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Iva Janečková PŘíLOHY: POčt~T~sj

Od: Nikola Alferyová
Odesláno: 17. července 2015 9:37
Komu: OU Psary
Předmět: FW: Speciální dopravní technika --záchranné vozidlo JSDH - část 1.
Přílohy: Obec psáry - veřejná zakázka Speciální dopravní technika — záchranné vozidlo JSDH.pdf;

Afl00001.txt

Prosím zapsat. Díky Nik.

From: petr.simecek.rrR(adealer.renault:cz [mailto:oetr.simecek.rr2@dealer.renault.cz]
Sent: Thursday, July 16, 2015 6:08 PM
To: asistentka
Subject: Speciální dopravní technika--záchranné vozidlo JSDH - část 1.

Dobrý den,
dovoluji si tímto reagovat na výzvu k podáni nabídky na veřejnou zakázku “Speciální dopravní technika - záchranné
vozidlo JSDH“.

Jelikof máme velikostně omezené odesílání e-mailů, toto je první část.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Petr ©imeček
Prodej unikavých vozu PRO.
RENAULT RETAIL GROUP
Renault Retail Group cz, s.r.o.

RENAULT Helsinská 166i2, 15500 Praha 5-Zličín, Česká republika
Passion for I fe Tel: +420 225 340 479, Fax: +420 225 340 405

~w.renaultretailgroup.cz
GSM: +420 602 615 727
e-mail: petr.slmeceksrg~dealer.renault.cz
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RENAULT RETAIL GROUP CZ
Helsinská 166~2
155 00 Praha

Tel. : +420 225 340 479
Mob : +420 602 615 727
Fax: +420 225 340 404
Internet: ‚‘A‘M$.rpz.cz

RENAULT PRAHA ZLIČ1N
RENAULT RETAIL GROUP CZ, era,, HelsinskS 2,15500 Praha 5
IČO: 27152975 DIČ: CZ271829T5

Petr Šimeček - prodej užitkových vozidel Renault

RENAULT RETAIL GROUP Cz s.r.o.

ič: 27182975

RENAULT

REN~UJLT
RE‘ľí4iL ľ
GROW

1. Název veřejné zakázky: „Speciální dopravní technika — záchranné vozidlo JSOH“

2. Základní identifikační údaje:

2.1. Zadavatel

Název: Obec Psáry

Sídlo: Pražská 137, 25244 Psáry

iČ / DIČ: 00241580/ CZ00241580

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Vlasta Málková, místostarostka

2.2. Uchazeč

Název: Renault Retail Group CZ, s.r.o.

Sídlo/místo podnikáni: Helsinská 166/2, 15500 Praha 5

Tel/fax: 225 340 400, 225 340 405

E-mail: info~rpz.Cz

lČ: 27162975

DIČ: Cz27182975 .

Obchodní rejstřík: Městký soud v Praze, oddíl C, vložka 102607

StatUtární orgán: Petr Kadlec -jednatel společnosti

Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Petr Šimeček - prodej užitkových vozidel Renault

Tel.: 225 340 479, 602615 727

E-mail: petrsirnecek.rrg~dealer.renault.cz

V Praze dne 16.07. 2015
TeL:,

82975
400. WM“.rpz.rz
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RENAULT RETAIL GROUP CZ
HelsInská 16612
15500 Praha 5

Tel.: +420 225 340 flE
Mob: +420602 615727
Fax: +420 225 340 404
Internet : vwwwspz.cz

V Praze dne 16.07. 2015

RENAULT PRAHA ZLIČíN
RENAULT RETAIL GROUP CZ, ssc., Helsinská 2,15500 Praha 5
IČO. 2T182975 DIČ: CZ27 182975

Petr Šimeček.. prodej užitkových vozidel Renault
RENAULT RETAIL GROUP CZ s.r.o.

iČ: 27182975

RENAULT

T
RETkL
GROUP

3. Seznam listů nabídky veřejné zakázky a seznam příloh:

3.1. Krycí list nabídky a nabídková cena (2 stránky)

3.2. Výbava a technická specifikace Renault Master (2 stránky)

3.3. Motor a převodovka Renault Master (1 stránka)

3.4. Čestné prohlášeni o splnění základních kvalifikačních předpokladů (1 stránka)

