostřednictvím svých pověřených zástupců písemný předávací protokol ve 
dvou vyhotoveních, který je za tímto účelem povinen připravit k přejímacímu řízení prodávající. 
Tento písemný protokol o předání a převzetí dodávaného DA je podkladem a nedílnou součástí 
faktury k úhradě dodávaného DA.

4. Kupující má právo nepodepsat písemný protokol o předání a převzetí dodávaného DA v případech, 
kdy předmětný dodávaný D nesplní technické podmínky a parametry dle specifikace uvedené v čl. 
III. odst. 2 až 6 této Smlouvy (zejména pak uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy), prodávající 
nepředvede jeho funkčnost či při předvedení funkčnosti se prokáže vada dodávaného DA, 
prodávající neseznámí kupujícího s obsluhou a údržbou či neprovede zaškolení požadovaného poštu 
osob určených kupujícím, případně prodávající nepředá veškeré požadované dokumenty 
k dodávanému DA specifikované v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy.

5. Do doby předání a převzetí dodávaného DA je prodávající v prodlení se splněním dodávky DA dle 
této Smlouvy, kdy se prodávající zavazuje odstranit vady a nedodělky zjištěné při neúspěšném 
předávacím řízení, ve smyslu ustanovení odst. 4 tohoto článku této Smlouvy, bez zbytečného 
odkladu. Po odstranění vad a nedodělků zjištěných při neúspěšném předávacím řízení, ve smyslu 
ustanovení odst. 4 tohoto článku této Smlouvy, se prodávající zavazuje oznámit kupujícímu jejich 
odstranění a je povinen vyvolat nové předávací řízení ve smyslu ustanovení odst. 2 tohoto článku této 
Smlouvy.

6. Do doby předání a převzetí dodávaného DA nese nebezpečí škody na tomto předmětu této Smlouvy 
prodávající.

7. Kupující nabývá vlastnické právo k dodávanému DA okamžikem jeho předání a převzetí dle této 
Smlouvy. Nebezpečí škody na dodávce DA přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodávky 
od prodávajícího.

8. Do doby předání a převzetí dodávaného DA ze strany kupujícího není kupující povinen zaplatit 
sjednanou kupní cenu a prodávající není oprávněn vystavit příslušný daňový doklad (fakturu) na 
úhradu kupní ceny, neboť příslušný předávací protokol o předání a převzetí DA je nedílnou součástí 
a podmínkou vyhotovení příslušného daňového dokladu (faktury) na úhradu dodávky předmětného 
DA.
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ČI. VII.
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Prodávající poskytuje na základě této Smlouvy kupujícímu záruku za jakost zboží, tj. dodávaný DA, 
ve smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku, kdy se zavazuje, že po dobu běhu záruční lhůty 
bude dodávaný DA způsobilý k použití pro svůj obvyklý účel a zachová si požadované funkční, 
technické a technologické vlastnosti včetně užitných parametrů a vlastností.

2. Záruční doba je stanovena v délce:
24 měsíců

Do záruční doby není započítávána doba, po kterou není možné ze strany kupujícího dodané DA 
řádně užívat, a to zejména z důvodu reklamovaných vad.

3. Záruční doba začíná běžet ode dne následujícího po protokolárním předání a převzetí dodaného DA, 
tj. dnem následujícím po podpisu písemného předávacího protokolu dle ustanovení čl. VI. této 
Smlouvy.

4. Prodávající se zavazuje provádět opravy reklamovaných vad, které se na předmětném DA 
vyskytnou v záruční době ve smyslu poskytnuté záruky za jakost, a to bezplatně po celou dobu běhu 
záruční doby, a to na základě požadavků (reklamací) kupujícího.

5. Prodávající se zavazuje vykonávat opravy reklamovaných vad, které se na předmětném DA 
vyskytnou v záruční době ve smyslu poskytnuté záruky za jakost, prostřednictvím odborně 
vyškolených servisních techniků.

