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KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v platném znění 

1. Smluvní strany 

1.1. Obec Horní Maršov 

se sídlem:  Bertholdovo náměstí  102, 542 26, Horní Maršov 
IČ: 00277878 

DIČ: CZ00277878 

zastoupena: Ing. Pavel Mrázek, starosta, tel: 736 680 605, email: starosta@hornimarsov.cz 
 
 (dále jen „kupující“, „zadavatel“) 

a  

1.2. KOBIT, spol. s r.o. 

se sídlem / místem podnikání: Rozvojová 269, Praha 6, 165 00 

IČ:    44792247 

DIČ:    CZ44792247 
zastoupený/jednající:  Janem Nožičkou, jednatelem společnosti 

bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a.s. 

č.ú.:    5016230911/5500 

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 5528 
kontaktní osoba ve věci smlouvy: Ondřej Štengl, DiS., manažer oboru hasiči 

telefon:    +420 775 653 050 

e-mail:     stengl@kobit-thz.cz 

(dále jen „prodávající“) 

Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „Horní Maršov – Dopravní 
automobil“, zadávanou kupujícím jakožto zadavatelem. 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu za podmínek v ní sjednaných zboží, 
specifikované v tomto článku kupní smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k němu. 
Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu. 

2.2. Předmětem této smlouvy je dodávka 1 ks dopravního automobilu (dále jen „zboží“). 
Podrobný popis zboží je přílohou č. 1 této kupní smlouvy a je její nedílnou součástí. 

2.3. Zboží bude dodáno a označeno v souladu s technickými podmínkami zadávací dokumentace. 
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2.4. Zboží (a veškeré jeho části) budou nové, nepoužité, nerepasované, původní neopotřebovaný a 
vyrobené v roce 2020 a později z prvotřídních materiálů a odpovídající současným parametrům 
a požadavkům nejvyšší kvality, norem v jakosti I, se všemi příslušnými certifikáty. Vozidlo bude 
zcela odpovídat právním předpisům České republiky pro provoz vozidel na pozemních 
komunikacích. 

2.5. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují a doprava předmětu 
plnění do místa plnění. 

2.6. Prodávající tímto prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.  

3. Doba, místo a způsob předání zboží 

3.1. Doba provádění díla 

Prodávající je povinen dodat bezvadné zboží v místě plnění nejpozději do 31. 11. 2020. 

3.2. Místo plnění 

Adresa zadavatele. 

4. Způsob předání zboží 

4.1. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních 
dnů předem. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím souhlasu 
kupujícího. 

4.2. Splněním dodávky zboží se rozumí odevzdání a uvedení zboží do provozu v místě plnění, 
převzetí zboží oprávněnými osobami kupujícího a dodání všech dokladů nutných k jeho 
provozování podle právních předpisů a technických norem ČR. 

4.3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu zejména: 

a) dodané značky, typu, druhu, 

b) zjevných jakostních vlastností a roku výroby, 

c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě, 

d) dodaných dokladů (dokumentace), 

e) kompletnosti, 

f) souladu provedení a vybavení se zadáním kupujícího a nabídkou prodávajícího. 

4.4. Prodávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží dle této kupní smlouvy: 

a) základní technický popis, může být součástí návodu, 
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b) osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz) se zapsanými povinnými údaji 
k provedení a vybavení vozidla, včetně výjimek, 

c) návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude 
obsahovat zejména pokyny k jízdě, a obsluze, provozní pokyny a pokyny k údržbě, 
pokyny k seznamu činností povolených uživateli, pokyny k intervalům a rozsahu 
stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),  

d) rozsah oprav a pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám, 

e) servisní knížka a originální servisní dokumentace, 

f) seznam vybavení včetně požárního příslušenství, 

g) kontaktní údaje servisních míst, 

h) záruční listy, návody k použití, doklady a dokumentace k provozování příslušenství a 
vybavení, 

i) předávací protokol, 

4.5. Prodávající předá kupujícímu všechny nezbytné doklady a dokumenty požadované legislativou 
vztahující se ke zboží dle této kupní smlouvy v českém jazyce. Přípustné jsou jen cizojazyčné 
doklady, dokumenty a texty (zejména návod), které budou opatřeny překladem do českého 
jazyka. Prodávající se zavazuje zajistit seznámení kupujícího s obsluhou zboží. 