3.5. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti a autorizovaný dealer (1 stránka)

3.6. Čestné prohlášení o beztrestnosti (1 stránka)

3.7~ Tabulka technické specifikace zadavatele (2 stránky)

Přílohy:

číslo 1: Výpis z obchodního rejstříku (2 stránky)

čislo 2: Výpis z živnostenského rejstříku (2 stránky)

číslo 3: Návrh Kupní smlouvy (5 stránek)

4. Nabídková cena a termín dodání nového vozidla (cena zahrnuje náklady na dopravu a předprodejní seNis}

4.1. Renault Master 104kW! 140k S&S L2H2P3 Combi pro 9 osob, včetně úpravy vozidla a
valníkového přívěsu

Celková nabídková cena bez DPH: 685.868,-Kč

DPH 21%: 144.032,-Kč

Celková nabídková cena včetně DPH: 829.900,-Kč

Termín dodání:, do 16. týdnů ad objednání
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/ RENAULTRETAIL GROUP Cz TeL: .420225 340479 RE~1M.?LT
Helslnskä 166i2 Mob: ±420602 615 727 :: RET~~
15500 Praha 5 Fax: +420 225 340 404 GROU~

Internet : ‚wnJ.rpz.cz
REP4AUIr

Obec Psáry
Speciální dopravní technika — záchranné vozidlo ‘JSDH

RENAULT MASTER 2,3 dCi 104kW! 140k S&S L2H2P3 Combi pro 9 osob

VÝBAVA VOZIDLA
AKTIVNÍ A PASIVNI BEZPEČNOST

+ ABS $ elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd rozsvíceni výstražných světel pil prudkém brzdění

• elektronický stabilizační systém ESP s protiprokluzovým systémem ASR,

+ asistent rozjezdu do kopce, systém kontroly trakce Extended Grip

+ airbag řidiče, imobilizér

+ 4 kotoučové brzdy, systém kontroly tlaku v pneumatikách

VNEJšI A VNITŘNÍ VYBAVA

+ barva karoserie červená VIF 719

+ zadní křídlově dveře prosklené — otvírání 1800

+ pravé boční posuvné dveře a levý bok prosklené, zadní levá i pravá částprosklená

+ čalounění a obloženi interiéru včetně stropu

• podlaha potažená plastem s izolací, omyvatelná, protiskluzová

* zpětná zrcátka a nárazníky černé

+ ocelová kola 16, rozměr pneumatik 225165 R16C

+ plnohodnotné rezervní kolo vzadu pod podvozkem

* povinná výbava - komplet) zvedák, klIč na kola tažné oko v kabině

* palivová nádrž 801

* tažné zařízeni - koule

KOMFORT A PROSTORPRO CESTIJJICI

manuální klimatizace s pylovým filtrem vpředu

* elektrické ovládáni předních oken

(. centrální zamykání s dálkovým ovládáním v klíči se dvěma tlačítky

elektricky ovládaná a vyhřivaná zpětná zrcátka

+ autorádio W-lS $ CD/MP3 přehrávačem, ovládánľu volantu, HF Bíuetooth, připojení IJSB a AUX

+ tizavíratelná schránka spolujezdce

+ odkládací prostor nad hlavou řidiče a spolujezdce, uzaviratelná schránka před spolujezdcem

-) řadící páka integrovaná v palubní desce

* výškově a podélně nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou, nastavitelná opěrka hlavy, tříbodový bezp. pás

dvoumístné sedadlo spolujezdce multifunkční s úložným prostorem, nastavitelné opěrky hlavy, tříbodové bezpečnostni pásy

+ vyjímatelná třímístná lavice ve druhé řadě, nastavitelné opěrky hlavy, třibodové bezpečnostní pásy

v~imatelná třimistná lavice ve třetí řadě, nastavitelně opěrky hlavy, tříbodové bezpečnostní pásy

* výškově nastavitelný volant, hydraulický posilovač řízení

+ lx zásuvka 12V - ve středové konzoly a lx dobíjecí USB zásuvka u předního skla

úprava interiéru dle požadavku zadavatele - vice v celkovém shrnuti níže

RENAULT PRAHA zučlN
RENAULT RETAIL GROuP Cz, sto. He!sinská 215500 Praha 5
Ičo: 27182976 otč: CZ27182975
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RENAULT RETAIL GROUP CZ
Helsinská 16612
155 OD Praha S

