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Smluvní strany uzavírajínížeuvedeného dne a roku tuto kupní smlouvu dle § 2079 a násl.
zákona č, 8912012 Sb,, občanskéhozákoníku, v platném znění (dále jen ,OBčZ")

Kupující:
Sídlem:
zastoupena:

lč:
Dlč:

Bankovní spojení:
č.

ú.:

(dále také jen

obec Archlebov
Archlebov 2, 696 33 Archlebov
Miroslavem Jarolíkem, starostou obce
00284751
neplátce DPH
ČNB, Komerčníbanka a.s.
94-351067110710,3$,3584400297/0100

"kupující')

a
Prodávající:
TECHSPORT, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku: vedená u KS oddíl C, Vložka 29939
Pekařská 33, 602 00 Brno
Sídlem:
zastoupen:
lng. Rudolf Žák, LL. M., jednatel
Kontaktní osoba Ve věcech technických: Jiří Naide1 lel, +42o 605 247 554, e-mail:
naider@techspoň.cz
lč:
25524135
DlÓ:
cz25524,135
Bankovní spojení:
ČsoB, a.s., 13o148732/o3oo
(dále také jen

"prodávající')

Prodávající bere na vědomí, že předmět plnění této smlouvy má být spolufinancován z
finančníchprostředků Ministerstva vnitra ČR v rámci program u 01424 - Dotace pro JSDH
obcí v rámci projektu ,,Archlebov - Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení,
identifikačni čislo: 0'14D241008319. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu
potřebnou součinnost k tomu, aby požadavky a dotačnípodmínky poskytovatele dotace byly
beze zbytku splněny a nemohlo dojít k jejich nedodženínebo porušenízaviněnim na straně
prodávajícího.

Í. PŘEDMĚTSMLOUVY
provedení ,,Z"
Předmětem této smlouvy je dodávka nového Dopravniho automobilu v
3500 k9,
základním, kategorie podvozku 1 pro ,,městský provoz" a hmotnosti třídy do
pro
přívěsem
požárním
provedení podle rozsahu vybavení požárnim přís|ušenstvim hašení(dále .ien ,,DA "),
specifikace
1.2.prodávajicí se zavazuje na základě této smlouvy dodat kupujícímuzbožídle
této
součást
nedílnou
uvedené v příloze č.1 (Technická specifikace DA), která tvoří
zboŽi.
smlouvy (dále jen ,zboži"), a převést na kupujícího vlastnické práVo k tomuto

1 .1 .

1.3.Kupujícisezavazujeodprodáva'iícíhoodebratazaplatitzaně'iprodávajícímu
dohodnutou kupní cenu.
1.4.součástí dodávky bude: technický průkaz, servisní sešit, návod

k použitía údžběv
českémjazyceaprohlášeníoshodě,homologace'popř.certifikáty,Ževšechny
dodávané součásti a příslušenstvísplňují parametry dle obecně platných,
bezpečnostních předpisů a českých technických norem,

1.S.DopravníautomobilsplňujepoŽadavkypředpisůproprovozvozidelnapozemních
se mění
komunikacích v čR, požadavky stanovené vyhláškou č. 53/2010 sb,, kterou

vyhláškaé.g5l2oo7sb.,otechnickýchpodmínkáchpoŽárnítechniky(dálejen

požadavky stanovené vyhláškou č,
znění vyhlášky č,

,,vyhláška,,) a doložením prohlášení o shodě výrobku,
247 t2oo1 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požárni ochrany, Ve

22612005

2,

sb.

SMLUVNí PoDMíNKY

2.1.vlastnické právo

ke zbožípřecházi na

kupujícíhookamžikem převzetí zbožíod

prodávajícího.

