Kupní smlouva
0

číslo kupujíeﬂıo
číslo prodávajícího

038376

uzavřená v souladu S § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákoník“), mezi těmito smluvníıni stranami:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem:

Nám. Dr. E. Beneše

1,

460 59, Liberec

1

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem statutárního města Liberec
IČ:

00262978

DIČ; CZ00262978
hnnı‹øvni spojeni: ČS, as.,

ve věcech převzetí zboží: Lubomír Popp, vedoucí oddělení krizového

řízení

dále jen „kupující“

3

TI-IT Polička,

.r.o.

se sídlem/ místem podnikání: Starohradská 316, 572 01 Polička

zastoupená: Martinem Balášem, jednatelem
Ičz

46508147

DIČ: CZ46508147
bankovní spojení:
zapsaná/ý:

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Hradci Králové, oddíl C, vl. 2192

ve věcech předání zboží: Pavel Trnka, prodej a marketing
dále jen „prodávající“
(kupující a prodávající dále Společně také jen jako „smluvní Strany“)
takto:

l

Úvodní ustanovení
Smluvní strany

1.

prohlašují, že identiíikační údąie speciﬁkující smluvní strany jsou

S právní skutečností

v souladu

změny dotčených
bez zbytečného odkladu. Při změně identiﬁkačních

v době uzavření Smlouvy. Smluvní

Strany se zavazují, že

údajů písemně oznámí druhé smluvní straně
údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že O to
požádá jedna ze smluvních stran.

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení kveřejné zakázce s názvem
„Dodávka dopravnﬂıo automobilu pro JSDH Vratislavice nad Nisou“ (dále jen „veřejná
zakázka“), ve které byla nabídka prodávajícího vybrána jako nejvhodnější.

2.

3.

Prodávající prohlašuje, že se detailně seznáınil se zadávací dokumentací veřejné zakázky,
S rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu mámy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje

takovými kapacitamí a odbomými znalostmi, které jsou nezbytııé pro realizaci předmětu plnění
této smlouvy za dohodnutou maximální Smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

Článek I.
Předmět smlouw
1.

Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu níže

vymezený předmět koupě

(dále jen „zboží“),

a umožní Inu nabýt ke zboží vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a
zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
2.

Předmětem plnění smlouvy je dodávka dopravního automobilu včetně požámího příslušenství.

Článek 11.

Specifikace zboží
Prodávající se zavazuje dodat dopravní automobil speciﬁkovaný vpříloze č. 1 této smlouvy, která
tvoří její nedílnou součást, obsahující text přílohy ě. 4 zadávací dokumentace - Technické
podmínky pro dopravní automobil J SDHO Liberec - Vratislavice nad Nisou.

Dopravní automobil včetně dodávaného hasičského přislušenství musí být nový.

čıánøk III.
Čas a místo plnění
1.

do 30.11.2020.
nejpozději
zboží
kupujícímu
dodat
Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2
pracovní dny dopředu oznámit kupujícímu termín dodání svýjimkou, že čas dodání zboží
připadne na poslední den lhůty.
Prodávající

se

zavazuje

dodá zboží do místa sídla kupujícího. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu
spolu se zbožím také doklady, jež jsou nutné k užívání zboží.

2. Prodávající

článek IV.

Předání a
1.

Prodávající se zavazuje zboží dodat

ıłřevzetí zboží

v dohodnutém času, na dohodnutém

množství, jakosti a provedení.
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místě a

v dohodnutém

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží pouze za předpokladu, že prodávající neoznámí
včas dodání zboží dle článku HI. odst. 1 této smlouvy, nebo zboží trpí takovými vadami, pro
které

ho nelze užívat k účelu vyplývajícímu Z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání

zboží obvyklý.

O předání zboží se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
-

-

-

označení osoby prodávajícﬂıo včetně uvedení sídla a IČ,
označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla a IČ,

označení této smlouvy včetně uvedení jejﬂıo evidenčního
rozsah a předmět plnění,
čas a místo předání zboží,

čísla,

jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
oznámení kupujícího dle odst. 5, pokud kupující provede prohlídku zboží přímo při jeho
předání.

Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu prohlídku dodaného zboží za účelem ověření, zda
bylo dodáno zboží dle příslušných ustanovení této Smlouvy, a to porovnáním skutečných
vlastností zboží se speciﬁkací

požadavků na zboží uvedenou v této sınlouvě.

Kupující se zavazuje provést prohlídku zboží nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho
předání a v této lhůtě oznámit prodávajícímu výhrady k předanému zboží. Pokud kupující
oznámí prodávajícímu, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že kupující
zboží akceptuje bez výhrad a že zboží převzal. Pokud kupující zjistí, že zboží trpí vadaıni, pro
které dle jeho názoru lze zboží užívat k účelu vyplývajícímu Z této smlouvy, popř. k účelu, který
je pro užívání zboží obvyklý, oznámí prodávajícímu, že zboží akceptuje S výhradamì.
takovém
případě se má za to, že kupující zboží převzal. Nelze-li dle názoru kupujícﬂıo zboží pro jeho
vady užívat kúčelu vyplývajícímu ztéto smlouvy, popř. kúčelu, který je pro užívání zboží
takovém případě se má za to, že kupující
obvyklý, oznámí prodávajícímu, že zboží odmítá.
zboží nepřevzal. Nepřevzaté zboží vrátí kupující zpět prodávajícímu, umožňuje-li to povaha věci
a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V

V

Oznámení O výhradách a oznámení O odmítnutí zboží musí obsahovat popis vad dﬂa a právo,
které kupující V důsledku vady zboží uplatňuje.
Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit

oznámené vady ve

lhůtě dle článku VIII. této

smlouvy.

Po opětovném předání zboží se obdobně uplatní postup uvedený v odstavci 3 až 7.

Článek V.
nebezpečí
lìřeghod
škodąçna zlıuží zı nııląınjií vlastnického práva
Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží.
Převzetím zboží nabývá kupující ke zboží vlastnické právo.

Článek VI.
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Práva a_|1ovinn0sti smluvních stran
Prodávající se zavazuje provést plnění

v souladu

se zadávací dokumentací veřejné zakázky.

že zboží bude odpovídat obecně platným právním předpisům ČR,
ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si
smluvní st:rany tímto sjednávají.
Prodávající je povinen

zajistit,

Prodávající je povinen po celou
kvaliﬁlcací

dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou

požadovanou v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o všech skutečnostech, které

mohly způsobit ﬁnanční, nebo jinou újmu, O překážkách, které by mohly
stanovené touto smlouvou a O eventuálních vadách dodaného zboží.

by

mu

ohrozit termíny

že dopravní automobil je pořizován svyužitím státní dotace zprogramu
Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR ,, Dotace pro
jednotky SDH obcí vroce 2020“, prodávající se zavazuje řádně uchovávat origiııál smlouvy,

S ohledem na

to,

včetně dodatlců avšech jejích příloh, veškeré originály dokladů alistin (zejména účetních)
týkajících se předmětu smlouvy či S Iıím souvisejících činností, a to minimálně do 31.12.2030.

Zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu, ze kterého je projekt ﬁnancován, a to
zejména pro účely případné kontroly realizace projektu a také podmínek daných právními
předpisy k archivaci těchto dokumentů (zákon č. 563/1991 Sb. O účetnictví a zákon č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění).
Prodávající se zavazuje oznámit kupujícímu neprodleně všechny podstatné

změny a skutečnosti,

nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí S předınětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv
způsobem předmětu smlouvy nebo pořízení zboží dotýkají.

které mají vliv

výkonu ﬁnanční kontroly v souladu se zákonem č.
O ﬁnanční kontrole ve veřejné správě a O změně některých zákonů (zákon o

Prodávající se zavazuje spolupůsobit při

320/2001 Sb.,
ﬁnanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o
dodávkách zboží a služeb hrazených zveřejných výdajů nebo zveřejné ﬁnanční podpory
vrozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Prodávající je povinen poskytnout
požadované informace adokumentaci zarněstnancům nebo zınocněncům kupujícího a
pověřených orgánů (Ministerstvo vnitra České republiky, Ministerstvo ﬁnancí, Nejvyšší
kontrohıí úřad, příslušný ﬁnanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) avytvořit výše
uvedeným orgánům podmínky kprovedení kontroly vztahující se kpředmětu
smlouvy aposkytnout jim součirmost, a to po dobu trvání této smlouvy, nejméně však do
31.12.2030.
Prodávající se zavazuje kpřevzetí závazku případného vrácení ﬁnančních prostředků a

ﬁnančního postihu vz.niklých kupujícímu vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů
Z důvodu způsobených na straně prodávajícﬂıo (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě
stanovené ceny plnění a/nebo smluvní pokuty).