RENAULT PRAHA ZLičíN
RENAULT RETAIL GROUP CZ. arc., Helsinská 2.15500 Praha 5
ičo: 27162975 Dič: CZ27182975

Tel. : +420 225 340 479
Mob: +420 602 615 727
Fax: +420 225 340 404
Internet: vn~v.rpZ.cz

RENAULT

Obec Psáry
Speciální dopravní technika — záchranné vozidlo JSOH

RtIUUL
GROUP

I RENAULT MASTER 2,3~Ci 104kW! 140k S&Š L2H2P3 Cothbi pro 9ásáb

TECHNICKÁ SPECIRKACE

Rozměry (mm) L2l1293

Rozvor; 3.682

Celková délka; . 5.548

Přední převis; . 842

Zadní převis; 1.024

Šířka kabiny‘ šířka kabiny se zpětnými zrcátky; 2.070 / 2.470

Celková výška v nezatíž~ném stavu; 2.495

Výška hrany nákladového prostoru v nezatíženém stavu (min / max): 545/ 562

Objem nákladového prostem bez zadních řad sedadel (m3): 10,8

Vnitřní výška: 1.849

Vnitřní délka nákladového prostoru ve výšce podlahy bez zadnlch sedaček: 3.083

Vnitřní délka nákladového prostoru ve výšce podlahy od druhé řady zadních sedaček: 2.257

Vnitřní délka nákladového prostoru ve výšce podlahy od třeti řady zadních sedaček; 1.448

Vnitřní šířka; 1.765

Vnitřní šířka mezi podběhy: 1.380

Boční dveře- šiřka; 1.270

Boční dveře—výška: . 1.780

Zadní dveře-. šiřka; . 1.577

Zadní dveře — výška: 1.820

Hmotnosti (kg)

Celková hmotnost vozidla; . ~.500

Maximální hmotnost přívěsu (nebrzděný / brzděný): 750/ 2.500

Pohotovostní hmotnost vozidla; 2.184

Užitečná hmotnost vozidla: 1.316

Nosnost přední nápravy: 1.850

Nosnost zadni nápravy: 2.100

Udaje se mohou lišit v závislost‘ na vybavě v hmotnostních údajích Je zapocítana hmotnost hdiče (76 kg)
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RENAULT RETAIL GROUP CZ
Helsinská 166J2
15500 Praha 5

RENAULT PRAHA ZLIČÍN
RENAULT RETAIL GROUP CZ, aro., Ha!sinsl~Ď 2)15500 Praha 5
čo~ 2718297$ Dič: CZ27182975

TeL: t420 228 340 479
Mob: +420 602 615 727
Fax: +420 225 340 404
Internet: v~~v.rpz.cz

RENAtJU

REi~I~ULT
;: REb~tLL

F

Obec Psáry
Speciálni dopravni technika — záchranne vozidlo JSDH

RENAULT MÁSTEŘ 2,3 dCi 74 kW 1100 R L2H2P3 Combi pro 9: osob

MOTOR A F*EVODOVKA
MOTOR 2 3 dCi 140k
Počet válců/ventilů; 4/15
Palivo / Typ vstřikování: Diesel / Common Rail

Turbokompresor: Twin Turbo s pevnou geometrií

Zdvihový objem; ) 2.298 cm3
Maximální výkon: 104 kW / 140k při 3.500 ot/mm‘

Maximální kroutící moment: 340 Nm při 1.500— 2.750 ot/mm‘
Emisní norma: EURO 6
Start za studena: přizpůsobeno pro startováni za studena do ~20°C
Převodovka: manuální 6 stupňů vpřed + I Zpětný stupeň
Pravidelná údržba: 40.000 km nebo 2 roky (co nastane dříve)

Zaruka vwobce a asistenčni sluzby
Záruka výrobce na vůz: první 2 roky (24 měsÍců) bez omezeni v počtu ujetých km

