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Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
‘~—~edeneho podle 51253 nasled zákona č ~37:2OO6 Sb. c veř~nych zakázkách ve zněn pozdě~š~ch

předpisu

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 11.06.2015

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1, Obchodní firmaiNázev
sto

1,2. Právni forma
Společnost S ručertim omezeným

1.3. Sídlo
Kolčavka 5&1
t9000 Praha
Česká republika

1.4, IČO
26724332

15. Statutárni orgán

[ Jméno a přijmem statutárního orgánu nebo jeho členu Funkce ve statutarnirn orgánu
‚JoJíŠk~ peinat9l
[~‚~Fid JIWVd

Zpúsob a rozsah jednáni
Jmenem spotečnos‘~ jednap 1ednatete ve všech věcech samoslalně a podepisuji tak, že k
vytištěnému nebo nadepsanému obchodnimu 1itiénu společnosti přípoji jednatel svuj podpis

2. Základní kvalifikačni předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

Dodavate~ prokázal ministerstvu nrc nhistni rn4vOj v souladu s ustanovením 5 53 odst 3 zákona že
. 553odst ipism a)

• nebyl pravomocně odsodzen pro trestný čin spáchaný ve prospéch orGanizované zločinecké
skupIny trestný čn‘ účast‘ na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosu Z trestne
činnosti podilničtvr, ptueti úplatku, podplaceni. nepřímého úplatk&stvi podvodu. úvěroveho
poavocu včetně případu, kdy jde a přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
dnu. nebo došlo k zahlazeni odsouzeni za spachani takoveho trestoeho činu: de~t a právnickou
osobu musí tento předpoklad splňovat jak talo pravnicka osoba tak jeji statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu a je~l‘ statutárním arganem dodavatele Či Členem statutamího
orgánu doduvatele pravnická osoba. musi tento předpoklad splňoval jak tato právnická osoba. tak
její slalutarni orgán nebo každy člen statutárního orgánu této právnické osaDy podava-li nabídku či
žádosl o udast zahranični pravnická osoba prostřednictvím své organizační složky. musí
předpoklac podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky, tento základní kvatrfikačni předpoklad musí dodavatel splňovat lak ve vztahu k uzemi
Česka reputYiky. tak k zemi svého sidle. mtsta poonikáni Či bydliště

* ~ 53 odsi 1 pism W
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin. jehož skutková oodstata souvÉsi S předmětem
pocnikani dodavatele podle zvláštních pravnich předpisu nebo došlo k zahlazeni odsouzení za
spácháni takoveho trestného činu. de-fl o právnickou osobu. must tuto podniinku splňoval jak lato
pravn‘cká osoba. tak její statutární organ nebo každv člen sta;utárn‘no orgánu a e.li statutamini
orcanem dodavatele ‘5 denemn statutámnitio orgánu dodavatele právnická osoba musí tento
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předpoklad splňovat jak ~aln právnícka osoba tak jGp statularni organ eeoc každy člen statutarnihu
organu lato pravn;cke osoby pocavá-li nabídku Či žádost o učast zahraniční právnick-a osobá
prost‘rednicTvím sve organtzačn; složky mus; předpoklad podle tohoto písmeno spl~ova~ vedle
uvedenycli osco rovněž vedoucí těto organizační složky tento základní kvalifikačn; předpoklad
motu dodavatel sptiiovat jek ve vztahu k území Ceské republiky. tak k zemi ~veho sídla, místa
poonikani či byd~ště

• ~ 53 odst. I písm ci
v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu cOnani nekale soutěže Íorrnou podplacen
podle ‚vlaštniho právního předpIsu

. ~ 53 OdSt. I picni dl
vučí jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenčfli řízeni
v n~mž bylo vydáno rozhodnutí a úpadku nebo insolvenčni navrtl nebyl zanhitnut proto‘ ž.e majetek
nepostačuje k uhradě nákladu nsolvenčniho řízeni nebo nebyl konkurs zrušen proto‘ že majetek
byl zcela nepostačulicl nebo zavedena nucena sprava poole zvlaštnich pravrlich p~edpIsu,

• *S3odst‘ I písm C)
není v likvidaci

. ~ 53 odst 1 písm fl
notná v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a to ~ak v České republice‘ tak v zemi sidl&
místa podnikání Či bydliště dodavatele‘

• ~ 53 odst I písm gI
nemá nedoplatek na polistneiil a na penále na veřejné zdravotní po1išt&ni‘ a to jek v České
republice‘ tak v zemí sídla‘ místa podnikaní či bydliště sodavatele.