Čıánøıﬂ VII.

Kupní cena a p_Iatební podmíulw
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1.

Kupní cena je smluvními stranami sjednána ve výši:

-

l.487.000,-

DPH,
-

DPH

Kč

(slovy: jeden milion čtyři sta

% činí 312.270,-

21

Kč, (slovy:

tři

osmdesát sedm

sta

dvanáct

tisíc

tisíc

dvě

korun českých) bez

stě

Sedmdesát

konm

českých),

-

celková kupní cena včetně DPH činí l.799.270,- Kč, (slovy: jeden milion Sedm set
devadesát devět tisíc dvě stě sedmdesát kortm českých),

2.

Kupujícíneposkytuje zálohy.

3.

Cena

dle odst.

1

je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a Zahmuje veškeré náklady

k řádnému, úplnému a kvalitnímu Splnění závazků prodávajícího včetně všech rizik a
vlivů během plnění smlouvy. Cena může být měněna a překročena pouze v souvislosti se
změnou DPH.
nezbytné

4.

5.

Celková cena nesmí být měněna v Souvislosti S ìnﬂací české koruny, hodnotou kursu české
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitu měny
nebo cla.

Daň z přidané hodnoty bude k celkové

ceně účtována dle daňových předpisů platných v době
vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění) při fakturaci
zdanitelného plnění.

6.

Prodávající je oprávněn fakturovat cenu po předání zboží za předpokladu, že podle článku IV.
této smlouvy je zboží akceptováno bez výhrad a prodávající řádně splnil další závazky

Přílohou faktury bude odsouhlasený a oprávněnými zástupci
smluvních stran podepsaný předávací protokol. Faktura musí být vystavena do 15 dnů od
vzniku nároku na finanční plnění a odeslána na adresu sídla kupujícﬂıo nejpozději do 7 dnů od
vyplývající ztéto srnlouvy.

j ejﬂıo vystavení.

7.

Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne prokazatelného doručení
kupujícímu.

8.

Faktura musí obsahovat náležitosti v rozsahu zákona č. 23 5/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
v platném znění, zejména:
označení osoby prodávąiícﬂıo včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
-

-

evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této Smlouvy),
den uskutečnění plnění,

cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem,
Označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

S

nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných
právních předpisů, nebo pokud její přílohou nebude smluvními stranami oboustranně
podepsaný předávací protokol, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu ve lhůtě splatnosti
zpět. Vtakovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce
vystavením a prokazatelnýın doručením opravené faktury kupujícímu.
Jestliže faktura

Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti
stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet
prodávąjícﬂıo uvedený v této smlouvě nebo na účet, který prodávající kupujícímu písemně sdělí
po uzavření této smlouvy.

čıánøk VIII.
Odpovědnost prodávajícího za vady
Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží minimálně po dobu 24 měsíců od předání
bezvadného zboží a to bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Záruční doba běží od dne předání

a převzetí zboží v souladu

S

článkem IV.

této

Smlouvy.

má

nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo zboží při předání a
převzetí, nebo kterou kupující zjistil kdykoli během záı'uční doby.
Kupující

Prodávající se zavazuje vadu zboží odstranit neprodleně, nejpozději však do 10

doručení písemného oznámení kupujícího O vadách zboží, pokud nebude S

dnů ode dne
ohledem na

charakter vady smluvními stranami dohodnuta lhůta delší.

Pokud nelze v důsledku vady užívat zboží k účelu vyplývajícímu Z této smlouvy, popř. k účelu,
který je pro užívání zboží obvyklý, může kupující požadovat dodání nového zboží. Týká-li se
vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti.
Oznámení vady musí obsahovat

její

popis a právo, které kupující vdůsledku vady zboží

uplatňuje.

Čıánøk IX.