4.6. O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol ve 
dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě zjištěných 
zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na 
příslušném dokladu. 

4.7. Při dodání zboží proběhne v místě plnění provozní zkouška, které budou přítomny osoby 
pověřené kupujícím. 

 

5. Kupní cena a platební podmínky 

5.1. Kupní cena 

5.1.1. Kupní cena za zboží uvedené v článku 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních 
stran a činí za 1 ks dopravního automobilu 1.403.670,- Kč bez DPH. 

5.1.2. Tato sjednaná kupní cena je konečnou a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou 
zboží (doprava do místa plnění, dodání veškeré sjednané dokumentace, seznámení 
s obsluhou, zaškolení autorizovanou osobou, provozní zkouška, clo, skladovné, balné 
atd.). V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady spojené s dopravou zboží na místo plnění 
a případná možná rizika (inflační, cenové či měnové vlivy apod.). 
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5.2. Platební podmínky 

5.2.1. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí 
kompletního zboží. Faktura (daňový doklad) v českém jazyce vystavena prodávajícím 
musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, název a označení této kupní 
smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny zboží v Kč bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za 
zboží v Kč včetně DPH. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do pěti 
pracovních dnů od předání zboží. 

5.2.2. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den 
fakturace dle platné legislativy v zemi kupujícího. 

5.2.3. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) 
výhradně na účet prodávajícího uvedený v článku 1 této smlouvy. Pokud prodávající 
nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za 
zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího. 

5.2.4. Prodávající je povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) originál předávacího 
protokolu. 

5.2.5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce čtrnácti (30) kalendářních 
dnů ode dne doručení faktury na kontaktní adresu kupujícího. 

5.2.6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny 
z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve 
lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu 
zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury na 
základě této smlouvy. 

5.2.7. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo 
jeho části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a 
požadovat nebude. 

5.2.8. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit bez zaplacení 
faktury, 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 na základě této smlouvy. 

6. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží 

6.1. Vlastnické právo ke zboží 

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího. 
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6.2. Nebezpečí škody na zboží 

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího. 

7. Záruka, vady zboží a sankce za její nedodržení 

7.1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v technické dokumentace a 
stanovené touto smlouvou a jejími přílohami a z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá 
platným předpisům ČR a technickým normám, a to po celou záruční dobu. 

7.2. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. 

7.3. Záruční doba se stanovuje na 24 měsíců bez ohledu na ujeté kilometry. 

7.4. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, 
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě nebo emailem na adresu 
servis@kobit-thz.cz. Na ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do dvou pracovních 
dnů ode dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad 
uvedených v ohlášení. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci 
záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytýkané vady ve lhůtě do 
15 dnů vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním 
protokolu jinak. Bude-li pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně 
zatěžující je povinen provést odstranění vady v místě určeném kupujícím. 

7.5. Další nároky kupujícího plynoucí z titulu vad zboží z obecně závazných právních předpisů tím 
nejsou dotčeny. 

7.6. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou 
řešeny veškeré záruky. 

8. Servis 

8.1. Prodávající se zavazuje zajistit servisní služby na dodané zboží ve výrobním závodě či v 
servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za 
kvalitu a termínový průběh servisních služeb, ať jsou poskytovány výrobním závodem nebo 
smluvním partnerem. Pokud servisní středisko nebude na území ČR, bude komunikace 
probíhat v českém jazyce, platby za servis budou provedeny v české měně a bankovní poplatky 
pro zahraniční platbu půjdou na vrub prodávajícího. 

8.2. Prodávající se zavazuje k zajištění záručního servisu zboží dle dohody přímo u kupujícího 
mobilní servisní službou nebo ve výrobních prostorách u prodávajícího na základě písemného, 
telefonického, faxového, popř. emailového oznámení kupujícího. Vážná porucha je definována 
jako porucha znemožňující bezpečné použití zboží. Porucha bude odstraněna nejpozději do 15 
pracovních dnů od převzetí zboží k odstranění vad, nedohodnou-li se smluvní strany v 
reklamačním protokolu jinak. 
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8.3. Uznané reklamace, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným 
způsobem vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího. 