2.2.NebezpeěíškodynazbožípřecházinakupujicíhookamŽikempřevzetízboŽíod
prodáVaiícího.
práva ke zboží.Toto
2.3. prodávající je povinen umožnit kupujícímu,aby nabyl vlastnického
vlastnické právo nesmí být omezeno právy jiných osob,
podaná na základě
2.4.podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího
Výzvy k podání nabídky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,

2.5.Smluvnístranyprohlašují,žepředmětsmlouvyneníplněnímnemoŽnýmažesmlouvu
uzavíraji po pečlivémzváženívšech možných důsledků,

3. TERMiN PLNĚNí AMísTo PLNĚNÍ
prodáva!ící se zavazuje dodat kupujícímu zbožído 6 měsícůod podpisu kupní smlouvy.
3.2, Dopravní automobil bude předán v sidle prodávajícího,
telefonicky ohlásit
3.3. prodávající se zavazuje přesný termín (datum a čas) dodávky zboží
kupujícímu a to nejpozději dva pracovní dny předem,

3.1

.

3.4.ProdávajícíjepovinenposkytnoutkupujícímusoučinnostpřipřevzetíDAazajistit
kupujícímuvhodné podmínky pro řádnou kontrolu DA,

l
.5.

kvality a zda odpovídá specifikacím
Kupujicí při předáni DA provede kontrolu ,ieho
a zjistí pií?:l:é
uvedeným v přiloze e. r teto smrouvy
11":1l:T:::íl^"l,rnrriícímaž
aůvooem k nepřevzetí DA kupuiícímaž

..
- :;,:i#ffifi[

z;il ň;;;.;;!:Y
prodáva,jícim,
byt

.._i_ _í^^_^,.,
iejich úplnéhoodstranění
a Předáni
nř,.cli a
písemný protokol
^rarnlznl o
prodávajicím
s
xupulíói
;;ili;"i
po
výše uvedené k"ntrob
3.7.
stran, V protokolu musí být
převzetí DA, Xt".Y poo"pili'?,i"pj lO", ."'::ll"n prodávajícim,
je,iich odstranění
l.p.ai" také z,iištáná pošiozeni a terminy
SXoOy, které mohly být zjištěny kontro|ou,
neouae oopoviili," *Ov
3.8.Prodávaiící
-'"néOo
zapsány v protokolu,
XtJse'provádi před podpisem protokolu a nejsou
Oo OoUv

4.

KUPNí GENA

4.1

.

v Kě ve výši:
Kupní cena je smluvními stranami sjednána

závazná, nejvýše přípustná a po dobu
je
stanovena
iako
DA
za
cena
kupni
4.2. Celková
spojené s
v-x"pni cen3 jsou zahrnuté veškeré náklady
realizace zakázky
částí
""ren"i.,
plném roisahu zahrnuje hodnotu veškených
realizaci zakázky. Xupni cena v
prací a plněni dle závazné
předmětu zakázky , noinolu viech souvisejících
základě které je smlouva uzavirána,
dokumentace k výběrovému řizení, na
doide
v případě, že v průběhu realizace zakázky
,g.zménacelkovéceny i" rnJzn]-pfu,"
podle
výše
případě bude celková cena upravena
ke změnám sazeb Dpn. řtarovem
plněni,
sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného
stanovena,
4.4. záloha na zboži neni touto smlouvou

5.

PLATEBNí PoDMíNKY

do 30
provedena jed.norázově a ie sPlatná ve lhŮtě
5.1.platba dohodnuté kupni ceny bude
plněni specifikovaného v předmětu této
uesr"rehá
po
raoř-m'pi"u.eti
onů
kalendářních
která bude mít náležitosti
pro úhradu ceny dodaného zboži ie faktura,
sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění
daňového dokladu dle ,i*,,' e, isstzoo4
bude obsahovat zákonem stanovené
pozdějšich předpisů taarelen ,t*tura"), Faktura

s.2.ill"ki;;;,

náležitosti, mimo jiné také:
Čísloa datum vystaveni faktury

dodavatelem a odsouhlaseného
Čísloa datum dodacího listu podepsaného
přílohou faKury)
oOjednatelem (dodací list bude
má být zaplaceno,
Óznaeeni banky a číslaúáu, na který
Óíslo a datum smlouvy
Lhůtu splatnosti faktury

-

Název sídlo, lč a Dlč kupujícího a prodávajícího
Jméno a vlastnoruČnípodpis osoby, která fakturu Vystavila, včetně kontaktního

telefonu
5.3.

Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně pověřenému
zaměstnanci

kupujícího.

S.4.Právo na zaplacení kupní ceny (v souladu

s ustanovením 6.1 této smlouvy) vzniká
prodávajícímu po řádném splnění jeho závazku dle této smlouvy.
5.5.pokud by bylo ze strany prodávajícího plněno pouze částečně,náležíprodávajícímu
pouze poměrná část kupní ceny.
5.6. smluvní strany se dohodly, že faktury budou hrazeny bezhotovostním
převodem na účet
prodávajícího uvedený v čl. í této smlouvy.
5.7. povinnost zaplatit cenu za zbožíje splněn dnem připsání příslušné
částky na úóu
prodávajícího.
5.8. kupující je povinen vrátit fakturu prodávajícímu v případě,
že bude vystavena v rozporu
se smluvními podmínkami nebo bude-li obsahovat chybné nebo nespiávné
údaje, a to s
vyznačením důvodu vrácení, prodávající je v takovém případě povinen
chybnou iaxturu
opravit či zrušit a vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
5,9.pro případ prodlení prodávajícího s dodáním zbožídle této smlouvy
sjednávají strany
smluvní pokutu ve výši ,| 0oo,- Kč za každÝ den prodlení, počítáno
od prvniho dne
prodlení.
5.'l0. v případě prodlení kupujícího s placením řádně vystavené a předané faktury podle
podmínek dohodnutých touto smlouvou je prodávající oprávněn
úětovat kupujícimu úrot<
z prodlení ve výši 0,05 o/o z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení,
počítáno od prvního dne prodlení.
5.11. v případě prodlení prodávajícího s dodáním zbožídelšímnež 30 dní, je kupující
oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupení musí kupujícíuěinit písemně
na adresu
prodávajícího uvedenou v článku .l této smlouvy.
5.12. V případě prodlení kupujícíhose zaplacením kupní ceny po dobu delši než
30 dní, je
prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupení
musí prodávající učinit
písemně na adresu kupujícíhouvedenou v článku 1 této smlouvy.

6. oDPovĚDNosT

zA VADY

zÁRuxl zn laKosT

A REKLAMACE

6.1.prodávající ručíza kvalitu dodávaného zbožív souladu s
ustanovením zákona č,
8912012 Sb, občanskéhozákoníku v platném znění. Prodávající
odpovídá za vady, které
má zboži v době jeho předání a dále odpovídá za vady zjištěnév záruční
době.
6.2, prodávajícíje povinen dodat zbožív dohodnutém ,'nóžstuí, jakosti
a provedení,
6.3.záruční servis je poskytován prodávajícím bezplatně a zahrnuje
náklady na potřebné
náhradní díly, cestu a práci servisního technika.
6,4.Záručnídoba na DA je stanoven a na 24 měsíců. U vybavení,
které nebude do
dodávaného DA zabudováno, platí záruka dle záručních listů vystavených
výrobci tohoto
vybavení.
6-5,záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací,
násilím, živelnou
pohromou či vyššímocí, zejména pak v důsledku působenípřírodních jevů
a dále na
závady vzniklé běžným opotřebením DA.