. ~53 odst. písm h~
nemá nedoplatek na pojislneni a na penále na sociální zabezpečeni a příspěvku na slábi; politiku
zaměstnanosti, a to jak v Česká republice‘ tak v zemi s~dlá. místa podnikání Či bydliště dodavatele
~ 53 00cL 1 ~íSfli I)
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocné uloženo
kárne opatření podle zvláštnich pravnch předpisu‘ je-l~ podle ~ 54 písm dl požadováno prokázan;
odborné zpusobiiosti podle zvlaštních právnich předpisu; pokud dodavatel vykonáva tuto činnost
orostřednictvlm odpovědného zástupce nebo jiné osooy odpov;dajicí za činnost dodavatele.
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.

. ~ 53 odst. 1 písm. ji
neni veden v re1střiku osob se zákazem plněn veře1ných zakázek
* 53 aOst‘ 1 písm k)
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožněni vykonu nologalní práce
podle zvláštního pravniho předpisu.

3. Profesní kvalifikační předpoklady~ jejichž splnění dodavatel prokázal

3,1 Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanoveni ~ 54 písm. a) dodavatel prokázal:

Výpisem z obchodniho rejstříku

3.2 Oprávněni k podnikáni dle ustanoveni ~ 54 písm. b) dodavatel prokázal:

Natev dokladu Iv~~a~ Předmět podnikaní ‘Obory Datum Datumdlnnosti vyslaven; platnosu

‘i~“~~tL ľ~5i ~ ~ ~s_ri 2 20 ~
‚re;‘..r:~‘i

P!~z jr:us‘r‘-n‘üiru,, .

~; — :::: ~ k~1
~ ‘ > ľ r .i‘~j:‘n ‘Op ~ke“ ‚‘ Č

- Pr‘j~‘i,
~‚~i“.
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Pozn I
Chov zviřat a ‚ejich výcvik js výjimkou živočišné výrobyt
Mimoškolni výchova a vzděiáván. pořadani kurzu. Školen včetně lektorské činnosti
Poskytován technickych služeb
Proná~ern a pujčová& Věci movitých
Skladován, baleni zboži. manipulace a nákladem a technicke činnosti v dopravě
Udržba motorovych vozidel a jejich přiskišenstvi
Velkoobchod a maloobchod
Vyrpha kovových konstrukci a kovodělných výrobku
Výroba motorových a p~ipojných vwtidel a karoserii
Výroba, obchod a služby jinde neza?azené
Zpracován dřevo. výroba d?evéných. korkových proutěných a slaměných vvmbku
Zprostředkováni obchodu a služeb
Poskytováni služeb pro zemědětstvr. zahradnictvi. rybnikářstvi, lesn,ctvi a myslivost
Vydavatelské činnosti, polyy&icka vyroba. knihařske a kopirovaci práce
Povrchové úpravy a svařováni kovu a dalšich materiálü
Výroba elektronických součástek, elektrickvch zařieeni a výroba a opravy eleklrickych stroju. vf islro~u
a elektronických zaři‘em praculkich na malěm napěu
Výroba siroju a zařizeni
Výroba jizdnich kol, voziLi pro invalidy a jinych nemoiorovych copravn~ch prostředku
Výroba a opravy čalounickych výrobku
Vyrooa. opravy a Ůdržba sportovnich potřeb, her, hraček a dětskych kočárRu
Připravrié a dokončovaci siavebni práce, specializované stavebn~ óilmosh
Uhytovaci služby
Realitni činnost. správa a údržbo nemovitosti

4. Datum podáni žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace

Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne 2501.2010. Rozhocnuti o zápisu dodavatele do
seznamu nabylo pr~vni moci dne 17 02.2010
Posledni aktualizace zápisu V seznamu byla provedena dne 28,01 2015