8.4. Prodávající se zavazuje zajišťovat na náklady kupujícího servis zboží i po uplynutí záruční doby a 
dodávat kupujícímu náhradní díly na zboží po dobu 10 let ode dne nákupu. 

9. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

9.1. Smluvní pokuty 

9.1.1. V případě nedodržení termínu dodání a převzetí zboží 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 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny zboží včetně DPH za každý, 
byť i započatý kalendářní den prodlení. 

9.1.2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - daňového dokladu 
kupujícímu, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu úroku z prodlení 
z dlužné částky, a to ve výši 0,02 % z celkové ceny včetně DPH za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení. 

9.1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění 
je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter předmětu koupě a 
veřejný zájem na jeho řádném a včasném provozu považují smluvní pokuty uvedené 
v tomto článku za přiměřené. 

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

9.1.5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na 
náhradu škody nebo odškodnění v plné výši ani na odstoupení od této Smlouvy ani 
povinnost prodávajícího řádně dodat zboží. Odstoupením od smlouvy nárok na již 
uplatněnou smluvní pokutu nezaniká. 

9.1.6. Odpovědnost prodávajícího za prodlení při plnění závazků dle této smlouvy je 
vyloučena v případech, kdy je prodlení způsobeno karanténními nebo jinými 
opatřeními veřejné moci kvůli pandemii viru SARS-CoV-2 vyhlášené Světovou 
zdravotnickou organizací dne 11.3.2020 nebo podobné výjimečné události ohrožující 
veřejné zdraví. Prodlení prodávajícího v takovém případě nepředstavuje porušení 
smlouvy a kupujícímu nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu újmy nebo jakoukoliv 
smluvní pokutu v důsledku tohoto prodlení. 

9.2. Odstoupení od smlouvy 

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

• prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm kalendářních dnů, 
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• prodlení při odstranění vad zboží ve lhůtě stanovené touto smlouvou o více než sedm 
kalendářních dnů, 

• postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího, 

• dodání zboží, které nebude splňovat parametry deklarované prodávajícím v jeho nabídce, 
požadované touto smlouvou, zadávacími podmínkami, obecně závaznými právními předpisy 
nebo technickými normami. 

Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:  

• nastane důvod pro odstoupení od smlouvy dle ustanovení NOZ, 

• prodávající pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž 
provádění je prodávající povinen dle této smlouvy, 

• vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku, pokud to právní předpisy umožňují, 

• insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 

• prodávající vstoupí do likvidace, 

• prodávající podá návrh na vyrovnání. 

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že: 

• kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy po 
dobu delší než šedesát kalendářních dnů, 

• pokud kupující nezajistí podmínky pro řádné předání plnění a tuto skutečnost po upozornění 
nenapraví ani v přiměřené lhůtě. 

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 a povinnosti mlčenlivosti. 

V případě odstoupení od smlouvy bude do 30 dnů provedeno vypořádání smluvních stran. 

10. Kontaktní osoby a osoby pro věci technické 

10.1. Kontaktní osoby 

Veškerá komunikace mezi smluvními stranami v záležitostech této smlouvy bude probíhat 
prostřednictvím kontaktních osob. Každá smluvní strana jmenuje kontaktní osobu. Každá ze 
smluvních stran má právo změnit jí jmenovanou kontaktní osobu, je však povinna vyrozumět o každé 
změně druhou smluvní stranu. Změna kontaktní osoby je vůči druhé straně účinná teprve okamžikem 
prokazatelného doručení takového vyrozumění. 

Kontaktními osobami za kupujícího jsou:  
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Tadeáš Hlinka, 724304456, soptihm@gmail.com 
 
Kontaktními osobami za prodávajícího jsou:  
Ondřej Štengl, DiS., manažer obchodu, tel. 775 653 050, email: stengl@kobit-thz.cz 

Komunikace mezi kontaktními osobami bude uskutečňována v elektronické podobě emailem nebo 
telefonicky. 

Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude činěna v písemné formě a doručena druhé 
smluvní straně, přičemž písemná forma je zachována i v případě emailové zprávy. 