Dohoda o sıırluvııí pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

V případě,

že prodávající nepředá zboží v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se
kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% Z celkové kupní ceny včetně DPH za každý

den prodlení.

V případě

prodlení prodávajícﬂıo S odstraněním vad ve lhůtě stanovené touto smlouvou se

prodávající zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši

včetně

DPH za každý den prodlení a jednotlivou vadu

0,5% Z celkové kupní ceny

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování

její

výše

prodávajícímu.

Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit prodávajícímu úrok Z prodlení
ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení. Kupující není vprodlení S plněním
své povinnosti zaplatit kupní cenu, pokud je prodávající vprodlení splněním kterékoliv své
povinnosti vyplývající z této smlouvy.
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Kupující

má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti prodávajícím

smlouvě včetně povinnosti utvrzené výše dohodnutou Smluvní pokutou.
Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu za škodu, která mu vznikne V důsledku jednání
prodávajícího, kterým je porušen zákon o veřejných zakázkách. Kupující má právo i na
náhradu škody, která převyšuje dohodnutou smluvní pokutu.
vztahující se ktéto

V případě,

že prodávající poruší svoji povinnost dle této smlouvy a v důsledku takového
porušení dojde ke krácení dotace či kneuznatelnosti výdajů kupujícího, vzniká kupujícímu
nárok na smluvní pokutu ve výši rovnající se zkráceným či neuznatelným výdąiům, ať už
kupující v důsledku tohoto porušení odstoupil od smlouvy, či nikoliv.

Čıánøkx.
od smlouıy

0dstou[:ﬂ_ení

Smluvní strany mohou odstoupit od

této

smlouvou.

smlouvy Z důvodů stanovených zákonem nebo touto

Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit:
pokud je prodávající v prodlení s dodáním zboží O více jak 10 dnů,
pokud bylo zboží kupujícím odmítnuto ve smyslu článku IV. této smlouvy,
pokud je prodávající v prodlení s odstraněním vad zboží oznámených v souvislosti
S předáním a převzetím zboží dle článku IV. této smlouvy,
Kupující má právo nerealizovat předmět smlouvy S ohledem na omezené ﬁnanční prostředky.
Kupující má právo Z důvodů omezení nebo nedostatku ﬁnančních prostředků:
3.1
phıění Smlouvy přerušit nanezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje
lhůtaakupující je povinen kpokračování plnění smlouvy prodávajícího písemně vyzvat.
Jakmile se strany dohodnou O prodloužení lhůty, je prodávající povinen pokračovat v plnění
smlouvy.
3.2
po předchozím upozornění prodávajícího ukončit plnění smlouvy atuto smlouvu
vypovědět. Vtomto případě zániku smlouvy před splněnim závazku náleží prodávajícímu
za částečné plnění Smlouvy poměrná část celkové ceny zboží; prodávajícímu nenáleží žádné
odstupné či kompenzace dalších nákladů avýdąiů Spojených spořízením zboží atouto
smlouvou. Vpřípadě sporu stran O výši částečného plnění, bude cena určena znaleckým
posudkem znalce, jmenovaného kupujícím.

Zástupci smluvních

Ve

věcech technických je pro plnění

Článek XI.
tı-au a doručování písemností

této Sınlouvy

zástupcem a kontaktní osobou na straně

kupujícího:
-

Lubomír Popp, vedoucí oddělení krizového

řízení,

tel.

Ve věcech plnění této sınlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně prodávajícího:
-

Pavel Tmka, prodej a marketing,

tel.
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Určení zástupci smluvııích stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících
S plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací
protokol. Určený zástupce kııpujícﬂıo je též oprávněn oznamovat za kupujícího vady zboží a
činit další oznáınení, žádosti či jiné úkony podle této Smlouvy.

Změna

určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy.
Smluvní strana, O jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu

píserrmě sdělit druhé smluvní straně.

Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi

stranami se za účinné považují osobní

doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou
poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje snıluvních stran a jejích zástupců uvedené V této

smlouvě nebo kontaktní údaje, které

si

smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně

oznámily.

v případě osobního doručování
anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či
elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití
Oznámení správně adresovaná

se považují za uskutečnčná

stejného komunikačního kanálu.

