TSOJ/2019/23
evidenční číslo Kupujícího

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ”OZ”), uzavřená mezi dále
uvedenými smluvními stranami
I.
Smluvní strany
Kupující:
Technické služby Ostrava - Jih, příspěvková organizace
Sídlo:
Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh.
Zastoupený:
Ing. Miroslavem Janečkou, ředitelem
IČ:
667 39 331
DIČ:
CZ66739331
Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
číslo účtu:
27 – 7356460237/0100
(dále jen jako ”Kupující”)
a
Prodávající:
D & V technika s. r. o.
Sídlo:
Bohumínská 87, 712 00 Ostrava - Muglinov
Zastoupený:
Mgr. Michaelem Dvořákem, jednatelem
IČ:
41035721
DIČ:
CZ41035721
Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
číslo účtu:
979342761/0100
Identifikace:
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1806
(dále jen jako ”Prodávající”)

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na dodávky, zadávaná podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále
jen jako ”Zákon”) s názvem ”Dodávka čistících strojů”.

II.
Účel smlouvy, úvodní prohlášení
1. Účelem této smlouvy je úplná, řádná a včasná dodávka 1 kusu vysokotlakého čistícího stroje, 1 kus ručně
vedeného zametacího stroje, 2 kusů ručně vedených mycích strojů a poskytnutí výkonů souvisejících,
které je Kupujícím pořizováno v rámci veřejné zakázky s názvem ” Dodávka čistících strojů ”.
Pro účely této smlouvy je kromě této smlouvy závazná též nabídka Prodávajícího, kterou předložil
v rámci zadávacího řízení a zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování nabídky, a to
v rozsahu, v němž není, či nejsou v rozporu s touto smlouvou. Zadávací dokumentace ani nabídka
Prodávajícího nejsou fyzickými přílohami této smlouvy (jejich originály jsou uloženy v archívu Kupujícího
jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky). Prodávající však prohlašuje, že zadávací
dokumentace a nabídka Prodávajícího jsou závazné pro plnění této smlouvy Prodávajícím.
2. Prodávající prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že:
 má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající;
 uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani jakéhokoliv jeho závazku
vyplývajícího z obecně závazného předpisu nebo smlouvy nebo rozhodnutí soudu či jiného obdobného
orgánu;
 disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými ke splnění všech jeho závazků
vyplývajících z této smlouvy.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a po vzájemném projednání
a shodě tuto smlouvu uzavírají v souladu s ustanovením § 2085 a následujících OZ. Obě smluvní strany
dále prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní
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strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato
smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

1.

2.

III.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího odevzdat Kupujícímu zboží, které je předmětem
koupě, a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží, a závazek Kupujícího zboží převzít
a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu, to vše za podmínek dále v této smlouvě dohodnutých.
Pro účely této smlouvy se zbožím, které je předmětem koupě (dále jen jako ”zboží”), rozumí:
2.1. 1 kus vysokotlakého čistícího stroje specifikovaného v příloze číslo 1 této smlouvy
Kärcher HDS 13/20 D Trailer
2.2.

1 ks ručně vedeného zametacího stroje specifikovaného v příloze číslo 1 této smlouvy
Kärcher KM 85/50 W G Adv

2.3.

1 ks ručně vedeného mycího stroje (24 V) specifikovaného v příloze číslo 1 této smlouvy
Kärcher B 40 W Bp Pack R 55

2.4.

1 ks ručně vedeného mycího stroje (220 V) specifikovaného v příloze číslo 1 této smlouvy
Kärcher BR 30/4 C Adv

3.