Spravnosl tohoto výpisu se potvrzuje

Česka republika - Ministerstvo pro misini rozvoj ‘

Datum 11.062015

Evidenčni Oslo. CP201 5005005

~
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Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky
Počet listů: 2

VZOR

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

k VZ: „Speciální dopravní technika — záchranné vozidlo JSDH“

o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ~ 53 odst. 1 písm. c) až písm. g~ a písm.
j) a písm. k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“) způsobem podlc ~ 53 odst. 3 písm. b) a písm. d) zákona,
1) o splnění kvalifikačního předpokladu podle ~ 50 odst. 1 písm. c) zákona,
2) k požadavku na předložení dokladů dle * 68 odst. 3 zákona.

Ad 1) Prohlašuji tímto čestně, že:

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

. ‚růči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo
insolvenění řízení. v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního
řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (* 53 odst. 1 písm. d)
zákona),

. dodavatel nenív likvidaci (~ 53 odst. I písm. e) zákona),

. dodavatel nemá v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke
spotřební dani, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele (~ 53 odst. I písm. í)zákona),

. dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění; a to jak v české republice, tak v zern.i sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele (* 53 odst. I písni. g) zákona).

. dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
• (~ 53 odst. I písm. j) zákona),

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

Ad 2) Prohlašuji tímto čestně, že: .

• dodavatel je ekonomicky a finančně způsobilý splnil veřejnou zakázku (* 50 odst.
I písm. c) zákona).



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

seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních
3 letech od konce lhůty pro podáni nabídek byli v pracovněprávním, funkčním
či obdobném poměru u zadavatele (* 68 odst. 3 písm. a) zákona);

Poznámka:
V případě, že takový statutární orgán, resp. člen statutárního orgánu není, zůstane
pole nevyplnčné.

. má-li formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě
pro podání nabídek (* 68 odst. 3 písm. b) zákona);

Poznámka:
Nejedná-li se o akciovou společnost, zůstanou pole nevyplněná.

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

Toto čestné prohlášení podepisuji jako jednatel
společnosti

(např. předseda představenstva a.s., jednatel společnosti
s r. o. atd.; jedná se pouze o demonstrativní výčet)

V Praze dne 15.7.2015

9

fl
BOSCHJÍS~1 s.r.o. Service

gUTOSERVIB _____
—

Ko~ČaL,ka 1/68, Praha 9-Liboři
Tel.: 284 82OE5T~Fg« 284 820 954
I 0: 26724332. I : CZ28724332
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s.r.o.
~LJTOSE Fl ‚liS

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já níže podepsaný Josef Jíša, jednatel společnosti Jiša s.r.o., Kolčavka 1/68, 19000 Praha
9, lČ026724332, čestné prohlašuji, že uchazeč Jiša s.r.o. plni veškeré kvalifikační
předpoklady stanovené pro veřejnou zakázku Speciální dopravní technika-záchranné
vozidlo JSDH zadavatele obec Psáry.

V Praze dne 18.7.2015

Josef Jiša, jednatel Jíša s.r.o.

JIEIK BOSCH

— ____

S po Service
~EflViS~ ‚~‚
Kolčavka i,ea, Praha 9-Libeň
Tel.: 264 820 857 F~,t; 284 820 954
lC0~ 26724332, hi : 0226724332 (8)
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Veřejná zakázka malého itzsahu ‚Speciální dopravní technika - záchranné vozidlo JSDH“

Kupní smlouva
dle ~ 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku

(dále Jen „Smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany

I. název:Jlša s.r.o.
sidlem:Kolčavka 1/68, 19000 Praha 9
IčO:26724332
DIČ:, plátce DPH CZ26724332
(dále jen „Prodávající:“) .

a

2. Obec Psáry .

ičo: 00241580
se sídlem Pražská 137, Psč 252 44, Psáry
zastoupená Milanem Váchou, starostou obce ‘

(dále Jen „Kupující“)

Článek!!.
Předmět smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu I kus
speciálnihoau‘omobilu a 1 kus nákladního přivtsu kategorie 01 (dále jen „Zboží“)
spcciílkovanýcj‘ v příloze Č.1, která je nedílnou součástí Smlouvy,a závazek Kupujícího
převzít Zboží v souladu scSmlouvou a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.

