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1. Zadavatel 
 
Název:     TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. 
Oprávněný zástupce  zadavatele: Daniel Javůrek, jednatel společnosti 
IČ/DIČ:    252 13 261 /CZ 25213261 
Sídlo:     U Pily 206/3a, 353 01  Mariánské Lázně 
     Číslo datové schránky zadavatele: ct86jt2 
Webový portál:      http://www.tds-ml.cz/ 
Profil zadavatele:   https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/25213261  
 
Kontaktní osoba :   Ing. Michal Polák, ekonom společnosti 
Telefon :    725 557 238, 354 622 133 
Email:     ekonom@tds-ml.cz 
 

2. Předmět podlimitní veřejné zakázky na dodávky 
 

Pracovní zdvižná plošina na automobilovém podvozku do 3,5t 
 
Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky 
 

název: kód CPV: 

Automobily se zdvižnou plošinou  34142100-5 

 

3. Zadávací dokumentace 
 

3.1. Technická specifikace 

 
Předmětem této zakázky je dodávka pracovní zdvižné plošiny na automobilovém 

podvozku do 3,5t v dále uvedené specifikaci. 
 

3.1.1. Technická specifikace vozidla (podvozku) 

 
Automobilový podvozek v komunálním provedení vhodný pro pevnou 

montáž pracovní zdvižné plošiny. 
 

Minimální požadavky na technické standardy vozidla:  
 

2 osý podvozek  
výkon motoru min. 90 kW 
samosvorný diferenciál  
rozvor min. 3000 mm 
celková hmotnost max. 3500 Kg 
celková transportní výška vozidla s plošinou max. 2100 mm 
elektricky ovládaná okna a zpětná zrcátka  
autorádio , centrální zamykání  
maják oranžové barvy na kabině 1 - 2 Ks 
barevné provedení kabiny komunální oranžová 
bezpečnostní polepy, šrafování a tabulky dle vyhl. pl. v ČR  
povinná výbava vozidla dle vyhl. pl. v ČR  
záruka min. 12 měsíců 
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3.1.2. Technická specifikace nástavby 

 
Pracovní zdvižná plošina určená pro práci ve výškách vhodná pro montáž 

na automobilový podvozek o celkové hmotnosti max. 3,5t.  
 
Minimální požadavky na technické standardy nástavby:  

 
 

kloubovo teleskopická pracovní plošina  
teleskopická ramena min. 2 ramena 
pracovní výška min. 20 m 
boční dosah min. 8,5m 
dosah ramene pod úroveň podvozku min. -1m 
koš pro 2 osoby  
nosnost koše min. 190 Kg 
otoč 360° 
elektrická zásuvka v koši 230V 
natáčení koše 90°/90° 
vodorovný výsuv horního ramene ve výšce min. 13m 
pohon čerpadla odvozen od motoru vozidla  
systém opěr H+H s možností výsunu včetně   
signalizace vysunutých opěr kabině  
automatická nivelace nástavby  
demontovatelný koš  
možnost nástupu obsluhy ze země  
systém start/stop motoru z koše  
elektrohydraulické ovládání  
počítadlo motohodin  
nouzová ruční pumpa  
výstup voda/vzduch ze základny do koše min. 90 bar 
záruka min. 24 měsíců 

 
Součástí kompletní dodávky budou všechny nezbytné doklady dle platných 

norem k provozu předmětu plnění potřebné k převzetí a užívání, včetně zejména 
technického průkazu, návodu na obsluhu předmětu plnění v českém jazyce, a dalších. 

 
Je-li v dokumentaci nebo některé její části či příloze definován konkrétní 

výrobek, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a 
v nabídce, a následně i při vlastní dodávce, může být nahrazen i výrobkem 
srovnatelným.  

 
Předmět této veřejné zakázky zahrnuje kvalifikované zaškolení obsluhy v místě 

plnění při převzetí zařízení a vydání jmenovitého potvrzení o kvalifikovaném 
zaškolení. 

 
Dodavatel poskytne záruku v délce dle zadávacích podmínek od protokolárního 

předání zadavateli, platí pro všechny součásti předmětu plnění.  
 