je uplatnění reklamace vady na DA v záruční době oprávněné, má kupujícíprávo
na opravu. Pokud vadu není možno opravit, má kupující právo na bezplatnou výměnu
vadného DA včetně s tím souvisejících plnění (zejm, doprava).
6.7.o odstranění reklamované vady sepíšeprodávající protokol, ve kterém potvrdí
odstranění vady nebo uvede důvodu, pro které odmítá opravu převzít.
6.8.Veškeré vady je kupujícípovinen uplatnit u prodávajíciho písemně nebo elektronicky bez
zbytečnéhoodkladu poté, kdy vadu zjistil a to s co nejpodrobnější specifikací zjištěné
vady DA.
6.9. Prodávající je povinen provést servisní zásah do 3 dnů od nahlášení závady - poruchy.
Nenastoupí-li prodávající k odstranění reklamované vady do 3 dnů, je kupujícíoprávněn
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou, Veškeré
takto vzniklé opodstatněné náklady hradí prodávající.
6.,10. Prodávající prohlašuje, že na DA neváznou žádnévady dle § 2084 občanského
zákoníku,

6.6. Pokud

7. PLATNoSTSMLoUVY
7.í. Smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami,
7.2,Jakákoli změna této smlouvy je platná jen v písemné formě prostřednictvím vzestupně
číslovanýchdodatků a s podpisem obou smluvních stran.

8. ZÁVĚREěNÁ usrnNoveNí
8.1. Smluvní strany prohlašují,že údaje uvedené v této smlouvy

jsou pravdivé a odpovídají

skutečnosti.
8.2. strany prohlašují, že osoby podepisujícítuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněné.
8.3. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží,které je předmětem této smlouvy.

8.4.Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídíplatným právním řádem České
republiky, zejména zákonem č.89l2o'l2 Sb. občanský zákonik, v platném znění.
8.5.Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti, zŮstávají ostatní ustanovení
smlouvy nedotčena a v platnosti. Neúčinnéustanovení se nahradí takovým, které
odpovídá nebo bude co možná nejblížepůvodnímu záměru této sm|ouvy.
8.6,Veškerá prohlášení nebo sdělení je třeba zasílat na adresu sídla kupujícího/
prodávajíciho, Každou změnu adresu nebo jiných relevantních údajůjsou smluvní strany
povinny obratem sdělit druhé smluvní straně.
8.7,Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, jeden výtisk obdži prodávající a dva
výtisky obdžíkupující,
8.8. Prodávající souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
8.9. Prodávajicí je povinen v souladu se zákonem č.32012001 Sb_., o finančníkontrole, ve
znění pózdějších předpisů a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvoňt
podmínky k provedení kontroly všech dokladů váahujících se k předmětu této veřejné
zakázky, umožnit průběžnéověřování souladu údajůuváděných v účetníchdokladech se
skutečným stavem V místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám
oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům.
8.1o. Prodávajícíje povinen řádně uchovávat veškeré originály účetníchdokladů a
originály dalšíchdokumentů souvisejícich s předmětem smlouvy (smlouvy atd.) a to po
aoĚu 1b let od předání a převzetí DA kupujícím. Účetní ooklady budou uchovány
způsobem uvedeným v zákoně ě. 563/1991 sb, o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů po dobu 10 let.

Tato smlouva je jasným a svobodným projevem vůle smluvnich stran a smluvní
strany prohlašují,že si ji řádně přečetly, rozumí jejímu obsahu a s tímto souhlasí. Jako
projev své souhlasné vůle připojují smluvní strany svůj podpis pod tuto smlouvu,

11.

Přílohy smlouvy:
Příloha smlouvy č. 1: Technické podmínky DA
Příloha smlouvy č. 2: Technická specifikace DA
Příloha smlouvy č. 3: ověřená kopie certifikátu vydaného pro typ DA autorizovanou osobou

(TÚPo)

Za kupujícího:

Za prodávaiícího:

VArchlebově on"....Š.,.9,:........2o18
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;3.ro.

lng. Rudolf Žák, LL. M., jednatel

EDS: 0l4D24l00 83l9

l.

obec Archlebov
Kraj Jihomoravský

Technické podmínky
pro dopravní automobils požárnímpřívěsem pro hašení

Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v
provedení ,,Z" (základním), kategorie podvozku l ,,pro městský provoz"J s celkovou
hmotností do 3500 kg (dále jen,,DA") s požámím přívěsem pro hašení.