4.

a poskytnutí výkonů souvisejících touto smlouvou dále sjednaných.
Prodávající se zavazuje, že dodané zboží včetně veškerých součástí a příslušenství budou odpovídat
zadávací dokumentaci, nabídce Prodávajícího, platným právním předpisům a technickým normám.
Zboží musí být dodáno jako nové a nepoužité; dodání repasovaného zboží či jakékoliv demoverze není
přípustné. Zboží bude dodáno prosto jakýchkoliv nevypořádaných práv třetích osob (zejména práv
z duševního vlastnictví, průmyslových práv a zástavních práv).
Součástí závazků Prodávajícího dle odst. 1 tohoto článku je taktéž závazek Prodávajícího zajistit na své
náklady níže uvedené (přičemž výraz "zajistit" znamená provést veškeré nutné a vhodné úkony či jiné
kroky, byť by jejich uskutečnění bylo spojeno s vynaložením nákladů, nebo naopak se zdržet určitého
jednání, v rozsahu povoleném příslušným právními předpisy tak, aby bylo dosaženo určitého výsledku):
 Doprava zboží včetně veškerých jeho součástí a příslušenství do místa předání zboží, respektive
místa plnění ve smyslu čl. V této smlouvy.
 Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání Kupujícímu ve 3 vyhotoveních (z toho
v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu .docx nebo .pdf nebo .jpg na vhodném datovém
nosiči).
 Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě předloží
Prodávající Kupujícímu k termínu zahájení předávání stroje. Bez těchto dokladů nebude Kupujícím
protokol o předání a dodaného zboží podepsán.
 Předvedení dodaného zboží včetně veškerých jeho součástí a příslušenství, které budou
obsluhovány pracovníky Kupujícího se zaškolením obsluhy Kupujícího v místě předání zboží v počtu
do 5 osob v rozsahu 4 hodin. Zaškolení obsluhy Kupujícího se uskuteční v českém jazyce a bude
bezprostředně navazovat na ukončení předávání dodaného zboží.
 Kupující na vyžádání Prodávajícího stanoví písemně jmenovitý seznam osob, kterým bude dodané
zboží včetně veškerých jeho součástí a příslušenství předvedeno a které budou Prodávajícím
zaškoleny k obsluze dodaného zboží. Prodávající před předáním a převzetím dodaného zboží včetně
veškerých jeho součástí a příslušenství podrobně seznámí tyto osoby s podmínkami provozu
a údržby jednotlivých částí dodaného zboží a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz
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5.

6.

1.

2.
3.

1.

1.

a údržbu jednotlivých částí dodaného zboží. O předvedení a zaškolení osob k obsluze dodaného
zboží doloží Prodávající při předání a převzetí dodaného zboží Protokol o zaškolení obsluhy
Kupujícího.
Součástí závazku Prodávajícího je předání dále uvedených dokladů k dodanému zboží včetně veškerých
jeho součástí a příslušenství takto:
 uživatelská dokumentace ve 2 vyhotoveních (z toho v jednom elektronickém vyhotovení
ve formátu .docx nebo .doc nebo .pdf nebo .jpg na vhodném datovém nosiči);
 servisní dokumentace 1x v elektronické podobě (na CD nebo DVD ROM ve formátu .docx nebo .pdf
či .jpg);
 manipulační a provozní řády pro bezvadné provozování dodaného zboží včetně veškerých jeho
součástí a příslušenství, návody k obsluze; návody na provoz a údržbu a dokumentace údržby, vše
uvedené 1x v elektronické podobě (na CD nebo DVD ROM ve formátu .docx nebo .pdf či .jpg).
Bez těchto dokladů nebude Kupujícím protokol o předání a převzetí dodaného zboží podepsán.
Součástí závazku Prodávajícího je rovněž provádění komplexního záručního servisu dodaného zboží
a veškerých jeho součásti po celou dobu trvání záruční doby touto smlouvou sjednané. Prodávající
ocenil a do ceny dodaného zboží touto smlouvou sjednané započetl veškeré své náklady na provádění
komplexního záručního servisu s ohledem na požadavky výrobce dodaného zboží a veškerých jeho
součásti. Smluvní strany sjednávají podmínky provádění komplexního záručního servisu dodaného
zboží a veškerých jeho součásti po celou dobu trvání záruční doby touto smlouvou sjednané takto:
6.1. Záruční doba touto smlouvou sjednaná je bezvýhradná a vztahuje se na dodané zboží a veškeré
jeho součásti.
6.2. Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání touto smlouvou sjednané záruční doby provádět
komplexní záruční servis dodaného zboží a veškerých jeho součásti jehož obsahem jsou:
6.2.1. Výměny těch prvků dodaného zboží a veškerých jeho součásti, které mají kratší dobu
životnosti, případně kratší záruční dobu, než je záruční doba touto smlouvou sjednaná,
a které bude tedy nutné v průběhu trvání záruční doby vyměnit;
6.2.2. garanční prohlídky dodaného zboží a veškerých jeho součásti, které bude nutné v průběhu
trvání záruční doby touto smlouvou sjednané provádět podle požadavků výrobce dodaného
zboží a veškerých jeho součásti tak, aby byl zajištěn jejich řádný provoz;
6.2.3. dodávky veškerého spotřební materiálu, provozních náplní (vyjma PHM) a náhradních dílů,
které jsou podle požadavků výrobce dodaného zboží a veškerých jeho součásti určeny
k pravidelné výměně či obměně k zajištění řádného provozu dodaného zboží a veškerých
jeho součásti.
IV. Doba plnění
Prodávající se zavazuje splnit veškeré své závazky uvedené v článku III. odst. 1. – 6. této smlouvy takto:
Předání 1 kusu vysokotlakého čistícího stroje a 2 ks ručně vedených mycích strojů včetně veškerých
jeho součástí a příslušenství, specifikovaného v příloze číslo 1 této smlouvy nejpozději do 60
kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy.
Prodávající bude písemně informovat Kupujícího o přesném termínu zahájení předávání dodaného
zboží vždy nejméně 48 hodin předem.
Prodávající se zavazuje plnit svůj závazek, uvedený v článku III. odst. 6. této smlouvy - provádění
komplexního záručního servisu dodaného zboží a veškerých jeho součásti po celou dobu trvání záruční
doby touto smlouvou sjednané.
V. Místo plnění
Místem plnění je sídlo Kupujícího na adrese uvedené v čl. I. této smlouvy.