Čıánøk XII.
Zveřejnění smlouv-.“_ a obchodní tajemství
Smluvní strany berou na vědomí, že tato snılouva bude zveřejněna v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny ozııačit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údáe, ...) a nemohou být
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas S

jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

Smlouva nabývá účinnosti nej äíve dnem uveřejnění V registru smluv v souladu S § 6 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností
jsou phıění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to
v případě, že druhá s1:rana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu
2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonﬂc.

podmínek.

k

jejich užití

§

smlouvě nepovažuje za obchodní
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších

Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené
tajemství a uděluje svolení

V

i

této

čıánøk XIII.
Závěrečná ustanovení
Není-li

l.

V této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy Z ní vyplývající občanský zákoník,

v platném mění.

Tuto smlouvıı je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodaﬂců a
prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
Prodávající nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

2.
3.

se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost
z jakéhokoli důvodu dle platného občanského zákonﬂcu.

4. Prodávající

této;

to

smlouvy

5.

Tato smlouva je vyhotovena ve ťčech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu.
Kupující obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží prodávající.

6.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou
ze stran, a že obsahuje úplné ujednání O veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní
s1:rany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s dodáním zboží ujednat.

7.

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveníıni
občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konﬂiktu mají přednost
ustanovení této smlouvy, pokud nejsou V rozporu S donucujícími ustanoveními občanského
zákonﬂcu a dalšími právními předpisy.

8.

Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spoı'y stran budou rozhodovány před
příslušnými soudy České republiky.

9.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné
nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny Ostatní části této Smlouvy a Ostatní její
ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatehıé V celém rozsahu povoleném zákonem. Strany

10.

se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž
nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo

nevymahatelných ustanovení.
11.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec
18.08.2020.

12.

1)

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Technická speciﬁkaoe nového automobilu,
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č.

780/2020 ze dne

V Poličce dne: 07.09.2020

Zigązodávgjíeﬂıo'

Martin Baláš
jednatel

THT Polička ;;„r.o.

VLiberci dne:

fi

m

-~““

Ing.

oslav Zámečník, CSc.

primátor statutárního města Liberec

Technické parametry nabízeného dopravního automobilu
Technická specifikace podvozku
IVECO Dail'-.“ 4x2
5200 kg
2735 kg
2100 kg
3700 kg
3520

Celková hmotnost:
Užitečná hmotnost:
Zatížení na přední nápravu:
Zatížení na zadní nápravu:
Rozvor:

Motor:

typ

mm

FlCFL411

COMMON

EURO 6d, 4 válec, elektronické vtřikování

RAIL

2 generace, tıırbodmychadlo s mezichladičem
vzduchu, ventil Wastagate
max. výkon
132
(180 PS) při 3500 ot/min.
max. kroutící moment
430 Nm při 1400 - 2600 ot/min.

kW

4 ventily na válec

Převodovka:

IVECO, 6+1 převodových stupňů, plně synclıronizovaná

Nápravy:

přední řiditelná (IVECO), zadní hnací tuhá (IVECO),

Pérování:

vpředu torzní tyče s tlumiči a stabilizátorem
vzadu parabolieká listová pera s tlumiči a stabilizátorem

Brzdy:

ESP9 +ABS 9 + EBD 9, kapalinové, vpředu ivzadu kotoučové,

Nádrž:

70 l diesel + 25 lAdBlue

Kabina:

1

+ 2

míst, krátká, zinkovaná,

eřizování světel z místa řidiče,

nový multifunkční diplej, otáčkoměr, immobilizer,
ochranný kryt motoru
servořízení,

R16 C + plnohodnotná rezerva

Kola:

195/75

Elektr. systém:

provozní napětí 12V, akumulátor 1 x 110 Ah

Barva:

červená, odstín olakování podvozku

IVECO DAILY

výrobního závodu) je nejbližší k požadovanému odtínu

z
3020

(originál

RAL

z technických podmínek. Originální lakování od výrobce podvozkıı
musí být zachováno z důvodu dodržení zámky na karoerii.