10.2. Osoby pro věci technické 

Osobami pro věci technické za kupujícího jsou:  

Tadeáš Hlinka, 724304456, soptihm@gmail.com 
 
Osobami pro věci technické za prodávajícího jsou:  
Ing. Petr Čechlovský, vedoucí servisu, tel. 604 284 078,  
email: cechlovsky@kobit-thz.cz 

Tyto uvedené osoby pro věci technické jsou oprávněny jednat pouze ve věcech technických a nejsou 
oprávněny sjednat změnu či ukončení smlouvy. 

11. Ostatní ujednání 

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

11.2. Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. 

11.3. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy 
po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
smlouvy. 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní související se řídí 
platným právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. 

12.2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou 
řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným 
českým soudem podle platného českého právního řádu. 
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12.3. V případě uzavření smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá 
komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce. 

12.4. Jakékoli změny či doplňky této smlouvy je možné platně učinit pouze formou písemných a 
vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

12.5. Smlouva se pořizuje ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno (1) obdrží 
kupující a jedno (1) prodávající. 

12.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí jejímu 
obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich 
pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných 
zástupců.  

12.7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. 

13. Přílohy smlouvy 
• příloha č. 1 - Technická dokumentace kupujícího 

V Praze V Horním Maršově 
Za prodávajícího Za kupujícího 

 
 
 
 
 
 

……………………………….. ……………………………….. 
Jan Nožička 

jednatel společnosti KOBIT, spol. s r.o. 
Ing. Pavel Mrázek 

starosta Obce Horní Maršov 
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EDS: 014D24100 0262 
Horní Maršov 

JPO III – Horní Maršov 
IČO 00277878 

Kraj Královehradecký 
 

Technické podmínky  
pro dopravní automobil 

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu  
v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou 
hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“). 

2. 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 
část II. (technický průkaz), 

b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění 
pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně 
kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, 

c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany,  
ve znění pozdějších předpisů, 

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách. 

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

3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1 
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení 
a konzervaci akumulátorových baterií 230 V, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí 
zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.  

3.2 K bodu 10 přílohy č. 1 
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se 
jmenovitým měrným výkonem nejméně 30 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné 
hmotnosti DA (pro posouzení splnění požadavku je použita tovární hodnota výkonu motoru).  

3.3 K bodu 13 přílohy č. 1 
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem GM 360, 
výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel. 
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky  
č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně 
tlačítkového mikrofonu umožňujícího 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 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem 
o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie 
umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.  

3.5 K bodu 16 přílohy č. 1 
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými 
vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby. 
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3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1 
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro 
velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, 
nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. 

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1 
Kabina osádky je vybavena: 
 klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí 

řady sedadel.  
 topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW. 

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1 
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny 
jsou posuvné. 

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1  
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními 
s typem TC700P, výrobce Hyt (tento typ zaveden a používán u JPO), úchyty pro montáž dodá 
výrobce DA (dodavatel).  

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1 
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními 
s typem Intrant, výrobce Nightstick (tento typ zaveden a používán u JPO), úchyty pro montáž 
dodá výrobce DA (dodavatel). 

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1  
DA je v kabině osádky vybaven:  
 autorádiem, 
 v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 

V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma 
zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro 
případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů, 

 kamerou pro sledování provozu před DA, včetně držáku, paměťové karty a napájecí 
zásuvky napojené na zdroj po otočení klíčku zapalování do první polohy. Záznam kamery 
je aktivován přivedením napájecího napětí a deaktivován jeho odpojením. Kameru pro 
montáž dodá výrobce DA (dodavatel), 

 v dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem tabletu pro tablet typ Galaxy Tab Active Pro 
10.1 LTE, výrobce Samsung. Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) 
přípojné místo. Tablet pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). 

3.12 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 rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. 
Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 
360o a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity 
vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo 
umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360 o ve vzdálenosti 
20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími 
výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje 
v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a 
červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. 
DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových 
svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik 
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pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé 
straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se 
světelným zařízením. 
Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení 
intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout 
samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ. 
Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny 
pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny 
tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, 
nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou 
umístěny v dosahu řidiče. Reproduktor ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru 
jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. 
Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných 
reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech minimálně 120W 
soustavy jako u samostatného reproduktoru). 