VI. Kupní cena
Kupní cena je stanovena pevnou částkou na základě nabídky, kterou podal Prodávající v zadávacím
řízení podle příslušných ustanovení Zákona ke dni podání nabídky Prodávajícího takto:
1.1. Kupující se zavazuje za plnění Prodávajícího uvedená v článku III. odst. 1. – 6. této smlouvy zaplatit
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Prodávajícímu za 1 kus vysokotlakého čistícího stroje, 1 kus ručně vedeného zametacího stroje
a 1 kus ručně vedeného mycího stroje, které jsou specifikovány v příloze číslo 1 této smlouvy,
kupní cenu ve výši:
1.1.1. Cena bez daně z přidané hodnoty (základ daně 1)
897.000 ,- Kč
1.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí (daň 1)
188.370 ,- Kč
1.1.3. Celková cena včetně daně z přidané hodnoty (základ daně 1+daň 1) činí
1.085.370 ,- Kč

2.

3.

Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady související s předmětem
plnění dle této smlouvy, žádné jiné finanční plnění z titulu této smlouvy nemůže být vyžadováno.
Kupní cena, uvedená v odstavcích 1.1. – 1.3. tohoto článku je stanovena dohodou smluvních stran,
přičemž zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího, spojené s plněním všech jeho povinností,
vyplývajících z této smlouvy, kterých je třeba trvale nebo dočasně k dodávce předmětu koupě a jeho
odevzdání Kupujícímu, zejména, nikoliv však pouze, nákladů na opatření předmětu koupě, jeho
dopravu, náklady na záruční servis, náklady na výkony, služby a média potřebné k plnění závazků
Prodávajícího podle této smlouvy, náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění,
přepravní náklady, náklady na individuální a komplexní vyzkoušení předmětu koupě, náklady na
zaškolení a proškolení obsluhy, náklady na zajištění záručního servisu apod. Cena zahrnuje veškeré
vlivy včetně vlivů inflačních a kurzových.
Kupní cena uvedená v odstavcích 1.1. – 1.3. tohoto článku je sjednána jako cena konečná, čili je rovněž
nezávislá na vývoji cen a kurzových změnách. Ke změně kupní ceny uvedené v odstavcích 1.1. – 1.3.
tohoto článku může dojít výhradně pouze v případě změny sazeb DPH dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”zákon o DPH”).