6. Kupující se zavazuje užívat předmětný DA v souladu s účelem, ke kterému je tento stroj určen, a dále 
v souladu s návodem k použití a pokyny prodávajícího předanými kupujícímu v rámci předvedení 
funkčností předmětného DA, seznámení s obsluhou a údržbou předmětného DA a zaškolením 
příslušných osob určených kupujícím.

7. Kupující se zavazuje uplatnit (reklamovat) u prodávajícího vady dodaného DA bez zbytečného 
odkladu po zjištění vady. Kupující oznámí reklamované vady prodávajícímu písemně, případně též 
na kontaktní e-mail určený pro reklamace vad dodaného DA:

servis@kobit-thz.cz
8. Prodávající se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady, tj. nastoupit na opravu reklamované 

vady, v místě plnění dle této Smlouvy, bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě tzv. reakční doby 
servisního zásahu, která činí max. 24 hodin v pracovních dnech od doručení oznámení o reklamaci 
vady ze strany kupujícího.

9. Prodávající se zavazuje odstranit reklamované vady, tj. opravit reklamované vady, v místě plnění dle 
této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jiné místo opravy či nebude-li 
z technického a technologického hlediska nezbytné provést opravu reklamované vady ve speciálním 
servisním středisku. V případě opravy reklamované vady v rámci záruční lhůty je prodávající 
povinen nést na vlastní náklady i dopravu (přepravu) dodaného DA do místa opravy (tj. servisního 
střediska).

10. Prodávající se zavazuje odstranit reklamované vady, tj. opravit reklamované vady, nejpozději do 3 
dní od zahájení opravy, tj. zahájení odstraňování reklamované vady, je-li to objektivně, technicky a 
technologicky možné, jinak nejpozději do 7 dní od zahájení opravy. Kupující se zavazuje poskytnout 
prodávajícímu, resp. jeho odborným servisním technikům, veškerou nezbytnou součinnost za účelem 
řádného odstranění a opravy reklamovaných vad.

11. V případě, že oprava reklamované vady dle tohoto článku vyžaduje dodání specifických náhradních 
dílů či složitější technický či technologický postup při jejím odstraňování, prodlužuje se lhůta 
k jejímu odstranění stanovená v odst. 10 tohoto článku této Smlouvy přiměřeně s ohledem na
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takovou závažnost a charakter vady a technické či technologické požadavky na její odstranění, 
nejdéle však na dobu 21 dní ode dne oznámení reklamované vady kupujícím. O takovémto 
výjimečném postupu a prodloužení doby na odstranění reklamované vady je prodávající povinen 
informovat kupujícího nejpozději do 3 dnů ode dne oznámení reklamované vady kupujícímu.

12. V případě prodlení prodávajícího se zahájením odstranění reklamované vady, tj. nástupu na opravu 
reklamované vady, o více než 24 hodin či prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady, 
tj. opravou reklamované vady, o více než 7 dní, je kupující oprávněn takovou vadu nechat odstranit 
třetí osobou, a to na náklady prodávajícího a bez újmy či zkrácení práv z poskytnuté záruky za 
jakost.

13. Prodávající se zavazuje, že v případě požadavků kupujícího na dodávku náhradních dílů, dodá tyto 
požadované náhradní díly nejpozději do 7 dní od jejich objednání (i e-mailem), nebude-li dohodnuto 
jinak.

ČI. VIII.
Poddodavatelský systém

1. Prodávající je oprávněn pověřit plněním částí předmětu této Smlouvy třetí osobu, tj. poddodavatele. 
Prodávající odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby předmět této Smlouvy plnil sám. 
Prodávající je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách s poddodavateli splnění 
veškerých povinností poddodavatele tak, jak vyplývají prodávajícímu z příslušných právních 
předpisů a dále z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. Prodávající se 
zavazuje, že poddodavatel bude po celou dobu provádění poddodávky v rámci plnění předmětu této 
Smlouvy splňovat požadavky stanovené zákonem. Prodávající je dále povinen zabezpečit, že 
poddodavatel bude seznámen se skutečností, že své činnosti a poskytování příslušných služeb musí 
provádět v souladu se zněním této Smlouvy.