DA splňuje požadavky:
a) přádpisů pro provoz vozide| na pozemních komunikacích v ČR, a veškerépovinné
údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčenío registraci
vozidla
část I|. (technický průkaz),
b) stanovené vyhláškou č.3512007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve
znění vyhlášky ě.53l20I0 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro
požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
c) stanovené vyhláškou č.247l200l Sb,, o organizaci a činnosti jednotek požárníochrany
ve znění pozdějších předpisů,
a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

3.

Požadavky stanovené vyhláškou č. 3512007 Sb., o technických podmínkách požámí
techniky, ve znění vyhlášky č, 53i20l0 Sb., DA splňuje s nížeuvedeným upřesněním
vybraných bodů:

3.1 K

bodu 9 a l4 přílohy č. l
DAje v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení
a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA kompatibilní s typem
PowerPort Pro, výrobce Magcode. Součástí dodávky je příslušný protikus.

3.2 Kbodu l0přílohyč.l

DA v kopcovité krajiněje pro DA použit automobilový podvozek
se jmenovitým měrným výkonem nejméně 35 kW.l000kg-' největší technicky přípustné
hmotnosti DA.
S ohledem na provoz

3.3 K

bodu l3 přílohy č. l
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem TM800V, výrobce HYT a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá
zadaVatel.
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy ě. 1, vyhlášky
é.6912014 Sb,, o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany,
včetně tlačítkovéhomikrofonu umožňujícíhouživatelsky zadat jednu sekvenci
selektiVní volby.

3.4 K bodu 16přílohyč. l
DA je vybaven dvěma požámími světlomety 12

V se světelným tokem každého
mají
magnetické uchycení a jsou
1300
lm.
Požámí
světlomety
světlometu nejméně
vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety,
kabely a vně karoserie umístěnézásuvky mají krytí nejméně IP 57.

3.5 Kbodu l6přílohyč.I

Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujíciho světla typu
LED částečně zapuštěnými do bočníchstěn a do zadní stěny účelovénástavby.
Ll5

3.6 K bodu

17 až23 pří|ohy č. l
kabinou osádky se rozumí pTostor první řady sedadel, kterou
tvoří nejméně sedadlo pro
velite'e a pro strojníka, druhé.řadý.sedadeipro tři úasiče
a řetí řaáy..d;;i;;""tři
hasiče, nebo tři evakuované osoby pri plneni úí<olů
na úr"ku o.t."ny obyvatelstva.
3.7 K bodu 20 přílohy č. l
Kabina osádky je vybavena:
o klimatizační jednotkou,
o topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu
nejméně 2
kW.

3,8 K

bodu 22 pří|ohy č, l
kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi
dveřmi, z nichž alespoň
jedny jsou
posuvné.

3.9 K

bodu 22přilohy č. l
kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecímiúchyty pro
ručnísvítilny kompatibilními s
typem 550, výrobce TRIO úchyy pro montaZ posiyin'e
zadavatel.

K bodu 22 přílohy č. l
je
DA
v kabině osádky vybaven:
o autorádiem,
o v dosahu sedadla velite.le dvěma samostatnými automobilovlimi
zásuvkami

3.

|

0

snapětím í2 v a elektrickým proudem a n, oan ověma
zasuviamiúšĚ.
elektrickým proudem nejméně 2 A pro pripaJňJ
napojení naniiecicn-ŇO
mobilních telefonů.