Článek!!!.
Doba a místo plnění

1. Zboží bude dodáno do 9. 10.2015 do sídla Kupujícího.
2. Dopravu Zboží zajistí na své náklady Prodávající.
3. Prodávající Zboží v místě plnění vyzkouší jeho funkčnost a předvede jeho funkce a

ovládáni.

Článek IV.
Kupní cena

1. Kupní cena Činí: 661.000,- bez DPh. .

2. Ke kupní ceně bude přiůčtována DPH dle právních předpisů účinných ke dni uskutečněni
zdanitelného plnění.

3. Kupní cenu včetně DPH uhradí Kupující na základě faktury vystavené Prodávajícím po
předáni Zboží Kupujícímu.

4. Fakwra je splatná do 14 dnů ode dne jejího ‘döručení Kupujícímu.
5. Prodávající je oprávněn vystavit íbkwru po řádném předání Zboží Kupujícímu.

StrInkalzs ‘

‘ ‘1°



Veřejná zakázka malého rozsahu „Specíálni dopravní technika záchranné vozidlo .150W‘
. Clánek V.

Odpovědnost za vady, záruka

L Prodávající poskytuje na Zboží záruku v délce 36 měsíců od jeho řádného předáni
Kupujícímu.

2. Během záruční doby se Prodávající zavazuje na vlastní náklady odstranit závady Zboží
do 7 pracovních dnů od jejich nahlášení na email zakazky~jisa.cz.

3. Prodávající neměj za vady. jež byly způsobeny po předání Zboží vnějšími událostmi,
které nezpůsobil. Jedná se především o poškození Zboží živelnou pohromou nebo
uživatelem‘ popř.neodbornou obsluhou.

4. Nárok z vad, včetně vad skrytých uplatríKupujicí u Prodávajícího nejpozdějido konce
záruční doby.

Článek Vt.
Smluvní pokuty

I. V případě. že je Prodávající v prodleni s dodáním Zboží, uhradí Kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,3 % z celkové kupní ceny s DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě. že je Prodávající v prodleni s odstraněním vady Zboží v záruční době, uhradí
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové kupní ceny s DPH za každý
započatý den prodlení.

3. Zádná ze smluvních stran nemá nárok na zaplacení smluvní pokuty, pokud druhá smluvní
strana prokáže, že jí ve splněni povinnosti dočasně nebo trvalo zabránila mimořádná
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli; to neplatí.
pokud překážka vznikla z jejích osobních poměrů nebo vznikla až v době, kdy byla s
plněním smluvené povinnosti v prodlení, nebo pokud se jedná o překážku, kterou byla
podle Smlouvy povinna překonat.

4. Smluvní strany jsou oprávněny “edIc smluvní pokuty požadovat v plné výši i náhradu
újmy, která vznikne v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění je smluvní pokutou
zajištěno.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
2. Smluvní strany mají vzájemnou informační povinnost o všech skutečnostech. kwré .~y

mohly ohrozit řádný výkon práv a povinností plynoucích ze vztahu založeného
Smlouvou.

3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma
Smluvními stranami.

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučuji použiti ustanovení
* 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ1. Obchodní
zvyklosti nemají ve smyslu ~ 558 odst. 2 OZ přednost před ustanovením zákona,jež
nemá donucující účinky.

5. ‘]ato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. z nichž každá ze Smluvních stran
obdrží po jednom. ‘

6. Nedílnou, součást této Smlouvy tvoří přílohy č. l—Tcchnická speciňkacc.

[:PODPISY SMLUVNÍCH STRAN JSOU UVEDENY NA DALŠÍ STRANĚ]
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Veřejná zakázka malého rozsahu „Speciální dopravní technika — záchranné vozidlo JSDH“
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Veřejná zakázka rnalěho rozsahu „Speciálni dopravní technika ~..zúchranné vozidlo JSOU“