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1 
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny 
z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností. 

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1 
DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo 
oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). 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 K bodu 36 přílohy č. 1 
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3024. Bílý 
vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce. 

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1 
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je 
umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „HORNÍ MARŠOV“. 

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1 
Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma  
100 až 200 mm. 

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1 
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy. 

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2 
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 
o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. 

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2 
Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech 
řadách, orientována po směru jízdy. 

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství: 

název požárního příslušenství počet 
kusů/párů 

dodá 
zadavatel 

dodá 
výrobce 

lékárnička velikost III v kufru/batohu 1 1 0 
požární světlomet s kloubovým úchytem 2 0 2 
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přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B 1 0 1 
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 
34A a zároveň 183B 1 0 1 

ruční radiostanice typu TC700P, výrobce Hyt  
(tento typ zaveden a používán u JPO) 2 0 2 

ruční svítilna typu Intrant, výrobce Nightstick  
(tento typ zaveden a používán u JPO) 2 0 2 

ruční vyprošťovací nástroj 1 0 1 

rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 2 páry/ 
sedadlo 0 2 páry/ 

sedadlo 
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 2 0 2 
vytyčovací červenobílá páska 500 m 1 1 0 

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

6. 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 l a hmotností nejméně 30 kg,  
b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má 

nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí 
být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.  

7. Výška DA v nezatíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního 
výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce  
2600 mm. 

8. Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice 
nejvíce 5500 mm. 

9. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4 a je vybaveno mechanickou uzávěrkou 
diferenciálu. 

10. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným 
zařízením. 

11. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na 
sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“). 

12. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce. 

13. DA je dále vybaven: 

 centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním, 

 předními elektricky ovládanými okny, 

 posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel, 

 předními lapači nečistot, 

 zadními lapači nečistot, 

 LED světlomety pro denní svícení, 

 parkovacími senzory vzadu, 

 parkovacími senzory vpředu, 
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 couvací kamerou, 

 gumovými koberci na podlaze, 

 ochranným krytem pod motorem, 

 lanovým navijákem s tažnou silou minimálně 4000 kg. 

14. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním 
předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí 
dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem. 

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

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

17. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA 
splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným 
dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.). 

 

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout  
pan Hlinka Tadeáš, e-mail SoptiHM@gmail.com, telefon 724 304 456.  

 

V  Horním Maršově dne 9. 12. 2019 

 



EDS: 014D24100 0262      Obec Horní Maršov 
        Kraj Královehradecký 

 
Technické podmínky 

pro dopravní automobil 
 

Typové označení DA DA L1Z 

Celková hmotnost DA 3.200 kg 

Jmenovitý měrný výkon: 34,375 kW.1000kg-1 

Vozidlová radiostanice typ: Motorola, GM 360 – dodá zadavatel dle TP 

Ruční radiostanice typ: Hyt TC700P 

Ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typ: Nightstick Intrant 
Využitelné rozměry zavazadlového prostoru ve 

výšce 900 mm od podlahy 1000 mm x 700 mm 

Rozvor DA: 3.400 mm 

Celková délka DA: 5.500 mm 
Nabízený DA splňuje schválené technické 
podmínky projektu EDS: 014D24100 9266 ANO * NE * 

 
*Nehodící se škrtněte 

 
V Praze, 11.3.2020 

Osoba oprávněná za uchazeče jednat 
Titul, jméno a příjmení, funkce: 

 
Jan Nožička, jednatel společnosti 
 
 

Podpis:  

 
 
 
 

 
 
 



Technický popis podvozku 

Tovární značka: Volkswagen 

Model: Transporter 6.1 Kombi TDI 4MOT DSG DR SHJ1F9W0 

Objem motoru: 1968 ccm Barva vozu: Bílá Candy 

Výkon kW/k: 110/150 Barva potahů: Tit.černá/šedá Pall 

Převodovka: DG7-Automatická převodovka- Kód barvy: B4B4 / PX 

Číslo karoserie: Číslo komise: 