Záruka výrobce na lak: první 3 roky (36 měsíců) bez omezení v počtu ujetých km

Záruka výrobce na neprorezivěni karosérie: prvních 5 roků (60 měsíců) bez omezeni v počtu ujetých km

Asistenční služby Renault: první 2 roky (24 měsíců) bez omezeni v počtu ujetých km

Strana5 (c?Ikem 10)
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I ~ RENAULT RETAIL GROUP CZ Tel ÷420225340479
Helsinská 160/2 Mob: +420602615 727 BETIW
l5SODPrahaS Fax +420225340404

Internet : ‚w~Qrpz.cz

Obec Psáry
Speciální cfopravni technika — záchranné vozidio ‚JSDH

o splněni základních kvahfikaěnich předpokladu podle ~ 53 odst I pism c) až pism g) a písm fl a
písm k) zakorna Č 13712006 Sb, o veřejnych zakazkách, ve znění pozdějšich předpisu

(dale jen „zákon“) způsobem podle * 53 odst 3 písm b) a písm d) zakona,
1) o splněni kvalifikačního předpokladu podle ~ 50 odst I písm o) zakona,
2) k požadavku na předloženi dokladů dle 5 66 odst S zákona.

Prohlašuji tímto čestně, že:
Ad 1) Prohlašuji tímto čestně, že:

. dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu (5 53 odst. 1 písm. c) zákona),

o vCiči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízeni, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zarTlítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčniho řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačujici nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (~ 53 odst. 1 písni. d) zákona),

. dodavatel není v likvidaci (5 53 odst. 1 písm. e) zákona),
o dodavatel nemá v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to Jak v

České republice, tak v zemi sidla, místa podnikáni či bydliště dodavatele (5 53 odst. I písm. Ü zákona),

• dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištěni; a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele (5.53 odst. 1 písm. g) zákona),

‘ dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plněni veřejných zakázek (5 53 odst. 1 pism. j) zákona).

. dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
kodle zvláštního právního předpisu (5 53 odst. I písm. k) zákona).

Ad 2) Prohlašuji tímto čestně, že:

dodavatel je ekonomicky a flnančně způsobilý splnit veřejnou zakázku (5 50 odst. 1 písm. c) zákona).

Ad 3) Dodavatel dále předkládá, resp. čestně prohlašuje dle 5 68 odst. 3 zákona:

• seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro

podáni nabidek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (5 68 odst. 3 písm. a)

zákona);

Ing. Petr Kadlec, jednatel společnosti .

. má-li formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje “O
% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (568 odst. 3 písm. b) zákona); ---—-- .

. že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou
veřejnou zakázkou (5 68 odst. 3 písm. c) zákona).

V Praze dne 16.07. 2015 [~} ~
2 ~@iČ: .27132975

rsf.: .220 275 340 4Cl). rr«wrpt.7‘

Petr Šimeček - prodej užitkových vozidel Renault
RENAULT RETAIL GROUP CZ s.r,o.

lČ: 27182975

RENAULT PRAHA 2LIČIN
RENAULT RETAIL GROUP cz, Srn., Helsinská 2,15500 Praha 5
ičo: 27182975 oič: czaiis~gys
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ĺ;~. RENAULT RETAIL SROUP Cz Te t420 225 3d3
) He saska 16o;2 Mob +420 602 615 727 RF‘~

lSSOOPrahaS Fax 4420225340404
Internet ‚‘~‚wrpzcz

RENAULT .

Obec Psary
Speciální dopravní technika — záchranné vozidlo JSDH

Čestné prohlášení o ekonomické a frnanční způsobilosti
o splněni zakladnich kvabfikačnich předpokladu podle ~ 50 odst I pism c) zakona Č 137~20O6 Sb O veřejnych

‚ zakázkách, ve‘ znění pozdějších předpisů (d~Je jen »zákon«)

Prohlašuji tímto čestně, že:

dle ~ 50 odst. I písm. c) zákona Č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách jsme ekonomicky a finančně schopni splnit

veřejnou zakázku a názvem ‚Speciální dopravní technika — záchranné vozidla JSDH‘.