Vybraný dodavatel bude smluvně zavázán k povinnosti nastoupit k odstranění 

závad dodávky nebo kterékoliv její části v záruční lhůtě vztahujících se k poskytnuté 
záruce do 24 hodin (včetně víkendů a státních svátků) od prokazatelného oznámení 
zadavatele o vzniku závady, nedohodnou-li se strany jinak. 
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3.2. Místo plnění 

 
Místem dodání plnění veřejné zakázky je areál společnosti TECHNICKÝ A 

DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. na adrese U Pily 206/3a, 353 01 Mariánské Lázně. 
 
Dodávka bude protokolárně předána v sídle zadavatele včetně předání 

technického průkazu vozidla a pokyny pro obsluhu a údržbu v českém jazyce. 
 

3.3. Termín plnění 

 
Termín plnění: do 25.11.2014 včetně 

 

3.4. Předpokládaná hodnota 

 
Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky bez daně z přidané 

hodnoty je stanovena na 1 750 000,- Kč bez DPH. 
 

3.5. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení 

 
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 
 
Nabídková cena za předmět dodávky bez daně z přidané hodnoty nesmí 

překročit předpokládanou hodnotu uvedenou v podkapitole 3.4. této 
zadávací dokumentace.  

 
Bude-li nabídková cena za předmět dodávky bez daně z přidané hodnoty 

přesahovat výše uvedenou předpokládanou hodnotu, bude taková nabídka vyřazena 
z dalšího posuzování a uchazeč bude vyloučen ze zadávacího řízení. 

 

3.5.1. Nabídková cena za předmět dodávky - hodnocení 

 
Předmětem hodnocení bude nabídková cena bez daně z přidané hodnoty 

za celý předmět dodávky specifikovaný zadávací dokumentací.  
 
Nabídková cena bude předložena v korunách českých. 

 
Nabídková cena za předmět dodávky bude uvedena v nabídce na 

krycím listě ( viz. příloha č. 1 této zadávací dokumentace) a správně doplněna do 
návrhu Kupní smlouvy (viz příloha č. 5 této zadávací dokumentace). 

 
Způsob hodnocení: 

 
Kritérium „nejnižší nabídková cena“ za předmět dodávky bude hodnoceno 

tak, že hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Před 
stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny 
podle § 77 zák. 137/2006 Sb. 
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3.6. Kvalifikace 

 
Uchazeč je povinen splňovat kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí: 

 
- splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 53 zákona o veřejných 

zakázkách – viz odst. 3.6.1. této zadávací dokumentace, 
 

- splnění profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 54 zákona o veřejných 
zakázkách – viz odst. 3.6.2. této zadávací dokumentace, 

 
- předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit 

veřejnou zakázku (viz. Příloha č. 2 - předloha prohlášení), 
 

- splnění technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 zákona o 
veřejných zakázkách  – viz odst. 3.6.3. této zadávací dokumentace. 

 
 
Uchazeč prokazuje splnění všech kvalifikačních předpokladů předložením 

čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč požadované kvalifikační 
předpoklady splňuje. 

 
Pokud uchazeč nevyužije této možnosti, zadavatel přijme k prokázání kvalifikace 

příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Uchazeč/subdodavatel uchazeče 
prokáže kvalifikaci ve všech případech doklady předloženými v prosté kopii těchto 
dokladů.  

 
Vybraný uchazeč je povinen v souladu s § 62 odst. 3 zákona o veřejných 

zakázkách v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy předložit originály (či úředně 
ověřené kopie) všech dokladů prokazujících kvalifikaci (pokud již nebyly součástí 
nabídky).  
 

Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce 
předložen originál či úředně ověřená kopie plné moci. 

 
Platnost dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů a 

výpisu z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů s výjimkou dokladů, u 
kterých by tato možnost byla výslovně povolena. 

 
 

3.6.1. Základní kvalifikační předpoklady 

 
Uchazeč je povinen splňovat základní kvalifikační předpoklady v rozsahu 

požadavku uvedeného v § 53, odst. 1, písmena a) až k) zákona o veřejných 
zakázkách. 