VII. Platební podmínky
Kupující neposkytuje zálohy předem.
Kupní cena sjednaná smluvními stranami v článku VI. v odstavcích 1.1. – 1.3. této smlouvy bude
Kupujícím uhrazena převodem na bankovní účet Prodávajícího, uvedený v čl. I. této smlouvy,
po podpisu protokolu o předání a převzetí dodaného zboží vždy na základě Prodávajícím vystavené
faktury – daňového dokladu. Fakturu – daňový doklad - vystaví a předá Prodávající buď při podpisu
protokolu o předání a převzetí dodaného zboží oprávněnou osobou Kupujícího nebo do 5 pracovních
dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí dodaného zboží oprávněnou osobou Kupujícího.
3. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace předá Prodávající Kupujícímu vždy ve třech
vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Kupujícího.
4. Faktura Prodávajícího musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:
 číslo smlouvy
 číslo faktury
 den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
 název, sídlo, IČ, Prodávajícího a Kupujícího, DIČ Prodávajícího
 označení banky a číslo účtu Prodávajícího
 přesné označení dodaného zboží
 identifikaci Prodávajícího – zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u ……… oddíl …, číslo složky
…………
 doklady uvedené v článku III. odst. 5. této smlouvy
 razítko a podpis oprávněné osoby Prodávajícího
5. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje či náležitosti, uvedené v odst. 4. tohoto
článku, je Kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit Prodávajícímu, aniž by se tím dostal do prodlení
1.
2.

4

s její úhradou. Po opravě faktury předloží Prodávající Kupujícímu novou fakturu se splatností uvedenou
v následujícím odst. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li Kupující před úhradou faktury u dodaného zboží
(nebo jeho části) vady, je oprávněn Prodávajícímu fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném
zániku odpovědnosti Prodávajícího za vadu předloží Prodávající Kupujícímu novou fakturu se
splatností, uvedenou v následujícím odst. tohoto článku.

6.
7.

1.

2.

3.
4.

1.