2. Prodávající je oprávněn v rámci plněním předmětu této Smlouvy a v rámci jeho případného 
poddodavatelského systému pověřit plněním některých částí předmětu této Smlouvy pouze ty 
poddodavatele, jejichž prostřednictvím prokazoval v příslušném řízení veřejné zakázky, na základě 
které byla uzavřena tato Smlouva, kvalifikaci či které výslovně uvedl v rámci své nabídky 
v příslušném řízení jako poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy, tj. 
předmětu příslušné veřejné zakázky, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak.

3. Prodávající není oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy pověřit plněním částí předmětu této 
Smlouvy jiného dalšího poddodavatele (vyjma těch uvedených shora v odst. 2 tohoto článku této 
Smlouvy) či změnit poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Kupující 
souhlas s pověřením či změnou poddodavatele dle tohoto článku nevydá, pokud:
a) prostřednictvím původního poddodavatele prodávající v příslušném řízení veřejné zakázky, na 

základě které byla uzavřena tato Smlouva, prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude 
mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria řízení v rozsahu, 
v jakém tato kvalifikace byla poddodavatelský prokázána, nebo

b) nový poddodavatel nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů.
4. V případě realizace plnění dle této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele je prodávající povinen 

na žádost kupujícího specifikovat části předmětu plnění, které plní pro prodávajícího jeho 
poddodavatelé, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti kupujícího. Prodávající tak učiní písemně, 
kdy v takovém přípisu řádně a pravdivě uvede poddodavatelský systém společně s uvedením 
identifikačních ůdajů každého poddodavatele, rozsahu poddodávky, kterou bude tento 
poddodavatel provádět, a dále uvedením věcného a procentuálního podílu dodávky či služeb 
poddodavatele na realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy.
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ČI. IX.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním DA oproti termínu plnění dle čl. V. odst. 1 písm. a) této 
Smlouvy označeném jako „termín dokončení dodávky" se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu 
sjednanou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňových dokladů (faktur) dle této Smlouvy se kupující 
zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky, a to za každý 
i započatý den prodlení.

3. V případě prodlení prodávajícího s nástupem na odstranění reklamovaných vad dodaného DA, tj. 
porušení reakční doby servisního zásahu dle ustanovení čl. Vil. odst. 8 této Smlouvy, se prodávající 
zavazuje zaplatit kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou i započatou 
hodinu prodlení.

4. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním (opravou) reklamovaných vad dodaného DA, tj. 
porušení stanovené doby opravy dle ustanovení čl. VII. odst. 10 a 11 této Smlouvy, se prodávající 
zavazuje zaplatit kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.

5. V případě porušení povinností prodávajícího dle čl. III. odst. 8 této Smlouvy se prodávající zavazuje 
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení.

6. V případě porušení povinností prodávajícího dle čl. VIII. této Smlouvy se prodávající zavazuje 
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení.

7. V případě porušení povinností prodávajícího dle čl. X. odst. 3 nebo 6 této Smlouvy se prodávající 
zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení.

8. V případě porušení povinností příkazníka dle čl. X. odst. 4 této Smlouvy se prodávající zavazuje 
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení.

9. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody či ušlý zisk.
10. Smluvní pokuty a smluvní úroky dle této Smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně 

vznikne nárok. Výše smluvních úroku či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich 
zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše.

11. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti svým, i nesplatným, závazkům vůči 
prodávajícímu dle této Smlouvy.

12. Pokud prodávající nesplní některou svou povinnost sjednanou v této Smlouvě a kupující v důsledku 
toho nesplní podmínky IROP a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu této 
Smlouvy nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci popřípadě její část, zavazuje se prodávající 
uhradit kupujícímu náhradu škody ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace.

Čl. X.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si součinnost potřebnou pro dosažení účelu této Smlouvy, 
zejména se vzájemně informovat o veškerých (i potenciálních) překážkách a okolnostech, které mají, 
anebo by mohly mít vliv na plnění předmětu této Smlouvy a dosažení účelu této Smlouvy.