3.1l K bodu 23 přílohy č. l
Zvláštnívýstražné zařízenítypu.,,rampa" (velikosti nejméně
3/5 šířky DA) umožňuje
"barvy
reprodukci

mluveného s|ova a má světélnou část modré
opatřenou nejméně čtyřmi
moduly a dvěma přímými moduly směrem aopi"áu. '.yn.r,roniráuaný. 'ieó
zdroji světla. Součástízvláštního výstražnéňo zařízeníjsiu
avc Ieo ."itirny
které.jsou umístěny na přední strane Uniny
"yrur"liJ
l]j,'j,:^í:1.1t.
preonlm
ol*em. l vto svítilny se zapínají současně se zvláštním výst
ai"i,Á zariz.iiÁi
lze je v případě por.by uypnbut samostatným vypínačem.
3.12 K bodu 26 přílohy č. l
Uchytné a_úložnéprvky v prostorech pro uloženípožámího
přísIušenstvíjsou provedeny
z lehkého kovu nebojiného materiálu, s uysokou iiuotno.ti.'
3.13 K bodu 35 přílohy č. l
oranžová blikajícísvětla na zadní stě.ně
nástavby jsou v provedení LED a jsou
iielolé
sdružena dojednoho celku, v počtu nejméně
čtyř světeinýiťzdroiů.
3.14 K bodu 36 přílohy č. l
Pro, barevnou úpravu DA je použita bíIá barva
RAL 9003 a červená barva RAL 3000.
Bílý vodorovný pruhje umístěn po obou stranách karoserie DA
v celéjejí délce.
3.1 5 K bodu 37 přílohy č. I
Y bíIémzvýrazňujícímvodorovném pruhu na obou předních
dveřích kabiny osádkyje
umístěn nápis s označením dislokacelednotky. V páním
ialtu.le text ,,SeOn
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ", v druhém rak"
;"--"ar""^"ice .ÁRCHLEBOV...

.*.:ýri

".ádky;ř";Í;;;;

ó K bodu 42 přílohy ě. t
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je
umístěn nápis,,HASIČi''
o výšce písma l00 až 200 mm.

3, l

3.17

K bodu

37 a 42 přítohy č. l

2/s

Veškerénápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
3.18

K bodu 7 přílohy ě.2

DA je vybaven tažným zařízenímtypu lS0-50X pro připojení požámího přívěsu

kategorie 02 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

K bodu 8 přílohy č. 2
Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly, Sedadla jsou umístěna ve třech řadách,
orientována po směru j ízdy,

3.19

4,

DA je vybaven následujícími položkami poámího příslušenství. Požámí příslušenství
dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požámíhopříslušenství označených

textem,,dodá zadavatel":
o lékárnička velikost lll v batohu/kufru
o požárnísvětlomet'l2 V s kloubovým držákem
o přenosný hasicí přístroj COz 89B
o přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B

o ruční svítilna s

5.

dobíjecímiakumulátory
výrobce TRlo - dodá zadavatel
o ručníVyprošťovacínástroj
D rukavice lékařsképro jednorázové použitínesterilní
páry/sedadlo,
o vyprošťovacínŮž (řezák) na bezpečnostní pásy
o vytyčovacíčervenobílá páska 500 m

1ks,

typ

2 ks,
1 ks,
1 ks,
550,
2 ks,
1 ks,
2
2 ks,
1 ks,

DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani
požámímčerpadlem.

6.

Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení
předepsaného rozsahu požárníhopříslušenství:
a) je vybaven pevnou přepžkou za třetí řadou sedadel,
b) umožňuje uloženi zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého
nejméně l20 l a hmotností nejméně 30 kg,
c) má využitelnérozměry nejméně 1500 x l l00 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má
nejméně čtyři kotvícíbody s tažnou silou každéhonejméně 3 kN,

7,

Výška DA v nezatíženémstavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního
výstražnéhozařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičskézbrojnice
nejvíce 2800 mm.

8.

DA je konstruován

9.

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

s uspořádáním náprav 4

x2.

zařízením.

l0. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz

ll.

na blátě a sněhu.

DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. DA je dále vybaven:
o podélně a \^iškově nastavitelným volantem,
o centrálním zamykáním s dálkorným ovládáním,
o předními elektricky ovládanými okny,
o posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
o předními i zadními lapači nečistot,
o LED světlomety pro denní svícení,
o předními světlomety do mlhy,
3/5

o
o
o

Vpředu a Vzadu parkovacími senzory,
gumovými koberci na podlaze,
ochranným krytem pod motorem.
l3. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním
předpisem. Veškeré příslušenstvípotřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je
součástídodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem,
l4. Součásti dodávky je požámí přívěs
nejméně l200 x 2000 mm (dále jen,,PH").

i

pro hašenís velikostí ložnéplochy

l5. PH splňuje požadavky:
a; preapisri'pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškerépovinné
Údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčenío
registraci vozidla část ll. (technický průkaz),
b) stanovené vyhláškou č. 247l200l Sb.. o organizaci a činnosti jednotek požárníochrany
ve znění pozdějšíchpředpisů,
a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
l6. PH je vybaven předním a zadním sklopným čelem a pevnými bočnicemi o výšce
nejméně 300 mm a plachtou o celkové světlé výšce mezi ložnou plochou a
plachtou
nejméně 1300 mm.
17. Rám podvozku PH je vyroben z žárové zinkované oceli. Podlaha PH je z voděodo|ného
materiálu.

l8. Pro barevnou úpravu je použita plachta v jasně červenébarvě s vodorovným pruhem v
bílébarvě. Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm a je
umístěn po obou bocích požámího přívěsu.
l9. PH je dále vybaven:
a) na oji manipulačnímopěmým ko|ečkem,
b) nejméně 2 stabilizačními podpěrami poblížrohů ložnéplochy,
c) nejméně 2 zakládacími klíny.

požámípříslušenství
20. pH je vybaven nás|edujícími položkami požámího příslušenství.
dodá výiobce pH (dodavatel), s výjimkou položek požámíhopříslušenstvíoznačených
textem,.dodá zadavatel":

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

hadicový držák (uazák) v obalu - dodá zadavatel
hadicorný (přejezdový) můstek
hydrantový nástavec - dodá zadavatel
izolovaná požární hadice 52x20 m - dodá zadavatel
izolovaná požární hadice 75x20 m - dodá zadavatel
klíčk nadzemnímu hydrantu - dodá zadavatel
klíčk podzemnímu hydrantu - dodá zadavatel
klíčna hadice a almatury 75152
klíčna sací hadice
kombinovaná proudnice 52 typ TURBO JET - dodá zadavatel
objímka na hadice 52 v obalu
objímka na hadice 75 v obalu
pákové kleště
tr ploché páčidlo, délka 1200 mm - dodá zadavatel
o požárnísekera bourací - dodá zadavatel
o proudnice 75 - dodá zadavatel
o přechod 110175 - dodá zadavatel
o přechod 75152 - dodá zadavatel

2
2
1
4
5
1
1
2
2
2
4

ks,
ks,
ks,
ks,
ks,
ks,
ks,
ks,
ks,
ks,
ks,
4 ks,

1ks,
1ks,
'l ks,
,t
ks,

1ks,
2 ks,

4l5

o přenosná motorová stříkačkatyp

PS12, výrobce

skalica - dodá zadavatel

o přenosný kulový kohout 75
o přetlakový ventil
o příslušenstvík přenosné motorové stříkačce
o rozdělovač - dodá zadavatel
o ručnísvítilna s dobíjecímiakumulátory

I

o
o
o
o
o

výrobce TRlO
sací hadice g 110 mm, délka 2,5 m
sací koš g 'l10 mm - dodá zadavatel
skříňka s nástroji
ventilové lano na vidlici
záchytné lano na vidlici

2l. V PH je

úložnýprostor organizován pro
příslušenstvínásleduj ícímzpůsobem:

kompatibilní

s

Dopravostroj
,1
ks,
1 ks,

1ks,
1ks,
1ks,

typem

550,

2 ks,
4 ks,

1ks,
1ks,
.l

ks,

1ks.
uIoženívybraných položek požámího

a) přední část PH:

}

uloženísamostatně pojednom kuse v úchltném prvku
izolovaná požárníhadice 52x20 m
izolovaná požámí hadice 75x20 m

o
o

4 ks,
5 ks,

b) zadní část PH
uloženína vodorovném výsuvném prvku

}

o

přenosná motorová

stříkačka

l

ks.