Palivo: Diesel 

Základní cena vozidla 

Barva vozidla / obj. kód: Bílá Candy / B4B4 

Zvláštní výbava / obj. kód: 
8 míst (2+3+3+0): / ZM7 

- v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí
Easy-Entry
- ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná (v případě objednání modulárního upevnění sedadel
nelze použít v 3. řadě v prostoru pro cestující)

Bederní opěrky předních sedadel, man.: / 7P4 
- bederní opěrka řidiče a spolujezdce
- obě manuálně nastavitelné
- nelze pro dvojsedadlo spolujezdce

Celková hmotnost vozidla 3200 kg: / PG2 
- vyztužená ocelová kola 7J x 17
- zesílené pérování a tlumiče
- zesílený zvedák
- středové kryty kol

Druhý akumulátor s oddělovacím relé / 8FB 
Gumové koberečky v kabině řidiče / 0TJ 
Lapače nečistot vpředu a vzadu / 6N2 
Mechanická uzávěrka diferenciálu / 1Y4 
Mlhové světlomety se stat.přisvěcováním: / 8WH 

- statické přisvěcování do zatáček
Multifunkční ukazatel "Plus": / ZEN 

- černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi (obsahuje 4 měřící přístroje)
- asistent rozpoznání únavy řidiče

Nekompletní technická data: / $IN 
- Technická data k tomuto modelu jsou pouze informativní. Při objednání vozu do výroby nelze garantovat termín
dodání. Vozidlo může být vydodáno z výrobního závodu až po uvolnění finálních údajů o spotřebě a emisích.

Offroad asistent pro sjezd z kopce / UG5 
Ochranný spodní hliníkový kryt motoru a / YER 

převodovky 
Parkpilot vpředu a vzadu / 7X2 
Pneumatiky 215/60 R17 C 109/107 T: / Q32 
Poloautomatická klimatizace XL: / KC4 

- elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče
- druhý výměník topení v prostoru pro cestující
- druhý výparník

Posuvné okno vpředu vlevo, pevné okno / 4FN 
vzadu vlevo 

Posuvné okno vpředu vpravo, pevné okno / 4JN 
vzadu vpravo 

Potahy sedadel "Double Grid" (látka) / $0A 
Rádio "Composition Colour": / ZI4 NZ2 Z21 

- 6, 5" barevný dotykový displej
- 4 reproduktory vpředu
- slot na SD kartu
- Aux-in vstup



- 2x USB typ C (kompatibilní s iPod/iPhone/iPad)
- FM/AM příjem
- App-Connect
- eCall
- We connect plus 1 rok

Rozhraní pro připojení úpravců IS1: / IS1 
- svorkovnice pod sedadlem řidiče
- bez možnosti programování
- bez mobilního rozhraní

Tažné zařízení - pevné: / 1D1 
- včetně stabilizace přívěsu

Vůz určený k podstatné úpravě: / $KP
- u tohoto vozu dochází k podstatné úpravě (např. přestavba, nástavba či montáž specifické zástavby)
- značka Volkswagen Užitkové vozy ručí v základní, popř. prodloužené, záruce za jakost vozidla pouze v tom
rozsahu v jakém bylo vyrobeno (opustilo výrobní závod)
- závady vzniklé v přímé souvislosti s úpravou vozu nemohou být odstraněny na náklady výrobce v rámci jím
poskytnuté záruky
- prodejce vozidla je nutné vždy informovat o každé reklamaci, a to bez zbytečného odkladu
- v souvislosti s úpravou vozu může být vyžadována kalibrace asistenčních systémů, náklady s tím spojené
nenese importér značky Volkswagen Užitkové vozy

Výšk.nast.sed.vpředu s lok. opěrkami: / 3L3 4S1 
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
- loketní opěrky na levé i pravé straně sedadla řidiče a spolujezdce
- nelze s dvojsedadlem spolujezdce

Zadní stěrač s vyhříváním: / 4HS 
- stěrač na zadních dveřích s ostřikovačem
- vyhřívání pro zadní okno

Zesílená baterie a alternátor / NY4 
Zpětná kamera, statické vodící linky / KA1 

5 trumfů: 5) LED světlomety vpředu / $T9  
- automatické nastavení výšky světel
- LED diodové denní svícení
- LED diodové světlomety vpředu
- standardní světlomety vzadu