Příloha Č. I Technická specifikace

íi~ozmčry: . ___ minimální hodnoty

Celková hmotnost 3.500 kg _4~500kg
~čet míst k sezení 9 _________

~Barva: JCervená~,,~,
Délka vnější: 5.500 mm
Výška vnější: 2.400 mm
~řk,z~Wýt~~999,,PIn
Rozměry nákladového prostoru
Délka ad 3 řady sedadel k zadním ~ 1.400 mm
dvenrn: ______ L

rVýška vnitřní: 1.800mm

Šiřka vnitňií: 1.650 mm

~tor: __ t
Obsah: J,7.250 cnť

p00kW

{g~[ivo: Jj?iesel ‘

~p~iisnínormw. „—.——--„———_IE~4~32jL__.__._J

. Manu~iřevOdoV~_L_..,,..~,_____
Počet stu ňú: ____

~požadavkyyý ____ ]
Sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné s loketní a bederní
~ou .--... ....__.

Pod sedadly spolujezdců vpředu uzavřený úložný prostor
Vzadu dvč řady vyjímatelných troj sedadel (bez nutnosti použití
~dí~
~1anuální klimatizace vpředu _________________

‘Centrální zamykání s dálkovým ovládáním _________

~k~icky ovládaná okna vpředu ___________

±~ktricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcáika
Autorádio s CDJMP3 přehrávačem, HF sada IMuetooth _______

Airbag řidiče
A ESP,_ASR nebo podobné be ostní systčmy)_ý
i‘omocnik rozjezdu do 1~2P~9_____._____ ~

Podlaha v zadní části tepelně a hlukové_izolovaá
Rezervní kolo plnohodnotné
Kompletně_prosklený vůz
Tažné zařízení s maximální hmotností brzděného přívěsu 2.500 kg,
el.zásuvkal_pólů_,,~____ _________

Odkládací_prostory ve dveřích řidičeaspoi ezdce
L~}~0vé koberce u řidiče a spolujezdce_____________
[~‚E~tace otevřených zadních dveří vozu _____

Stránka 4 zS

‚!:?



technika ~Záchranné vozidlo JSDH“
~vač~zeníj

~Upaond~~

Lx~~n!voziwavčervenébarvč J
Zábleskové majáky a světla odpovídající zákonným požadavkům.
Minimální konfigurace výstražných světel:

- 1 ks světelná rampa modré barvy
- zadní maják
- 2ks LED záblesků modrá barvy do masky vozidla
~
Výstražné zvukové zařízeni s reproduktorem o minimálním výkonu
~ —~

~9itřfl~ravavozjWa: __

Přídavné osvětlení zadního přepravního prostoru vozidla umístěné ve
. s~pni části
LPodla1~a nákladového prostoru se zvýšenou mechanickou odolností
Vyjímatelná pevnostní přepážka pro zvýšeni bezpečnosti posádky
Kotevní systém pro uloženi a převoz přistrojů a vybaveni pro zásah

normalizovaných bednách.
3 ks beden cca 870x650x1 000mm z plechu o síle min 1mm s
uzam ‘káním. Pře sně ozin či barva bud uře~

Valníkový přívěs kategorie 01;

__ __ 1LLLJ

~(ýrohce; ‚-——. .—

Obchodní označení:

__ ILLIj

~kd~ápi~av~ý

í.ľ~včs musí bÝt vxh1oven~?íacd
Minimální rychlost 80 kmiti

~~ipojeníprot~ zařízení ISO 50
~~p9jení pm ci. zásuvku 7pó1

1linin~ál;iěl55/J(l3
~pJezdové kolečko (opěra oje) umístěné na oji s aretací

ová 750 kg
P~~al~žnéP0chvrninimálně 1400 ___

~p~řni délka ložné plochy minimálně 2 500 mm

ks kk‘u J
IatěrkYJ~kOkCh~
.4 pevnostní oka umístěná na podlaze
Kotevní systém pro uloženi a převoz přístrojů a vybavení pro zásah
v normalizovaných bednách.