 
 Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů 
předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé, že uchazeč 
požadované předpoklady splňuje.  
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3.6.2. Profesní kvalifikační předpoklady 

 
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který je :  

 
1. fyzickou osobou nebo právnickou osobou, či zahraničním dodavatelem 

ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, § 17, odst. o), 
 
 
2. podniká ve všech oborech nezbytných k plnění předmětu veřejné 

zakázky specifikovaného v odst. 4.2. této zadávací dokumentace.  
 

Uchazeč je povinen doložit splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
předložením  

 
 
1. Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,  
 
2. dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 

v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky.  
 
 
 

3.6.3. Technické kvalifikační předpoklady 

 
 

Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který doloží, že 
v posledních třech letech realizoval dodávku stejného nebo technicky a 
kvalitativně obdobného typu techniky v rozsahu poptávaného vozidla (technického 
celku). 

 
Tuto povinnost doloží uchazeč Seznamem významných dodávek 

obsahujícím název akce , dobu a místo plnění,a kontaktem na zástupce zadavatele 
referenční dodávky. Ke každé referenční dodávce bude přiložena fotodokumentace 
a technická specifikace dodaného technického zařízení.  

 
Přílohou tohoto seznamu musí být: 
 
• osvědčení vydané, či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo 

zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo 
• osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě 

než veřejnému zadavateli, nebo 
• smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, 

není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat 
z důvodů spočívajících na její straně. 

 
Uchazeč splní požadovanou podmínku, pokud doloží, že v posledních třech 

letech odvedl alespoň dvě dodávky a to v minimální hodnotě 1 400 000. Kč bez 
DPH za každou dodávku, jejímž předmětem byla dodávka pracovní zdvižné plošiny 
na automobilovém podvozku do 3,5t specifikovaného v odst. 3.1.1.; 3.1.2. této 
zadávací dokumentace, nebo obdobného typu  techniky. Za minimální hodnotu je 
považována finanční hodnota uhrazená referenčním zadavatelem (kupujícím) 
uchazeči (prodávající) za dodané zboží. 
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3.6.4. Společná pravidla pro splnění kvalifikace 

 
Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém 

nebo slovenském jazyce, musí být předloženy v úředním překladu do českého 
jazyka.  

 
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč 

splňovat prokázanou kvalifikaci, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto 
skutečnost zadavateli písemně oznámit a do 10 pracovních dnů od uvedeného 
oznámení předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném 
rozsahu, nedohodne-li se zadavatelem na jiném termínu.  

 
Bude-li předmět této veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně a 

za tímto účelem podají společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat 
splnění kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 51, odst. 5 a 6 zákona o veřejných 
zakázkách.  

 
Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§§ 125 – 132 
zákona o veřejných zakázkách), který nahrazuje splnění prokázání základních 
kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách a 
profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona o 
veřejných zakázkách v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto 
profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky uvedené v této 
zadávací dokumentaci.  

 
Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem vydaným 

v rámci Systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené 
v § 139 zákona o veřejných zakázkách, a údaje v něm uvedené jsou platné 
nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Tento certifikát 
nahrazuje doklady o splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. 
Certifikát dodavatel předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát 
musí být platný ve smyslu § 140 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách (1 rok ode 
dne jeho vydání). 

 

3.7. Požadavky na zpracování nabídky – povinný obsah nabídky 

 
Uchazeč v podané nabídce povinně předloží doklady, a to pro přehlednost, v níže 

uvedeném členění nabídky do jednotlivých kapitol v tomto pořadí: 
 

1. Krycí list (viz příloha č.1) vlastnoručně podepsaný osobou oprávněnou 
jednat jménem uchazeče 

2. Obsah nabídky s číslováním stránek 
3. Prohlášení o ekonomické způsobilosti (viz příloha č. 2 – předloha) 
4. Doklady nebo Čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikačních 

předpokladů uchazeče dle zadávací dokumentace  
5. Formulář plnění minimálních technických požadavků (příloha č. 3) 
6. Fotografie předmětu zakázky (vlastní nabídky) 
7. Technický popis nabízeného vozidla s uvedením dostupných hodnot všech 

možných parametrů a vlastností vozidla včetně nástavby 
8. Vyčíslení nákladů na udržení záruky nabízeného vozidla včetně nástavby 

včetně detailního rozpisu servisních prohlídek nástavby a včetně hodinové 
sazby práce servisního technika. 

