KUPNÍ SMLOUVA
č. kupujícího 52/2014
č. prodávajícího …..
podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, kterou uzavřely tyto smluvní strany
Článek I.
Smluvní strany:
1.

Česká republika – Ministerstvo vnitra
sídlo:
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
IČ:
00007064
DIČ:
CZ00007064
Zastoupený:
Ing. Vlastimil Gothard
ředitel odboru provozního a správy majetku
Bankovní spojení:
ČNB Praha 1
Číslo účtu:
8908-881/0710
Kontaktní osoba:
Roman Vacca
Telefon:
+420 950 819 924
Email:
roman.vacca@grh.izscr.cz
(dále jen „kupující“)
a

2.

VESTA AUTO s.r.o.
Sídlo:
Služeb 5/256, 108 00, Praha 10 - Malešice,
zapsána v obchodním rejstříku, vedeným městským soudem v
Praze oddíl C, vložka 97816
IČ:
27120457
DIČ:
CZ 27120457
Bankovní spojení:
ČSOB a.s..
Číslo účtu:
17857203/0300
Zastoupená:
Ing. Davidem Rohlou,
jednatel společnosti
Kontaktní osoba:
Ing. David Rohla
Telefon:
777 922 115
Fax:
261 223 280
Email:
rohla@vesta-auto.cz
(dále jen „prodávající“)

Článek II.
Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu
zboží, specifikované v čl. III. této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo
k tomuto zboží.
2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 2. 5. 2014
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Článek III.
Zboží, předání zboží, vady zboží
1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 1 ks automobilu
speciální požární velitelský typu „ŠKODA Yeti, 2.0 TDI CR DPF, 81 kW“ v provedení
karoserie a příslušenstvím podle specifikace zboží uvedené v příloze č. 1 smlouvy (dále
jen „zboží“).
2. Zboží musí být způsobilé pro použití k obvyklému účelu a splňovat podmínky technických
norem a právních předpisů České republiky.
3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu zejména:
-

dodané značky, typu, druhu,
zjevných jakostních vlastností a roku výroby,
zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
dodaných dokladů (dokumentace).

4. Prodávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží dle článku III. této kupní
smlouvy:
-

-

schválené technické podmínky vozidla – základní technický popis,
technické osvědčení k vozidlu se zapsaným příslušenstvím,
rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu
samostatného technického celku vozidla,
návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude
obsahovat zejména pokyny k jízdě, a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a
pokyny k údržbě, pokyny k svépomoci, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených
kontrol mezi servisními prohlídkami),
servisní knížku a originální servisní dokumentaci,
seznam výstroje,
adresy a telefonní a faxová čísla servisních míst,
záruční listy,
doklady a dokumentaci k provozování příslušenství,
předávací protokol.

5. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí
zboží (dále jen „protokol“) ve 3 (třech) vyhotoveních, který bude podepsán oběma
smluvními stranami. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu,
třetí vyhotovení přiloží prodávající k faktuře.
6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující
důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do 5 (pěti)
pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se
použijí ustanovení odstavců 1 až 4.
7. Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží
dle volby kupujícího kdykoli ve lhůtě 2 měsíců od předání zboží. Pokud kupující uplatní
nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději
do 20 (dvaceti) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše
uvedená lhůta nebyla přiměřená. Prodávající je povinen předat zboží kupujícímu
po odstranění vady dle odst. 4. až 6. této smlouvy.
8. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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Článek IV.
Doba a místo dodání, předání zboží
1. Prodávající je povinen dodat zboží do jednoho (1) měsíce od oboustranného podpisu této
smlouvy.
2.

Místem dodání je MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414. Prodávající se
zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně 5 pracovních dnů
předem.

3.

Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení předávacího protokolu
v místě dodání. K převzetí zboží je oprávněn zástupce kupujícího p. Roman Vacca,
tel. 950 819 924, 724 122 910, e-mail roman.vacca@grh.izscr.cz.

4. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží,
vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
Článek V.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží
1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží podpisem předávacího protokolu.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu předávacího
protokolu. Kupující je oprávněn dnem podpisu předávacího protokolu nakládat se zbožím
k účelu jeho použití.
Článek VI.
Kupní cena a platební podmínky
1. Okamžikem uskutečnění dodávky zboží v místě dodání vznikne prodávajícímu právo
fakturace podle skutečně dodaného a převzatého zboží. Faktura musí obsahovat
náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.
Cena je stanovena ve výši:
ŠKODA Yeti, 2.0 TDI CR DPF, 81 kW – dle technické specifikace
Smluvní cena bez DPH
434 622,- Kč
K tomu DPH činí 21%
91 271,- Kč
Cena včetně DPH
525 893,- Kč
Slovy celkem (pětsetdvacetpěttisícosmsetdevadesáttři) korun českých s DPH
2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží
(dopravu do místa plnění, skladování, balné, zprovoznění, zaškolení obsluhy atd.) Sazba
DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Cena bude zaplacena na účet číslo 1093121163/0800 na základě faktury (ve dvou
vyhotoveních) vystavené prodávajícím v českém jazyce po převzetí zboží kupujícím.
4. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se uskuteční na adresu:
MV - GŘ HZS ČR pošt. přihr. 69, Kloknerova 26 PSČ: 148 01 Praha 414
na faktuře jako odběratel bude uvedeno:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
zastoupené – kontaktní adresa příjemce:
MV - GŘ HZS ČR
pošt. přihr. 69
Kloknerova 26
148 01 Praha 414
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5. Prodávající je povinen přiložit k faktuře originál předávacího protokolu v českém jazyce
potvrzeného oprávněnou osobou kupujícího.
6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do třiceti (30) kalendářních
dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na adresu kontaktní adresu kupujícího.
V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne
odeslání faktury.
7. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny
z bankovního účtu kupujícího v českých korunách u banky na území České republiky.
8. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není
kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění
vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti (30) kalendářních
dnů.
9. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo
jeho části.
10. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží.
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů. Prodávající je povinen doručit
kupujícímu novou fakturu do dvou pracovních dnů ode dne doručení vrácené.
Článek VII.
Povinnost mlčenlivosti
1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho
zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu
kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se
jedná:
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby,
které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle
této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.
Článek VIII.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy
1.

V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. III. a IV. ze strany
prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo
v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit
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kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží bez DPH za každý, byť
i započatý kalendářní den prodlení.
2.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH dle příslušné
faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.

3.

Jestliže se jakékoli prohlášení prodávajícího podle čl. VII. ukáže nepravdivým nebo
zavádějícím nebo prodávající poruší jiné povinnosti podle čl. VII. této smlouvy, zavazuje
se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy:
jednostotisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

4.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
jejich uplatnění.

5.

Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně
dodat zboží.

6.

Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména

7.

a)

prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než jeden měsíc;

b)

neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. IX;

c)

postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.

Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
c) prodávající vstoupí do likvidace.

8.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než
šedesát (60) kalendářních dní.

9.

Kupující je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní
lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém
případě je prodávající povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy
kupujícího vážně ohroženy.

10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.
Článek IX.
Záruka a sankce za její nedodržení
1.

Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání
kupujícímu na věcné a právní vady,

2.

Reklamace vad musí být provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu kupující
zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě faxem na č.: 261 223 280 nebo
emailem: rohla@vesta-auto.cz Na písemné ohlášení vad je prodávající povinen
odpovědět do tří (3) pracovních dnů od dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to,
že souhlasí s termínem odstranění vad uvedeným v ohlášení.
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3. Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 20 dnů
od doručení reklamace kupujícího nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše
uvedená lhůta nebyla přiměřená. S odstraňováním vad v záruční době bude započato
nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení vady.
4. V případě nedodržení termínu odstranění vad dle odstavce 3 tohoto článku, je
prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč a to za každý
případ a za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je
prodávající povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
Článek X.
Ostatní ujednání
1.

Zboží je ke dni předání odhlášeno z registru vozidel. Oprávněnému zástupci bude
předán technický průkaz, znehodnocené osvědčení o registraci vozidla, registrační
značky na vozidle.

2.

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v čl. I. této smlouvy.

3.

Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

4.

Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to
zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

5.

Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

6.

Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby splnění prodávajícím svého
závazku. Tato smlouva může být ukončena odstoupením kupujícího od smlouvy, které
kupující oznámí prodávajícímu písemně nejpozději do 30 kalendářních dnů
od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného
oznámení prodávajícímu na adresu uvedenou v čl. I. této smlouvy.

2.

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání
změn nebo rozsahu této smlouvy.

3.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

4.

Smlouva může být změněna pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně
číslovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy,
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před příslušným českým soudem podle práva České republiky. Před příslušnými
obecnými soudy.
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6.

Smluvní vztahy neupraveny touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky,
přednostně příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.

Tato smlouva je vyhotovena v počtu 7 listů a ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží
kupující a jeden prodávající.

8.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

9.