Vˇřbava vozidla:
0
0

0
0
0
0
0

uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
v nákladním protoru 2 ks posuvných oken v bočních dveřích a na stěně za řidičem
elektroinstalace pro montáž tažného zařízení + adapter zásuvky
tažné zařízení koule ISO 50 - přípojné vozidlo do 3500 kg
přední FULL LED světla včetně denního svícení
osvětlení nákladového prostoru LED
akustická signalizace při couvání

0

2 x zásuvka 12 V / 8A
2 x zásuvka USB /2 A
elektricky ovládaná přední okna
elektricky vyhřívaná a stavitelná zrcátka
dálkové centrální zamykání
podélně a výškově stavitelný volant

0

airbag řidiče a spolujezdce

0
0

dvousedadlo spolujezdce s tříbodovými pásy
sedadlo řidiče nastavitelné ve třech směrech

0

nezávislé teplovodní topení

0

0

mlhovky s funkcí Cornering
držák rezervního kola pod vozidlem
pneumatiky zimní + S (s alpským štítem)
otevírání zadních dveří 0 260 st. s aretací
stropní police v kabině nad čelním sklem
parkovací senzory vzadu
couvací kamera
přední kamera včetně SD karty
gumový koberec na podlahu

0

autorádio

0

přední a zadní lapače nečistot

0

základní povinná výbava

0
0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

M

s

MP3

Příloha technic H5“ ch parametrů nabízeného automobilu:

Technické podmínky pro dopravní automobil

EDS: 014D24l00 0257
Statutární

město Liberec

JPO - Liberec - Vratislavice nad Nisou
IČO 00262978

Technické podmínky
pro dopravní automobil
l.

2.

Kraj Liberecký

Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu
V provedení ,,T“ (technickém), kategorie podvozku 1 „PIO městský pr0voz“, S celkovou
hmotností od 4000 do 5500 kg (dále jen ,,DA“).

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
(technický průkaz),
b) stanovené vyhláškou ě. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve mění
pozdějších předpisů, a doložené při dodání
prohlášením o shodě výrobku, případně
kopií certiﬁkátu vydaného pro požadovaný typ
autorizovanou osobou,
c) stanovené vyhláškou ě. 247/2001 Sb., O organizaci a činnosti jednotek požární ochrany,
ve znění pozdějších předpisů,
a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
část

II.

DA
DA

3.

3.1

Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky,
ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:

K 'bodu 9 a 14 přílohy ě. 1
DA je vprostoru místa nástupu

DA

strojníka (řidiče) ~do
akonzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným
Součástí dodávky je příslušný protikus.

3.2

3.3

vybaven zásuvkou pro dobíjení

VDA,

typu třípólová s víčkem.

K bodu 10 přílohy č. 1

S ohledem na provoz DA vkopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek
se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.l000kg`ı největší technicky přípustné
hmotnosti DA (pro posouzení splnění požadavku je použita tovární hodnota výkonu motoru).

K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena

DM

analogovou radiostanicí kompa1:ibiJ.ní S typem
4600,
Motorola
a
příslušnou
střešní
které
montáž
dodá
anténou,
pro
výrobce
zadavatel.
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. l, vyhlášky
č. 69/2014 Sb., O technických podmínkách věcných prosñedků požární ochrany, včetně
tlačíﬂ‹ového mikrofonu umožňujícﬂio uživatelsky Zadat jednu sekvenci selektivní volby.
3.4

K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety

12

V se světelným tokem každého světlometu

nejméně 1300 hn. Požární světlomety mají magnetické uchycení' a jsou vybaveny kabelem
O délce nejméně 3
pro napojení na elektroìnstalaci DA. Svěﬂomety, kabely a vně karoserie
umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54. Zásuvky budou umístěny uvnitř V zadní části

m

vozidla.
3.5

K

bodu 16 přﬂohy č. l
Osvětlení prostoru okolo
je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bﬂého světla umístěnými
vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby. Osvětlení prostoru kabiny a zavazadlového
prostoru je také zajištěno LED zdroji neoslňujícího bﬂého světla.

DA
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K bodu 17 až 23 přﬂohy č. l

3.6

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro
druhé řady sedadel pro ﬁi hasiče a třetí řady sedadel pro
evalcuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
strojnﬂ‹a,

K bodu 20 přílohy č.