2. Prodávající je povinen provádět plnění předmětu zakázky v úzké součinnosti se kupujícím či 
kupujícím pověřenými osobami. Veškeré poskytované dodávky budou průběžně konzultovány za 
účasti kupujícího či pověřených osob kupujícího. Prodávající je zejména povinen s dostatečným 
předstihem informovat kupujícího o všech nových zjištěních, které mají vliv na průběh plnění 
zakázky.



3. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je 
prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro 
prodávajícího samotného i veškeré případné poddodavatele prodávajícího.

4. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivosti vůči třetím osobám o veškerých skutečnostech, o 
nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě této Smlouvy. Prodávající se zavazuje, 
že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny kupujícím či osobou pověřenou kupujícím, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu kupujícího a nepoužije pro jiné účely než plnění 
předmětu a podmínek této Smlouvy. Prodávající se zavazuje, že zabezpečí před nepovolanými 
osobami takové informace, které tvoří nebo mohou tvořit obchodní tajemství a takové, které spadají 
pod ochranu zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se vztahuje i na osoby, které prodávající pověří 
plněním této Smlouvy, tj. na zaměstnance prodávajícího a další osoby, které prodávající použije či 
pověří v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy (poddodavatelé).

5. Prodávající výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn byla vedena v 
evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Prodávající dále výslovně souhlasí 
s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn byla v plném rozsahu zveřejněna na webových 
stránkách určených kupujícím (např. webové adrese profilu zadavatele kupujícího). 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.

6. Prodávající je povinen řádně uchovávat originál této Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její 
přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací 
příslušné veřejné zakázky dle shora uvedeného zadávacího řízení, tj. předmětu plnění dle této 
Smlouvy, minimálně do konce roku 2028. Doklady se prodávající zavazuje uchovávat způsobem 
uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 
Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

ČI. XI.
Ukončení Smlouvy

1. Tuto Smlouvu lze ukončit po vzájemné písemné dohodě Smluvních stran a to ke dni, který bude 
v takové dohodě o ukončení této Smlouvy souhlasně smluven.

2. Tuto Smlouvu lze ukončit odstoupením ze zákonných důvodů dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

3. Kupující má právo dále od této Smlouvy odstoupit, v případě podstatného porušení této Smlouvy ze 
strany prodávajícího, kdy za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména následující:
a) prodlení prodávajícího s předáním řádně dokončeného a kompletního DA dle této Smlouvy, a to 

v délce nejméně 30 dní nad rámec sjednaného termínu plnění dle čl. V. odst. 1 písm. a) této 
Smlouvy označeném jako „termín dokončení dodávky";

b) neumožnění kontrolní návštěvy v průběhu kompletace předmětného DA ze strany prodávajícího 
ve smyslu ustanovení čl. III. odst. 8 této Smlouvy a to opakovaně, tj. nejméně 2x po sobě.
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ČI. XII.
Kontaktní osoby a vzájemná komunikace

1. Pro veškerá jednání ve věci plnění této Smlouvy, pověřují smluvní strany následující kontaktní osoby: 
Za kupujícího:
a) Ve věcech smluvních:

Šárka Škrabalová, starostka města Opočno 
tel. +420 728 923 096, e-mail: skrabalova@mu.opocno.cz

b) Ve věcech technických:
Ing. Markéta Fingrálová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města 
tel. +420 602 658 779, e-mail: fingralova@mu.opocno.cz

Za prodávajícího:
c) Ve věcech smluvních:

Ondřej Štengi, DiS.
tel. +420 775 653 050, e-mail: stengl@kobit-thz.cz

d) Ve věcech technických:
Ing. Petr Cechlovský
tel. +420 604 284 078, e-mail: cechlovsky@kobit-thz.cz

2. Kupující i prodávající jsou oprávněni výše uvedené kontaktní osoby odst. 1 tohoto článku 
jednostranně změnit, vyjma osoby ve věcech technických za prodávajícího. O této změně, včetně 
uvedení nových kontaktních údajů, jsou smluvní strany povinny vždy písemně nejpozději do 3 dnů 
od takové změny vyrozumět druhou smluvní stranu (také e-mailem). Oprávnění ke změně osoby 
prodávajícího, ve věcech technických, může být provedena, pouze za předpokladu, že tato nová 
osoba předloží doklady v rozsahu požadované kvalifikace, která byla součástí zadávacích podmínek.