Splatnost každé z faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí vždy nejpozději 30
kalendářních dnů ode dne jejich doručení Kupujícímu do jeho sídla, uvedeného v čl. I. této smlouvy.
DPH bude účtována Prodávajícím a Kupujícím placena ve výši, stanovené zákonem o DPH ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.
VIII. Dodací podmínky
Závazky Prodávajícího uvedené v článku III. odst. 1. – 6. této smlouvy se považují za splněné, pokud:
1.1. dodané zboží bylo řádně odevzdáno Kupujícímu bez jakýchkoliv vad včetně sjednaných či právním
předpisem určených dokladů;
1.2. dodané zboží bylo úspěšně vyzkoušeno;
1.3. Prodávajícím byla zaškolena obsluha Kupujícího v souladu s čl. III. odst. 4. této smlouvy.
O splnění závazků Prodávajícího dle odst. 1. tohoto článku vyhotoví smluvní strany Protokol o předání
a převzetí dodaného zboží, který bude obsahovat dále uvedené náležitosti:
2.1. název a sídlo Prodávajícího a Kupujícího;
2.2. označení kupní smlouvy;
2.3. označení dodaného zboží včetně výrobního čísla;
2.4. datum dodání zboží, jeho předvedení a zaškolení obsluhy;
2.5. stav dodaného zboží v okamžiku jeho předání a převzetí;
2.6. doklad o úspěšném vyzkoušení dodaného zboží;
2.7. doklad o zaškolení obsluhy Kupujícího.
Protokol o předání a převzetí dodaného zboží podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.
Závazky Prodávajícího dle čl. III. odst. 6. této smlouvy se považují za splněné ukončením záruční doby
touto smlouvou sjednané za podmínky řádného plnění všech povinností Prodávajícího pro tuto část
smlouvy sjednaných.
IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost
Prodávající přejímá níže uvedenou záruku za jakost dodaného zboží včetně veškerých jeho součástí
podle této smlouvy takto:
1.1. Záruční doba na dodané zboží činí 24 měsíců ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání
a převzetí dodaného zboží dle článku VIII. odst. 2. a 3. této smlouvy.
1.2. Prodávající se zavazuje, že po uvedenou dobu bude dodané zboží způsobilé pro obvyklý účel.
1.3. Pro práva z vadného plnění platí právní úprava OZ.
1.4. Záruční servis bude Prodávajícím prováděn v místě plnění nebo v místě servisního střediska
Prodávajícího.
1.5. V případě reklamace dodaného zboží Kupujícím se Prodávající zavazuje zahájit odstraňování
oprávněně reklamované vady nejpozději do 72 hodin od okamžiku jejího nahlášení Kupujícím.
1.6. Kupující je povinen reklamovat záruční vady písemně na adrese:
D & V technika s. r. o., Bohumínská 87, 712 00 Ostrava – Muglinov a telefonicky na pracovišti
Prodávajícího D & V technika s. r. o., telefon 596 240 337,
e-mail: servis@karcherdav.cz, fax 596 249 001.
Za písemnou reklamaci je považováno i doručení reklamace e-mailem nebo faxem.
1.7. Prodávající se zavazuje pro případ reklamace dodaného zboží Kupujícím odstranit reklamované
vady zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace ve smyslu odst. 1.6.
tohoto článku smlouvy.
1.8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nelze užívat dodané zboží pro jeho vady, za které
odpovídá Prodávající.
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X. Smluvní sankce
V případě, že bude Prodávající v prodlení s kterýmkoliv z termínů splnění svého závazku sjednaných
smluvními stranami v článku IV. odst. 1. této smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní sankci
ve výši 5.000,- Kč za každý takovýto případ a za každý i započatý den prodlení.
V případě, že bude Prodávající v prodlení s plněním svých povinností sjednaných smluvními stranami
v článku III. odst. 6. této smlouvy výše, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní sankci ve výši 1.000,- Kč
za každý takovýto případ a za každý i započatý den prodlení.
V případě, že bude Prodávající v prodlení s termínem nástupu na zahájení odstranění závady
sjednaným smluvními stranami v článku IX. odst. 1.5. a odst. 1.7. této smlouvy výše, je povinen zaplatit
Kupujícímu smluvní sankci ve výši 500,- Kč za každý takovýto případ a za každou i započatou hodinu
prodlení.
Smluvním stranám vzniká právo na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti.
Úhradou smluvních pokut dle tohoto článku není dotčeno právo na náhradu škody.
V případě, že bude Kupující v prodlení s termínem úhrady kterékoliv z faktur, zaplatí Prodávajícímu
úrok z prodlení ve výši stanovené samostatným právním předpisem.

XI. Odstoupení od smlouvy
Od této smlouvy lze jednostranně odstoupit podle ustanovení § 1969 a §§ 2001 – 2005 OZ.

XII. Ostatní ujednání
Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k dodanému zboží podle této smlouvy nabývá Kupující
okamžikem oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí dodaného zboží dle článku VIII.
odst. 2. a 3. této smlouvy.
Smluvními stranami bylo ujednáno, že veškeré informace, jež si navzájem poskytnou, jsou označeny
jako důvěrné a žádná ze smluvních stran není oprávněna je poskytnout třetí osobě, ani použít
v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání.

XIII. Ustanovení společná a závěrečná
Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to vždy pouze a výlučně
formou písemného číslovaného dodatku.
Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí
příslušnými ustanoveními OZ.
Obě smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou
řešeny jednáním na úrovni statutárních zástupců smluvních stran. Nedojde-li k dohodě dle předchozí
věty, smluvní strany se dohodly, že k řešení těchto sporů je příslušný obecný soud Kupujícího dle § 85
odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání
podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek.
Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po dvou.
Tato smlouva byla uzavřena v souladu se Zásadami vztahů městského obvodu Ostrava-Jih
k Technickým službám Ostrava-Jih, příspěvkové organizaci, která byla zřízena statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti v oblasti technických služeb, které
byly schváleny usnesením rady č. 2338/60 ze dne 10. 3. 2016.
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Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:
 Příloha číslo 1 - Podrobná technická specifikace vysokotlakého čistícího stroje, ručně vedeného
zametacího stroje a ručně vedených mycích strojů
 Příloha číslo 2 – Cena - kalkulace

V Ostravě dne .........................................