V Praze dne 16.07. 2015 ‘ [T1 REN4U~9‘ ‘

‚ 60: 2719 iĎ: C127142975

reL: ±~ ‚25343 4~a, WWW‘92.C2

Petr Šimeček - prodej užitkových vozidel Renault
RENAULT RETAIL GROUP CZ s.r.o.

‘. ‚ lČ:27182975

Čestné prohlášení — autorizovaný dealer

Prohlašuji tímto čestně, že:

společnost RENAULT RETAIL GROUP CZ, aro., 16: 27182975, DIČ: CZ27182975, se sídlem Praha 5, Zličín,

Helsinská 165/2, ~sČ 155 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

102607, jejíž jménem jedná Ing. Petr Kadlec, jednatel, čestně prohlašuje, že je autorizovaným prodejcem a

autorizovaným servisním místem nabízeného vozidla Renault a zcela tak naplňuje podmínky výběrového řízeni,

V Praze dne 16.07. 2015 P~ ‘

~LL‘ čt: 271 I12ý.G u ‚‚271 52975
‘ eL: .42422 .o ~ü. w‘vwflLCC

‘ Petr Šimeček - prodej užitkových vozidel Renault
RENAULT RETAIL GROUP CZ s.r.o.

. lČ:27182975

RENAULT PRAHA ZLIČÍN
RENAULT RETAIL GROUP cz, srn., Helsinská 2,15500 Praha 5
iČo: 27182975 oič: CZ27182975
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Obec Psary
SpecIální dopravní technika — záchranné vozidlo JSDFI

Čestně prohlášení o beztrestnosti

Jako statutární zástupce a jednatel společnosti RENAULT RETAIL GROUP CZ, S.R.O., lČ: 27182975

tímto čestně prohlašuji, žejá ani žádný další statutární zástupce či člen statutárního orgánu;

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin hospodářský

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin proti majetku

- nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné

činnosti související s předmětem veřejné zakázky.

K tomuto čestnému prohlášení se připojují všechny osoby ve funkci statutárních zástupčů žadatele a další členové
statutárního orgánu.

V Praze dne 16.07.2015

RENAULT PRAHA ZLIČÍN
RENAULT RETAIL GRoup CZ, aro., Helsinská 2, 15500 Praha 5
Ičo: 27182975 DIČ: cz27 182975

ral. .420 225 340 400, www.rpz.cz

Petr Šimeček - prodej užitkových vozidel Renault

RENAULT RETAIL GROUP Cz aro.
[Č; 27182975

RENAULT

RENAULT RETAIL GROUP CZ
Helsinská 16612
15500 Praha 5

Tel. +420 225 340 479
Mob: ÷420 602 615 727
Fax: +120 225 310 404
Internet : ~‘mrpz.cz

RETJ4Lt
GROUP
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Tel.: 4420225340479
Mob: 4420 602 615 727
Fax: t420 225 340 404
Internel :

Obec Psáry
Speciální dopravní technika —záchranné vozidlo JSDH
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Rozměry a hmotnosti:

Tabulka technické specifikace zadavatele

Celková hmotnost 3.500 kg

Počet mist I< sezení

Barva:

minimální hodnoty

Délka vnější:

3.500 kg

Výška vnější:

9

hodnoty uchazeče

červená

Šířka bez zpětných zrcátek:

3.500 kg

5.500 mm

Rozměry nákladového prostoru:

2.400 mm

Délka ad 3 řady sedadel k zadním dveřím:

2.000 mm

Výška vnitřní:
Šířka vnitřni:

červená VIF 719

5.548 mm

Motor:

2.495 mm

1.400 mm

Obsah:

2.070mm

1.800mm

Výkon:

1.650mm

1.448mm

Palivo: .