3. Veškeré písemnosti mezi smluvními stranami budou adresovány do sídel smluvních stran nebo na 
korespondenční adresy, které jsou uvedeny v čl. I. této Smlouvy nebo které si smluvní strany 
písemně specifikují, a to k rukám příslušných kontaktních osob.

4. V rámci naplnění předmětu této Smlouvy budou veškeré písemnosti, které nesnesou zbytečného 
odkladu z hlediska splnění příslušných zákonných lhůt, mezi Smluvními stranami zasílány též 
e-mailem, kdy takové odeslání následně nahrazuje splnění povinnosti dle odst. 3 tohoto článku 
v případě, že adresát takto doručenou písemnost e-mailem potvrdí do 3 pracovních dnů odesílateli. 
Na žádost adresáta má odesílatel písemnosti povinnost zaslat příslušnou písemnost i na 
korespondenční adresu adresáta v písemné podobě.

ČL XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se před uzavřením této Smlouvy nedopustily vs řízením samy nebo 
prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo 
by zákon obcházelo, zejména že nenabízely žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné 
zakázky, na jejíž plnění zadavatel, tj. kupující, uzavřel s vítězným účastníkem, tj. prodávajícím, tuto 
Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustily žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
ustanoveními § 2079 a násl. občanského zákoníku, tj. ustanoveními o kupní smlouvě.
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3. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy se zavazují k řešení smírnou cestou. Dále smluvní 
strany výslovně dohodly, že k projednání sporů, které by se nepodařilo smírně vyřešit, bude řešit 
místně a věcně příslušný soud kupujícího.

4. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.

5. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každý účastník Smlouvy 
po dvou vyhotovení.

6. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma 
Smluvními stranami.

7. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy, které je oddělitelné od ostatního obsahu této 
Smlouvy, stalo nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, 
platnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebude dotčena. Namísto takového neplatného, 
neúčinného či nevymahatelného ustanovení budou ostatní ustanovení této Smlouvy vykládána 
přiměřeným způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu této 
Smlouvy podle původního záměru a vůle Smluvních stran.

8. Fyzické osoby, které tuto Smlouvu uzavírají za jednotlivé Smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou 
plně oprávněny k platnému uzavření Smlouvy.

9. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
- Příloha č. 1: Technické podmínky pro dopravní automobil

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření 
této Smlouvy, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Dále 
prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto ji 
opatřují svými vlastnoručními podpisy.

V Opočně, dne 2018 V Praze, dne 2018

Ing. Jaroslav Nožička, jednatel společnosti 
KOBIT, spol. s r.o. 

Prodávající
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Příloha č. 1 Kupní smlouvy

ro dopravní automobi

1. 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 a s požadovanou motorizací od 96 kW do 125 kW (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 (Příloha č. 1 vyhlášky č. 
35/2007 „ Technické podmínky pro zásahový požárníautomobil):

Parametr/požadavek
splněn

ANO/NE

3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou 
pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným 
v DA typu K-1224-3, výrobce K&K Autodoplňky Choceň. Součástí 
dodávky je příslušný protikus.

Zásuvka HELLA 
ANO

3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit 
automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 20 
kW.1000kg-l největší technicky přípustné hmotnosti DA.

105 kw, 30 kW.1000 
kg-1
ANO

3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní 
s typem GM360, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, 
které pro montáž dodá zadavatel.

Nerelevantní, 
dodavatel zajistí 
pouze montáž
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Parametr/požadavek
splněn

ANO/NE

3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybavena dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem 
každého světlometu nejméně 1300 Im. 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.

1300 Im
3 m
IP 54
ANO

3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji 
neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do 
zadní stěny účelové nástavby.

ANO

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
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.

9 osob
ANO

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena: topením nezávislým na chodu motoru a 
jízdě.