3.7

3.8

tři

velitele

hasiče,

a pro

nebo

tři

l

Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě O tepelném výkonu
nejméně 4 kW.

K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená S nejméně třemi dveřmi, Z nichž posuvné dveře
jsou umístěny vpravo. Kabina osádky je od zavazadlového prostoru oddělena pevnou
přepážkou.

3.9

3.10

3.11

K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecímì úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními
S typem DP1400, výrobce Motorola, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.
K bodu 22 přílohy č.

Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibìlními
S typem PELI 3765 výrobce PELI, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.

K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybaven:
D autorádiem,
v dosahu sedadla
ı:ı

ı:ı
ı:ı

3.12

1

dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami S napětím
12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenýmí na zdroj, dále dvěma
zásuvkami USB S elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj
pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů, měničem napětí 12/230 V,
v dosahu sedadla velitele čtecí lampičkou,
v prostoru druhé a třetí řady sedadel zásuvkou 230 V.
velitele

K

bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení (dále jen ,,ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho
světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky - hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“)
a doplňkovými svítilnami.

Světelné Zařízení je tvořeno rampou O délce rovnąjící se nejméně 3/5 šířky střechy DA.
Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu
360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity
nebo
vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li Z důvodu konstrukčního provedení
°
umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360 ve vzdálenosti
tvořeno i dalšími
nad zemı'), musí být světelné zařízení
20
od ní (ve výšce 1
vyzařuje
výstražnými svítilnami pro dokrytí, ranıpou nevylcrytých, úhlů. Světelné Zařízení
v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně
ve směru jízdy.
a červené barvy na levé straně od podélné osy
oknem vybaven 1 párem doplňkových
předním
pod
straně
kabiny osádky
je na přední
svítilen (každá svítilna S nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik
pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé
ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány
straně od podélné osy
se světelným zařízením.
Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly vrampě pro zvýšení
intenzity vyzařovaného svěﬂa ve směru jízdy lze vpřípadě potřeby současně vypnout

DA

m

m

DA

DA

DA

DA

DA

samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.
Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny
pro dvě úrovně svítivostl - DEN/NOC homologace podle EI-IK 65, třída 2. Musí být zapojeny
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aby na změnu intenzity okohıího osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky,
nebo prostřednictvím ovladače umístěného V dosahu řidiěe. Ovládací prvky ZVZ jsou
umístěny V dosahu řidiče. Reproduktor ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru
jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukěními prvky, karosérií a výbavou DA.
Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných
reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako
tak,

u samostatného reproduktoru).

3.13 'K bodu 26 přílohy č. 1
Uchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požámﬂıo příslušenství jsou provedeny
Z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností. Uchytné a úložné prvky jsou do
vestavby uchyceny šroubovanými spoji.

3.14

K bodu 35 přﬂohy č.
DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo
1

oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá snejméně 3 diodamì). Světelné
zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech - směrování vlevo, výstražný mód
a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla
řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.
3.15

3.16

K bodu 36 přílohy ě.

1

DA

Pro barevnou úpravu
je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva
vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA V celé jeho délce.

RAL

3020.

Bﬂý

Kbodu 37 přílohy ě.l
bﬂém zvýrazňujícím vodorovném

V

pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky
je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. _V prvním řádku je text
„SBOR DOBROVOLNÝCH HASI‹ˇ:Ú“, v áxnhćnx řááınn je název øhøø

„LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU“.

3.17

K bodu 42 přílohy ě. 1

Na přední

i

zadní části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma

100 až 200 mm.

3.18
3.19

K bodu 37 a 42 přílohy č.1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

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

3.20

4.