Emisní norma:

1.849 mm

2.250 cm3

1.765mm

100kw

Manuální převodovka:
Počet stupňů:

diesel
EURO 6

2.298 cm3

6

EURO 6

Výbava (minimální požadavky na výbavu): hodnoty uchazeče
Sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné s loketní a bederní opěrkou ano
Pod sedadly spolujezdců vpředu uzavřený úložný prostor ano
Vzadu dvě řady vyjímatelných trojsedadel (bez nutnosti použiti nářadí) ano
Manuální klimatizace vpředu ano
Centrální zamykáni 5 dálkovým ovládáním ano
Elektricky ovládaná okna vpředu ano
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ano
Autorádio a CDIMP3 přehrávačeň), HF sada Bluetooth ano
Airbag řidiče ano

ABS, ESP, ASR (nebo podobné bezpečnostní systémy) ano
Pomocník rozjézdu do kopce ano
Podlaha v zadni čásli tepelně a hlukové izolovaná ano
Rezervní kolo plnohodnotné ano
Kompletně prosklený vůz ano
Tažné zařízeni s maximální hmotnosti brzděného přívěsu 2.500 kg, el. zásuvka 7 p6lů ano
Odkládací prostory ve dveřích řidiče a spolujezdce ano

Gumové koberce u řidiče a spolujezdce ano
Aretace otevřených zadních dveří vozu ano
Posilovač řízení ano

RENAULT PRAHA ZLIČíN
RENAULT RETAIL GROUP cz, ar a.. Helsinská 2.15500 Praha 5
iČo: 27162975 DIČ: c227162075
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RENAULT RETAIL GROUP CZ
Helsinská 166)2
155 00 Praha 5

Tel. +420 225 340 479
Mob: +420 602 615 727
Fax: 4420 225 340 404
Internet: ww,.rpz.cz

Obec Psáry
Speciální dopravní technika — záchranné vozidlo JSDH

I

Vnitřní úprava vozidla:

Tabulka technické specifikace zadavate‘e

Vnější úprava vozidla:
Barevné provedení vozidla v červeně barvě

Zábleskové majáky a světla odpovldajíci zákonným požadavkům.
Minimální konfigurace výstražných světel:

- Iks světelná rampa modré barvy
- zadní maják
- 2ks LED záblesků modrá barvy do masky vozidla
- Směrová rampa oranžové barvy v zadní části vozidla

Výstražné zvukové zařizeni s reproduktorem o minimálním výkonu 100W s ovládacím
panelem v dosahu řidiče vozidla

Přídavné osvětleni zadního přepravniho prostoru vozidla umístěné ve stropní Části
Podlaha nákladového prostoru se zvýšenou mechanickou odolností
Vyjímatelná pevnostni přepážka pro zvýšeni bezpečnosti posádky
Kotevni systém pro uloženi a převoz přístrojů a vybaveni pro zásah v normalizovaných
bednách,
3 ks beden cca S7OxO5Oxl000mm z plechu o síle mín 1mm s uzamykáním.
Přesné rozměry a barva budou upřesněny.

hodnoty uchazeče
ano

ano

ano

ano
ano
ano
ano

ano

Valníkový přivěs kategorie 01: hodnoty uchazeče
Výrobce: Vezeko
Obchodní označení: B 08.2 Vano
Požadovaná specifikace:
Nebržděný ano
Jednonápravový ano
Přívěs musí být vyhotoven z nekorodujícího materiálu ano
Minimální rychlost 80 km/h ano
Připojeni pro tažné zařízeni Iso 50 ano
Připojení pro el, zásuvku 7 pól ano
Kola minimálně 155/R13 ano
Pojezdové kolečko (opěra oje) umístěné na oji s aretací ano
Celková hmotnost 750 kg ano
Vnitřní šířka ložné plochy minimálně 1 400mm ano
Vnitřní délka ložné plochy minimálně 2 500 mm ano

Uzamčeni oje k tažnému zařízeni (zámek včetně minimálně 3 ks klíčů) ano
Zástěrky na kolech . ano
4 pevnostní oka umístěná na podlaze ano
Kotevní systém pro uloženi a převoz přístrojů a vybavení pro zásah ano
v normalizovaných bednách.

RENAULT PRAHA ZLIÖIN
RENAULT RETAIL GROUP cz, s.r.o., Helsinská 2, 15500 Praha 5
ičo: 27182975 DiČ: CZ27182975

sJ RENAUtI R‘lt5P;~Ptz5;‘
ti‘ĺ,‘~ů~ ®

helsinská Praha 5
č0: 271s~87~&í~,GZ271S2975
Eel. ~-JD 225 340 403. w‘n-q‘.mz.c2

RENAULT.

RENAULT
RETAIL
GROUT

Strana10 (celkem 10)