Zimní pneumatiky s Aplským štítem / VUZUB2 



Sériová výbava vozu Volkswagen Transporter 6.1 Kombi TDI 4MOT DSG DR: 

- 12V zásuvka na palubní desce 

- 16" kola ocelová 

- 16" podvozek: 
- 16" brzdový systém 

- 2 funkční klíče 

- 2 reproduktory 

- 3-bodové bezpečnostní pásy vpředu: 
- bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce 
výškově nastavitelné, s předpínačem 

- 5 míst (2+3+0+0): 
- jednosedadlo spolujezdce 
- v 1. řadě sedadel v prostoru pro 
cestující dvojsedadlo vlevo, vpravo
jednosedadlo sklopné a překlopné s 
funkcí Easy-Entry 

- Airbag řidiče a spolujezdce: 
- možnost deaktivace airbagu spolujezdce 

- Asistent pro kompenzaci bočního větru 

- Asistent pro rozjezd do kopce 

- Automatický spínač denního svícení 

- Boční posuvné dveře vpravo

- Celková hmotnost vozidla 3000 kg 

- Celoplošné kryty kol 

- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním 

- Dětská pojistka bočních posuvných dveří 

- Elektromechanický posilovač řízení: 
- servořízení závislé na rychlosti jízdy 
- výškově a sklonově nastavitelný 
tříramenný volant 

- Elektronický imobilizér 

- Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC: 
- vozy s registrací M1 

- Gumová podlaha v kabině řidiče 

- Halogenové přední světlomety H7 

- ISOFIX v 1. řadě v prostoru pro cestujcí 

- Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu: 
- nepřímé měření tlaku v pneumatikách 
- upozornění při změně tlaku 

- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu 
řidiče 

- Kryty vnějších zpětných zrcátek: 
- madlo a kliky dveří černé 

- LED osvětlení interiéru 

- Možnost deaktivace ASR: 
- tlačítko pro deaktivaci ASR 
- všechny ostatní funkce ESP beze změny 

- Multikolizní brzda 

- Náplň klimatizace: 
- médium R1234yf 

- Nárazník vozu - šedý 

- Nářadí a zvedák 

- Obložení stropu: 
- v kabině řidiče komfortní obložení 
stropu, na stropě nákladového prostoru 
obložení z tvrdých desek 

- Osvětlení v přihrádce spolujezdce 

- Ovládání osvětlení palubních přístrojů 

- Paket "Kombi": 
- gumová podlaha v kabině řidiče a 
prostoru pro cestující/nákladovém 
prostoru

- poloautomatická klimatizace a 2. 
výměník  topení v prostoru pro cestující 
(samostatné ovládání) 
- přihřívač motoru 
- osvětlení nástupního schůdku v 
prostoru pro cestující 

- Palivová nádrž 70 l (diesel) 

- Panel přístrojů: 
- ukazatel rychlosti 
- ukazatel ujeté vzdálenosti 
- otáčkoměr 
- ukazatel paliva 
- čas

- Pevná okna v prostoru pro cestující: 
- vzadu vpravo

- Pevná okna v prostoru pro cestující: 
- vzadu vlevo

- Plnohodnotné rezervní kolo ocelové

- Pneumatiky 215/65 R16 C 106/104 T: 
- s optimalizovaným valivým odporem 

- Polovysoké obložení bočních stěn: 
- obložení z tvrdých desek 

- Potahy sedadel "Double Grid" (látka) 

- Prachový a pylový filtr 

- Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000: 
- 2 + 2 roky / 200 000 km 
- platí co nastane dříve 
- záruka se vztahuje na vozidlo ve 
stavu, ve kterém opouští výrobní závod 
- nevztahuje se na součásti vozu, které 
byly na vozidlo namontovány nebo 
umístěny dodatečně (úpravy,
příslušenství) 

- Rádio "Composition Audio": 
- monochromatický display 
- 2 reproduktory 
- vstup na SD kartu 
- vstup USB 
- bluetooth 