Nedílnou součásti této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.
Příloha č. 1 Technická specifikace 4 listy

V Praze dne 10. 6. 2014

V Praze dne 11. 6. 2014

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

…………………v.r………………………….
Ing. David Rohla
jednatel společnosti VESTA AUTO s.r.o.

………………v.r…………………………….
Ing. Vlastimil Gothard
ředitel odboru provozního a správy majetku
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Příloha č. 1 Kupní smlouvy č. kupujícího 52/2014

Technická specifikace
Model: Škoda Yeti
Motor:
2.0 TDI CR DPF
Výkon: 81 kW
Pohon: 4x4
Barva:
červená
Výbava:
Active
Počet míst: 4 (včetně zápisu v TP)
Hmotnost:
1995 kg
Základní vybavení:
Design: boční ukazatele směru integrované do vnějších zpětných zrcátek, interiér "REFLEX"
(Sedadla-látka), dekor "Graphit", kola ocelová 7J x 16" s celoplošnými kryty kol "RIF"- 4ks, rozměry
215/60 R16, lakovaná střešní lišta, prahové lišty, přední halogenové světlomety s čirou optikou,
střešní nosič, černě lakovaný, vnější zpětná zrcátka a vnější kliky lakované v barvě vozu, vnitřní
kličky dveří, černé, Bezpečnost: 2 hlavové opěrky vzadu, výškově stavitelné, 2 tříbodové
bezpečnostní pásy vzadu, 3. brzdové světlo, airbagy řidiče, spolujezdce a boční vpředu,
bezpečnostní odrazky na výplních předních dveří, Day-light, deaktivace airbagu spolujezdce, ESP
vč. ABS + EBV + MSR + ASR + EDS + HBA + DSR + ESBS, imobilizér, kotoučové brzdy zadní,
Light check - kontrola funkčnosti vnějšího osvětlení, nastavitelný sklon světlometů z místa řidiče,
nouzový brzdový signál, přední opěrky hlavy WOKS, příprava pro uchycení 2 dětských sedaček s
bezpečnostním systémem ISOFIX na zadních sedadlech, signalizace nezapnutého
bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce, tříbodové výškově nastavitelné přední bezp. pásy s
přitahovači, výstražný trojúhelník v zavazadlovém prostoru, Funkčnost: 2 čtecí lampičky vpředu
(pro řidiče a spolujezdce), 2 sklopné háčky na uchycení zavazadel v zavazadlovém prostoru, 4
sklopná stropní madla, zadní s věšáčky, čtecí světla vzadu (u stropních madel), držák nápojů
vpředu, držák na tužku, držák 1l lahví ve schránkách předních dveří a držák na parkovací lístky, el.
přídavné topení pro dieselové motory, asistent rozjezdu do kopce (HHC), funkce Off Road, háčky
na šaty na B-sloupcích, jednotónová houkačka, make-up zrcátka ve slunečních clonách,
nekuřácký paket, odkládací schránka v přístrojové desce u spolujezdce (osvětlená), osvětlení
zavazadlového prostoru (1 lampička), otáčkoměr s digitálními hodinami, otvírání palivové nádrže s
Push-Push systém, uzamykatelné víčko nádrže, přední sedadla s vyšší pozicí sezení pro cestující,
přední stěrače Aero (s cyklovačem a volbou frekvence), pylový filtr, servořízení (elektromechanický
posilovač řízení), ukazatel vnější teploty, varioflex (koncept zadních sedaček), vnitřní osvětlení s
kontakty na všech dveřích, volant čtyřramenný, vyhřívané zadní sklo, výškově nastavitelné sedadlo
řidiče, zadní stěrač s ostřikovačem, zásuvka 12 V na střední konzoli a v zavazadlovém prostoru,
zvuková signalizace nevypnutých světel, Komfort: centrální zamykání (Safe systém), klimatizace s
manuální regulací a kombi filtrem, el. ovládání oken vpředu, el. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná
zrcátka, radiopříprava se 4 repro - 1DIN Škoda, tónovaná okna
1. VEA splňuje technické podmínky stanovené:
a. předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné
údaje k provedení a vybavení VEA včetně výjimek jsou uvedeny v technickém
průkazu motorového vozidla,
b. vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č.
53/2010 Sb.,
c. vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění
pozdějších předpisů.
2. Na přední části karoserie kabiny osádky je umístěn velký znak HZS ČR o výšce 500 mm.
3. Nápis s označením dislokace jednotky je umístěn v bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na
obou předních dveřích kabiny osádky. V prvním řádku je text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ
SBOR ČR“, ve druhém řádku je text „GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ“ a ve třetím řádku je text