ANO

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi 
z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

ANO

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena: dvěma dobíjecími úchyty pro ruční 
radiostanice kompatibilní s typem CP140, výrobce Motorola, úchyty pro 
montáž dodá dodavatel.

ANO

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena: dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny 
úchyty pro montáž dodá dodavatel.

Streamlight 
SURVIVOR LED

ANO

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybavena: v dosahu sedadla velitele třemi 
samostatnými zásuvkami pro případné napojení nabíjecích prvků 
mobilních telefonů a jedním USB portem.

ANO

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1
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 osádky 
v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se 
zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout 
samostatným vypínačem.

HOLOMÝ
ANO
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Parametr/požadavek
splněn

ANO/NE

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství 
jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou 
životností.

ANO

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení 
LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných 
zdrojů.

čtyř
ANO

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva 
RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie 
DA v celé její délce.

ANO

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích 
kabiny osádky je umístěn nápis s označenírn^dislokace jednotky. V prvním 
řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ", v druhém řádku je název 
obce „OPOČNO".

ANO

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn 
nápis „HASIČI" o výšce písma 100 až 200 mm.

200 mm
ANO

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny 
velké abecedy.

ANO

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního 
přívěsu kateqorie 02 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

2000 kg
ANO

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2
Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou 
umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.

devíti
ANO

4. Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 
35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek 
dodaných zadavatelem.

ANO

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou 
stříkačkou ani požárním čerpadlem.

ANO

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi 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 1 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.

Dle popisu podvozku 
ANO

7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4x4, pohon přední nápravy 
je odpojitelný nebo připojitelný.

ANO

8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo 
obdobným zařízením.

ANO

9. Přední část DA není vybavena elektrickým lanovým navijákem.. ANO

10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami 
konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

ANO



Příloha č. 1 Kupní smlouvy Parametr/požadavek
splněn

ANO/NE
ANO

11 DA ie vybaven neimene an oagem nunc a -------- —--------------------
19 Cnučástí DA ie povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovena

ANO

kolo k DA je dodáno samostatné, pi|uoiCM!;--------------------------------Fi^ršss^Žií?Š3ir3=s ANO

- sira ANO

a oriqinalm součásti. -----------------------------------
ANO

ifi Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízen, použita pro
' °5šr °«e" loSíTceJkát, ANO

prohlášení o shodě ------------------------------------------------------------
17. vozidla část II. (technický prfikaz), a požadavky uvedene v těchto ANO

těch nicky cn poaminKaui.-------------------------- -----------------

Pokud jsou v těchto tec^ic^ P^ín^v^od^ na=i™ ;
označeni podniku, zvláštní oznace vy 'říznačné patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel
SíTSc^SSitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Název položky Počet
Cena v Kč bez 

DPH
DPH 21

%
Cena v Kč vč. 

DPH

-Q(/)
O

Lékárnička velikosti III v batohu/kufr 1 ks 4387 921 5308

Po
vi

nn
é 

vy
ba

ve
ní

 d
an

é 
vy

hl
áš

ko
u 

53
/2

01 Požární světlomet 12 V s kloubovým 
držákem

1 ks 2241 471 2712

Přenosný hasící přístroj C02 89B 1 ks 1950 409 2359

Ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typ 
DL 306, výrobce EuroLamp

2 ks 10700 2247 12947

Ruční vyprošťovací nástroj 1 ks 8700 1827 10527

Rukavice lékařské pro jednorázové použiti 
nesterilní

12 ks 180 38 218

Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní 
pásy

1 ks 100 21 121

Vytyčovací červenobílá páska 500 m 1 ks 357 75 432
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Vy
ba

ve
ní

 d
od

an
é 

do
da

va
te

le
m

 D
A Název položky Počet

Cena v Kč bez
DPH

DPH 21
%

Cena v Kč vč. DPH

LED osvětlení okolního prostoru 
vozidla

3 ks 65000 13650 78650

Zásuvky + USB port (set) 1 ks 5000 1050 6050

V...........................................dne ........ 2018
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