K bodu 8 přílohy ě. 2
Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech
řadách. První a třetí řada sedadel je orientována po směru jízdy, druhá řada sedadel je
orientována proti směru jízdy. Sedadla jsou vybavena omyvatelným povrchem.
DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství
'Ěkárnička velikost III v batohu

_

_

požární světlomet s kloubovým úchjıtem

přenosný hasicí přístroj

C02 s hasicí schopností 89B

zaĚ§$Žtel| värcäìe

kuzäžgâtů

_

1
__

__

1

2

0

1

1

___
Í

1

1

ruční radiostanice

4

0

l

|

4

2
0

_

přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností
34A a zároveň l83B

0

_

O
3/5

ruční svítilna S dobíjecími akumulátory

4

ruční vyprošťovací nástroj

l

nﬂçﬂviøø ıćkøšﬂkć pro jøánøxázøvć pønžiﬂ nęsżøﬂıni

_

0
0

1

_

2 Pán/

sedadlo

L
2 PáľˇY/

_

sedadlo

vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy

2

vytyčovací červenobﬂá páska 500 rn

1

l

0

1

1

0

řetězová pila Husqvama

motorová
nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové
ıle 5/3 l
_
_
pákové kleště
dýchací přístroj

2

O
H

0

_

O

1

1

_

_

O

›-A

ı-I

- přetlakový, izolovaný

krumpáč

I-tı-ı.à

_'

_

GOO

ı-I:-1.5

cestářské koště

lopata

QQ

ıﬂı-I

P-'IQ

požární sekera bourací
ruční pila na dřevo

ı-A

ı-I

ı-A›-A

ı-ıı-ı

r-A

ı-A

1

1

1

1

O

skřínka s nástroji

OO

sekera dřevorubecká

dřevorubecká lopatka
nastavovací žebřﬂš pro hasiče, pro nejméně dvě osoby,
S dostupnou vűšcou 8
trhací

hák

m

CD

O
_

záchranná evakuační nosítka

.-.__

1

osvětlovací Stativ

Dýchací přístroje jsou umístěny v prostoru kabiny osádky.

l_

0

1
_

1

__

_

0

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

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 hmomostí nejméně 30 kg,
od podlahy
ve výšce 900
b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700
rozměr
Nejmenší
každého
nejméně
3
kN.
silou
a má nejméně čtyři kotvící body S tažnou
musí být dodržen V celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm,
je
vybaven nejméně jedním plně výsuvným vodorovným prvkem po celé šíři nákladového
c)
prostoru o nosnosti nejméně 200 kg, S kotvícími body s tažnou silou nejméně 3 kN.

mm

mm

DA je vybaven sířešním nosičem s nosností nejméně

100 kg pro uložení zavazadel. Střešní
nosič je tvořen nejméně 3 příčnﬂšy a pochozí plošinou s bočnicemi pro uložení zavazadel.
Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdomých
materiálů. Žebřﬂš je upevněn na zadních dveřích vpravo.

Délka DA (včetně tažného
nejvíce 6500 mm.

zařízení) je S

ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice

DA je konstruován S uspořádáním náprav 4 x 2.
4/5

ll.

DA jehvybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS, ESR nebo obdobným

zařízením.
12.
13.
14.

Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstr'uovanými pro provoz

na sněhu a ledu S označením

3PMSF (nalpský šI:ít“).

DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
DA je dále vybaven:
ı:ı

EI
ı:ı
ı:ı
ı:ı

EI

cı
EI
ı:ı
ı:ı

ı:ı
ı:ı

centrálním Zamykáním s dálkovým ovládáním,
předními elektricky ovládanými okny,
posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
předními lapači nečistot,
zadnímì lapači nečistot,
LED světlomety pro denní svícení,
parkovacími senzory vzadu,
couvací kamerou,
gıunovými koberci na podlaze,

ochranným kry'tem pod motorem,
uzávčrkou diferenciálu zadní nápravy,
v prostoru kabiny osádky i Zavazadlovérn prostoru voděodolnou podlahou S protiskluzovou

úpravou.

DA

je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním
předpisem. Veškeré příslušenství poﬁebné pro výměnu kola je umístěno V
a je součástí
je dodáno v originálním držáku automobilu.
dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k

15. Součástí

16.

17.

DA

DA

DA

se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek,
není
starší
24
měsíců
a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
který

Pro výrobu

Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární
ochrany sroěním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně
funkční.

18.

Všechny položky požámﬂıo

příslušenství a všechna zařízení použita pro

montáž do

DA

obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným
dokladem (homologace, certiﬁkát, prohlášení O shodě apod.).
splňují

Tuto technickou speciﬁkaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout

pan Lubomír Popp, e-mail

V Liberci dne 9. 3. 2019
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