„PRAHA“. Text je proveden v černé barvě, výška písmen je 28 mm, šířka písma 16 mm,
tloušťka čáry 4 mm, mezera mezi písmeny 4 mm, mezera mezi slovy 16 mm a mezera mezi
řádky je 32 mm.
4. Na zadní části karoserie je umístěn nápis „HASIČI“ vysoký 80 mm.
5. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
6. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě synchronizované LED svítilny vyzařující
modré světlo, každá s čtyřmi světelnými zdroji, které jsou umístěny na přední straně kabiny
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osádky v prostoru mezi hlavními světlomety (resp. vedle RZ) a lze je v případě potřeby
vypnout samostatným vypínačem.
7. Kabina osádky je vybavena sedadly pro čtyři osoby.
8. VEA je v prostoru první řady sedadel v kabině osádky vybaven:
a. místem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4,
b. autorádiem a „handsfree“ v provedení bluetooth pro napojení mobilního telefonu,
c. v ceně je zahrnuto dodání a montáž dvou dobíjecích úchytů pro ruční digitální
terminály
d. jedním dobíjecím úchytem pro ruční svítilnu Survivor s dobou dobíjení do 90 minut,
e. v dosahu první řady sedadel třemi samostatnými zásuvkami 12V pro napojení
externí navigace, dobíjecího prvku mobilního telefonu a ručního hledacího
světlometu s kabelem o délce 2 m, případně pro konzervaci akumulátorové baterie.
9. Vozidlo bude vybaveno vozidlovým digitálním terminálem kompatibilním s typem TPM 700
v radiové síti PEGAS, s příslušnou montážní sadou, příslušenstvím a anténami v souladu
s technickými podmínkami TP-STS/14-2008 „Všeobecné podmínky zástavby komunikačních
prostředků“. Digitální terminál s montážní sadou a anténou není součást nabídky.
10. V kabině osádky VEA jsou uloženy následující položky požárního příslušenství, ostatní jsou
uloženy v účelové nástavbě:
a. reflexní vesta s nápisem „OV GŘ HZS ČR“ – 2 ks,
b. ruční hledací světlomet s kabelem o délce 2m – 1 ks (Tesla Holomý),
c. ruční svítilna s dobíjecím zdrojem v provedení LED a ATEX – 1 ks (Survivor),
d. rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní – 12 párů,
e. termofólie 2x2 m – 1 ks,
f. vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy – 2 ks.
11. V úložném prostoru VEA jsou uloženy následující položky požárního příslušenství:
a. dýchací přístroj Dräger PA 90 – 2 ks (není součástí nabídky – cena zahrnuje pouze
uchycení),
b. lékárnička velikost III – 1 ks
c. ruční hasicí přístroj práškový 6kg (34A, 183B) – 1 ks,
d. ruční vyprošťovací nástroj – 1 ks.
12. Oranžová blikající světla pro označení VEA na místě zásahu jako překážky silničního provozu
tvoří dva světelné LED zdroje umístěné v krajích vnitřní strany pátých dveří.
Podvozek:
Podvozek ve výbavě Active
Balíček Active Plus
(rádio BLUES s CD a MP3, dálkové ovládání centrálního zamykání, palubní počítač)
Rezervní kolo ocelové, zvedák, klíč na kola
Přední mlhové světlomety
Kompletní sada zimních kol
Ochranná dělící mříž v zavazadlovém prostoru
Zvláštní výstražné zařízení:
Světelná rampa Justice JE4 Whelen
Světla LIN Z6B Whelen 2x
Siréna s ovládáním HHS 2200 Whelen
Reproduktor SA315P Whelen
Montáž zvláštního výstražného zařízení
Vybavení:
Lékárnička III – batoh
Lékárnička II
Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní (12 párů)
Ruční svítilna s dobíjecím zdrojem - Survivor (1 ks)
Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy (2ks)
Ruční vyprošťovací nástroj
Ruční hasicí přístroj práškový 6kg (34A, 183B)
Reflexní vesta s nápisem „OV GŘ HZS ČR“ (2KS)
Ruční hledací světlomen s kabelem o délce nejméně 2m (1ks)
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Ilustrační zobrazení:

Schéma zástavby v prostoru řidiče mezi sedadly:

Schéma zástavby v ložném prostoru:
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Základní technický popis vozidla – schválení Ministerstva dopravy

V Praze dne 10. 6. 2014

V Praze dne 11. 6. 2014

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

…………………v.r………………………….
Ing. David Rohla
jednatel společnosti VESTA AUTO s.r.o.

……………………v.r……………………….
Ing. Vlastimil Gothard
ředitel odboru provozního a správy majetku
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