Ing. Miroslav
Janečka

V Ostravě dne ............................

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Janečka
Datum: 2019.08.19 12:57:43
+02'00'

…………………….............................………………………..
za Kupujícího
Ing. Miroslav Janečka
ředitel
Technické služby Ostrava - Jih, p. o.

…………………………………............................…………..
za Prodávajícího
Mgr. Michael Dvořák
jednatel
D & V technika s. r. o.

Mgr.
Michael
Dvořák

Digitálně
podepsal Mgr.
Michael Dvořák
Datum: 2019.08.14
16:00:30 +02'00'
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Příloha číslo 1
Podrobná technická specifikace vysokotlakého čistícího stroje
Popis
Přesná hodnota / popř. ANO - NE
výkon min. 1.200 l / hod.
1.300 l/hod / ANO
provozní tlak na čištění min. 200 barů
ANO
nastavitelná regulace tlaku od 50 barů
ANO
teplota vody na trysce min. 90 ⁰C
98⁰C / ANO
naftový hořák min. výkon 100 kW
105 kW / ANO
naftový motor pro provoz čerpadla
ANO
elektro startér
ANO
objem vodní nádrže min. 500 l
500 l / ANO
čerpadlo s ochranou proti usazování vodního kamene
ANO
jednotka včetně nádrže na vodu umístěna na brzděném přívěsném
ANO
vozíku s možností provozu na pozemních komunikacích
připojení za automobil, max. hmotnost vozíku 1,6 t
ANO
rekuperace ztrátového tepla z motoru do předehřevu vody
ANO
všechny technologie zakryté uzamykatelnými dvířky či poklopy
ANO
provoz se zamknutými dvířky či poklopy s bezpečnostním přerušením
ANO
provozu (zastavení motoru) dosažitelného vně
hadice na horkou vodu min 15 m na navijáku
30 m / ANO
hadice na napouštění vody min. 40 m dlouhá na navijáku
50 m / ANO
tryska na mytí
ANO
rotační tryska s automatickým odsáváním, záběr min. 50 cm
ANO
s odsávací hadicí min. 15 m délky
celý systém vhodný na čistění podchodů a venkovních povrchů při
ANO
teplotě min 80 ⁰C
nástavec na odstranění žvýkaček se záchytným košem pro odstraněné
ANO
žvýkačky

Podrobná technická specifikace ručně vedeného zametacího stroje
Popis
benzínový motor
pracovní šířka min. 50 cm
výkon motoru min. 3,3 kw
nádoba na zametené nečistoty min 45 l
zametání venkovních ploch min. 600 m²

Přesná hodnota / popř. ANO - NE
ANO
85 cm / ANO
3,3 kW / ANO
50 l / ANO
3.800 m² / hod. / ANO

Podrobná technická specifikace ručně vedeného mycího stroje
Popis
baterie 24 V
příkon min. 1.200 W
pracovní šířka min. 40 cm
nádrž na vodu min. 35 l
mytí venkovních ploch min. 600 m²
maximální plošný výkon min. 3.000 m² / hod.

Přesná hodnota / popř. ANO - NE
ANO
1.300 W / ANO
45 cm / ANO
40 l / ANO
ANO
3.300 m² / hod / ANO
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Podrobná technická specifikace ručně vedeného mycího stroje
Popis
napětí 220 V
příkon min. 800 W
pracovní šířka min. 30 cm
nádrž na vodu min. 4 l
maximální plošný výkon min. 200 m² / hod.

Přesná hodnota / popř. ANO - NE
ANO
820 W / ANO
ANO
4 + 4 l / ANO
200 m² / hod / ANO
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Příloha číslo 2

Cena – kalkulace
stroj / příslušenství
1 ks vysokotlakého čistícího stroje
1 kus ručně vedeného zametacího stroje
1 kus ručně vedeného mycího stroje, 24 V
1 kus ručně vedeného mycího stroje, 220 V
Cena celkem

cena v Kč bez DPH
599.000,- Kč
124.100,- Kč
139.000,- Kč
34.900,- Kč
897.000,- Kč
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