22. Drobné požámí příslušenstvíjeuloženo ve dvou přenosných přepravkách.
23. Pro výrobu DA a PH se používápouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není starší
24 měsíců a pro účelovounástavbu pouze nové a originální součásti.

24. Technická životnost DA a PH je nejméně ló let, a to při běžnémprovozu u jednotky
požární ochrany s ročnímkilometrovým průběhem do l0.000 km. Po celou tuto dobu je
DA a PH plně funkční.
25. všechny položky požámího příslušenstvía všechna zařizení použitépro montr{ž do DA a
PH splňují obecně stanovené bezpečnostnípředpisy a jsou doložena návodem a
přisIušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášeni o shodě apod.).

26. pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní
jména, zvláštní označenípodniků, zv|áštní označenívýrobků, výkonů nebo obchodních
materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznaěné, patenty a
užitnévzory, umožňuje zadavatel použitíi jiných technických a kvalitativně obdobných
řešení, Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje můžeposkYnout

pan Miroslav Jarolík, e-mail starosta@obecarchlebov.cz,

V Archlebově dne ó. 2. 20l

telefon 774 445 558.
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Vozidlo Ford Transit Kombi L3 350 Trend 2,0 TDCi
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servis podvozku vozidla: v nejbližšímautorizovaném servise Ford k mistu zadavatele.
Kompletni seznam servisních míst je k dispozici na intemetové adrese:
http://www.ford.czlSBE/Dea lerLocator
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ffi€rH:

ČR
TECHNICKÝ Úsrav poŽÁnNÍ oclrnaNv
AUTORIZOVANÁ osoBA

221

autorizace číslo1/2001 ze dne 4.1.2001

CERTIFrrÁr TYPU

č. 221/054/2016

vydaný

v..hobci:

TECíISPORT, s,r.o.
Pekařská 393/33602 00 Bmo

identiíikačníčíslo:
25524135
na

yýrobek:

Dopravní automobil - L 1
výhíadně pro dopraw osob
?^ _u:ě:lý
napodvozku FoRD TRANSIT KOMBI
V:ojrnEŇb Žo rňci

u kterého byla provedena certifi|ace. podle ustanovení
§ l0 ákona ě. 22ll997 Sb., o technických
požadavcíchna výrobky a o změně a aoptneni
neneryctr,]*""ri."
*"áíilriť;iooisůa podle
ustanoveni § 3 odst. 5 nařizeru vlády
č. i?3/lgg7 Sb.:k.;
^a.
nrlr,ylll se stanoví
--,,
vybrané
v}robky k posuzováni
'
.r,oay,

"",r]eniporaqsi"i?api.,í

výše uvedená autorizovaná osoba tímto certifikátem
zjistila shodu jeho vlastností se základními

osvědč,uje, že u vzorku předmětrého
výrobku
obsažené v technických předpisech:

p"ád"ri;";'rý."bek,

Yyhl. č.35/2007 Sb., ve znění lyhlášky č.5312010
Sb.,

Nedílnou součástítohoto certifikátu
ze dne 20.10,20I6, ktení je pňlohou

}:l'Ů§T'f;:ll.ř XlTj2ť;i
V

Praze dne 25.10.2016

je

'or,oio

Závěrečná -''
zpráva

..*inÚ*.

o

posouzení shody

číslo054/2016

ÚČely r,ydání prohlášení rrýrobce o shodě
rrýrobku s qýše uvedenými
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