- Registrace M1 

- Řídící kód - max. 7 místné vozidlo 

- Standardní baterie a zesílený alternátor

- Standardní opatření ke snížení hluku 

- Start-Stop: 
- BlueMotion Technology 
- s rekuperací brzdného účinku 

- Telefonní rozhraní Bluetooth 

- Tepelně izolující přední sklo 

- Typový štítek - globální homologace M1 

- Úchytná oka v podlaze: 
- 6 ok u krátkého rozvoru 
- 8 ok u dlouhého rozvoru 

- Vnější zpětná zrcátka: 
- nastavitelná 
- vyhřívaná

- Vnější zpětné zrcátko levé: 
- konvexní 

- Vnější zpětné zrcátko pravé: 
- konvexní 

- Vnitřní ochrana nákladové hrany plastová

- Vnitřní zpětné zrcátko, zaclonitelné 

- Zadní křídlové dveře prosklené: 
- vyhřívané





Horní Maršov
DA Volkswagen Transporter 6.1 Kombi TDI 4MOT DSG DR, 8 míst .... (1ks)
Seznam dodávaného příslušenství

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

Název - popis zadavatele Název - popis "KOBIT-THZ CZ" Počet MJ Dodavatel Typ Cena/MJ       
(bez DPH)

Cena celkem       
(bez DPH)

Lékárnička velikost III v kufru/batohu) Dodá zadavatel 1 ks 0,00 Kč 0,00 Kč
Požární světlomet s kloubovým úchytem LED svítidlo PSD LED 01-2-M 2 ks HOLOMÝ s.r.o. PSD LED 01-2-M 2 000,00 Kč 4 000,00 Kč
Přenosný hasicí přístroj CO2 s hasící schopností 
89B

Přenosný hasicí přístroj CO2 - S5H            1 ks Hastex & Haspr s.r.o. CO2 - S5H 1 350,00 Kč 1 350,00 Kč

Přenosný hasicí přístroj práškový s hasící 
schopností 34A a zároveň 183B

Přenosný hasicí přístroj práškový P6Th 1 ks Hastex & Haspr s.r.o. P6Th 860,00 Kč 860,00 Kč

Analogová ruční radiostanice HYTERA 
TC700PMD VHF (kompletní sada)
Analogová ruční radiostanice HYTERA 
TC700PMD VHF, kód: HMF-TC700PMD 
VHF
Akumulátor 1700mAh Li-ion, kód: HMF-
BL1703
VHF anténa 15,3cm 146–174 MHz, kód: 
HMF-AN0160H14
Stolní nabíječ - miska, kód: HMF-
CH10L07
Napáječ pro stolní nabíječ, kód: HMF-
PS1018

Ruční svítilna typu Intrant, výrobce Nightstick 
(tento typ zaveden a používán u JPO)

Ruční svítilna NIGHTSTICK XPR-
5568RX INTRANT ATEX, červená 
barva, včetně nabíječe 12V/230V

2 ks ArmyPol s.r.o. Ruční svítilna NIGHTSTICK 
XPR-5568RX INTRANT 
ATEX, červená barva, včetně 
nabíječe 12V/230V

3 150,00 Kč 6 300,00 Kč

Ruční vyprošťovací nástroj Ruční vyprošťovací nástroj Paratech 
Hooligan 91,4cm - standardní čelist

1 ks PROBO-NB s.r.o. Ruční vyprošťovací nástroj 
Paratech Hooligan 91,4cm - 
standardní čelist

6 600,00 Kč 6 600,00 Kč

Rukavice lékařské pro jednorázové použití 
nesterilní (2 páry/sedadlo)

Jednorázové rukavice nepudrované (vel. 
10) TOUCH N TUFF 92-600

16 pár PEARS HEALTH 
CYBER, s.r.o.

Jednorázové rukavice 
nepudrované (vel. 10)

17,50 Kč 280,00 Kč

Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy Řezák na bezpečnostní pásy 2 ks Michal Nouzecký Řezák na bezpečnostní pásy 100,00 Kč 200,00 Kč
Vytyčovací červenobílá páska 500 m Dodá zadavatel 1 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

ČÁST 1 ............................. CELKEM ..... 27 350,00 Kč

2 ks 3 880,00 Kč 7 760,00 KčRuční radiostanice typu TC700P, výrobce Hyt 
(tento typ zaveden a používán u JPO)

DCom, spol. s r.o. Analogová ruční radiostanice 
HYTERA TC700PMD VHF 
(kompletní sada)
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