9. Záruční a servisní podmínky dodavatele 
10. Podepsaný návrh Kupní smlouvy v tištěné podobě (příloha č. 4) 
11. Ostatní doklady (např. plná moc atd.) 
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Nebude-li nabídka obsahovat celý povinný obsah v požadované formě a rozsahu 

nebo obsah zpracovaný jiným přípustným způsobem uvedeným v zákoně o veřejných 
zakázkách (např. prokazování kvalifikace pomocí subdodavatelů, prokazování 
kvalifikace zápisem v rejstříku kvalifikovaných dodavatelů apod.), může to být 
důvodem k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 

 
 
Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady prokazující kvalifikaci nebo povinný 

obsah nabídky vydané v členském státě Evropské unii. Veřejný zadavatel uzná rovněž 
jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění požadované jakosti. 

 
 

Platnost dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů a 
výpisu z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podpisu Kupní smlouvy  starší 90 
kalendářních dnů s výjimkou dokladů, u kterých by tato možnost byla výslovně 
povolena. 

 
 

3.7.1. Požadavky na varianty nabídky 

 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky 

 
 

3.8. Způsob předložení nabídky 

 
Nabídka uchazeče bude zpracována v písemné tištěné formě, v českém jazyce 

bez přepisů v jednom originále. 
Všechny listy nabídky včetně příloh budou  řádně očíslovány vzestupnou řadou 

dle obsahu nabídky a zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy nabídky. 
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly uvést zadavatele 

v omyl. 
 

 

Obálka s nabídkou bude označena vlevo uprostřed velkým nápisem :  
 

„VZ – NABÍDKA – PLOŠINA – NEOTVÍRAT“ 
 
 
dále pak vlevo nahoře přesným označením uchazeče; u právnické osoby bude 

uveden název společnosti, sídlo společnosti, IČ, kontaktní telefon; u fyzické osoby 
název obchodní firmy, jméno a příjmení podnikatele, místo podnikání, IČ, kontaktní 
telefon. 

 
 
Obálka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s nabídkami (např. 

svary obálky budou přelepeny papírovou lepenkou a označeny podpisy oprávněné 
osoby a razítkem uchazeče nebo obdobným způsobem).  
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4. Lhůta a místo pro podání nabídek 
 

Nabídky musí být doručeny nejpozději do 9.6. 2014 do 09:00 hodin jedním 
z následujících způsobů: 
 

- doporučeně s dodejkou, v označených uzavřených obálkách na adresu:  
 

TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o.,  
U Pily 206/3a,  

35301  Mariánské Lázně; 
 

uchazeč nese plnou odpovědnost za řádné a včasné podání nabídky, 
zejména při použití způsobu doručení prostřednictvím poštovního nebo 
jiného přepravce; 

 
- osobně zadavateli v místě sídla společnosti na adrese U Pily 206/3a, 

353 01  Mariánské Lázně, nejpozději však do určeného termínu pro 
podání nabídek. 

 
Na nabídky doručené po termínu výše uvedeném v kapitole 4. bude pohlíženo, 

jako by nebyly podány, nebudou kontrolovány a hodnoceny a budou uloženy 
zadavatelem k archivaci. O tomto bude uchazeč neprodleně písemně zadavatelem 
informován. 

Rozhodným časem pro všechny úkony v rámci tohoto zadávacího řízení 
specifikovaným v této zadávací dokumentaci je čas uváděný na telefonických informacích 
o přesném čase, telefonní číslo 14112, kontrola proběhne pracovníkem zadavatele. 
 
 
 
 
 

5. Zadávací lhůta 
 

Zadávací lhůta dle §43 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách je stanovena na 90 
dnů. 

 

6. Otevírání obálek 
 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 9.6. 2014 dle ustanovení § 71 odst.4 

zákona o Veřejných zakázkách na adrese sídla zadavatele TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ 
SERVIS, s.r.o., U Pily 206/3a, 353 01  Mariánské Lázně od 9:05 hodin.  