LLLL7~j
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Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky-SPECIFIKACE DO1)AVATELE

Technická specifikace: Vozidlo Renault Master Combi 2,3 dCi 104 kw

Speciální vozidlo:

Rozměry: minimální hodnoty

Celková hmotnost 3.500 kg 3500 kg 3500kg

Počet míst k sezení 9 9
Barva: červená &rvcná VIF 719
Délka vn~jši: ~ 5548mm
Výška vnější: 2400 mm 2495 mm
Šířka bez zpětných zrcátek: J2.000 mni 2070 mm
Rozměry nákladového prostoru
Délka od 3 řady sedadel k zadním 1448 mm

~. 1.400mmdvenm:
Výška vnitřní: 1.800mm 1849mm
Šířka vnitřní: I .650 mm 1765 mm

Manuální převodovka:

Motor:

Výbava (minimální požadavky na vý~vu:
Sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné s loketní a bederní ANO
2pěrkou --.‚

Pod sedadly spolujezdců vpředu uzavřený úložný prostor ANO
\‘zadu dvě řady vyjímatelných trojsedadel (bez nutnosti použití ANO
nářadí)
Manuální klimatizace vpředu ANO
Centrální zamykáni s dálkovým ovládáním ANO
Elektrkk ovládaná okna vpředu ANO
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ANO
Autorádio s CD/MP3 přehrávačem. HF sada Bluetooth ANO
Airbag řidiče ANO
ABS, ESP, ASR (nebo podobné bezpečnostní systémy) ANO
Pomocník ro2jezdu do kopce ANO
Podlaha v zadní části tepelněahlukové_izolovaná ANO
Rezervní kolo plnohodnotně ANO
Kompletně prosklený vůz ANO
Tažné zařízení s maximální hmotností brzděného přívěsu 2.500 kg, ANO
~7ól&

Obsah:
\‘ýkon:
Palivd:
Emisní norma:

2.250 cm~
100kW
diesel
EURO 6

Počet stupňů: 6

2298 Cm3
104kW
diesel
EURO 6

6 .



Odkládací prostory ve dveříchřidičcaspo1uj~ď~ lANO
Gumové koberce u řidiče a spolujezdce ~~7ANO

~ Aretace otevřených zadních dveří vozu ANO
Posilovač řízení ANO

Vnější úprava vozidla:
Barevné provedení vozid]avčervené barvě ANO
Záblesková majáky a světla odpovídající zákonným požadavkům. ANO.
Minimální konfigurace výstražných světel:

— 1 ks světelná rampa modré barvy
- zadní maják
- 2ks LED záblesků modrá barvy do masky vozidla
- Směrová ram,pa oranžové barvyvzadn ičástivozidla

Výstražné zvukové zařízení s reproduktorem o minimálním výkonu ANO
100 sov[á naneleni v dosahu řidiče vozidla

Vnitřní úprava vozidla:
Přídavné osvětleni zadního přepravního prostoru vozidla umístěná ve ANO
stropní části
Podlaha nákladového prostoru se zvýšenou mechanickou odolností ANO.
Vyjímatelná pevnostní přepážka pro zvýšení bezpečnosti posádky ANO
Kotevni systém pro uložení a převoz přístrojů a vybaveni pro zásah ANO
v normalizovaných bednách.
3 ks beden cca 870x650x1000mm z plechu o síle nun 1mm s
uzamykáním._Přesné rozměry a barva budou upřesněny.

Valníkový přívěs kategorie 01

Výrobce: Vezeko
• Obchodní označení: Vano 13 08.2
Poža~yj~náseciqkace:
Nebržděný ANO
Jednonápravový ANO

~‚ . . . .. . Svařený‘pozink.vodčodolnáhives musi byt vyhotoven z nekorodujietho materialu . ..‚

preklizka
Minimální rychlost 80 km/h 130km/h
Připojení pro tažné zařízení ISO 50 ANO
Připojení pro el._zásuvku 7 pól 7PJN. ANO
Kola minimálně 155/RU l55/70R13
Pojezdové kolečko (opěra oje) umístěné na oji s aretací ANO
Celková hmotnost 750 kg 750kg
Vnitřní šířka ložné plochy minimálně I 400 mm 1470mm
Vnitřní délka ložné plochy minimálně 2 500 mm
Uzamčení oje k tažnému zařízení_(zámek včetně minimálně 3 ks klíčů)

2520mm
ANO

-7‘



Zástčrky na kolech ANO_____________
4 pevnostni oka umístěná na podlaze ANO
Kotevní systém pro uložení a převoz přístrojů a vybavení pro zásah ANO
v normalizovaných bednách.