Otevírání obálek jsou oprávněni účastnit se všichni uchazeči, kteří podali nabídku 
ve lhůtě pro podání nabídek a prokážou svá oprávnění (osoba oprávněná jednat za 
uchazeče, zmocněnec za osobu oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci 
v originále nebo ověřené kopii. Zadavatel si vyhrazuje právo umožnit účast uchazečů 
v počtu nejvýše jedné osoby za každého uchazeče.  

Otevírání obálek se uskuteční v „malé zasedací místnosti“ společnosti TECHNICKÝ 
A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. v prvním patře budovy na výše uvedené adrese.  
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8. Přílohy 

8.1. Příloha č.1 : Krycí list 

 

KRYCÍ LIST 
PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

 
Pracovní zdvižná plošina na automobilovém podvozku do 

3,5t 
 
 

Zadavatel 

Název: TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. 
Sídlo: U Pily 206/3a, 353 01  Mariánské Lázně 
IČ: 25213261 
DIČ: CZ25213261 

 
 

Identifikace uchazeče 

Název:  
Sídlo:  
IČ:  
DIČ:  
Oprávněná osoba:  
Kontaktní osoba:  

 
 

Hodnotící kritéria veřejné podlimitní zakázky 

Nejnižší nabídková cena Kč bez DPH  

 
 

Prohlašuji tímto, že jsem osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče a výše 
uvedené údaje jsou smluvní a závazné pro hodnocení nabídky. Zároveň čestně 
prohlašuji, že společnost, kterou právoplatně zastupuji, má  ekonomickou a finanční 
způsobilost splnit předmětnou veřejnou zakázku. 
 
 
 
V ………………………………..dne……………. 
 
 
       ……………………………………………………………… 
           podpis oprávněné osoby uchazeče 
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8.2. Příloha č.2 : Prohlášení dodavatele 

 
 
 

Prohlášení dodavatele: 
 
 
 

jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby 
 

Dodavatel (uchazeč) ...……………………………………………………………………………………….. 
 

se sídlem/místem podnikání …………………………………………………………………………….. 
 
 

IČ …………………………………………., zastoupený ...………………………………………………….,  
 
 
 

Prohlašuje, že všechny údaje uvedené v jeho nabídce na veřejnou zakázku  
 
 

Pracovní zdvižná plošina na automobilovém podvozku do 3,5t 
 
 

jsou pravdivé. 
 
 

Dále dodavatel prohlašuje, že: 
 

- se před podáním nabídky podrobně seznámil se všemi zadávacími 
podmínkami, že těmto podmínkám porozuměl, že je v plném 
rozsahu a bez výhrad přijímá;  

- je v souladu se zněním § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ekonomicky a finančně 
způsobilý splnit veřejnou zakázku, 

- neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 
Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění v souvislosti s 
touto veřejnou zakázkou. 

 
Toto prohlášení dodavatel činí na základě své jasné, srozumitelné, svobodné 

a omylu prosté vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení 
nepravdivých údajů. 

 
 
 
 
V ……………………................... dne................ 
 
 
 
…………………………………………..….…… 
podpis a razítko oprávněné osoby jednat jménem/za společnost dodavatele 
 
 
…………………………………………..….…… 
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8.3. Příloha č.3 : Formulář plnění minimálních technických požadavků 

 
Plnění požadavků na technické standardy vozidla. 

 

Parametr Ano/Ne 
Hodnota včetně 

jednotek 
2 osý podvozek  X 
výkon motoru X  
samosvorný diferenciál  X 
rozvor X  
celková hmotnost X  
celková transportní výška vozidla s plošinou X  
elektricky ovládaná okna a zpětná zrcátka  X 
autorádio , centrální zamykání  X 
maják oranžové barvy na kabině  X 
barevné provedení kabiny  X 
bezpečnostní polepy, šrafování a tabulky dle vyhl. pl. v ČR  X 
povinná výbava vozidla dle vyhl. pl. v ČR  X 
záruka X  
 

Uchazeč vyplní Ano/Ne popřípadě uvede hodnotu parametru včetně jednotek. 
Buňky označené X není třeba vyplňovat. 
 

Plnění požadavků na technické standardy nástavby:  
 

Parametr Ano/Ne 
Hodnota včetně 

jednotek 
kloubovo teleskopická pracovní plošina  X 
teleskopická ramena X  
pracovní výška X  
boční dosah X  
dosah ramene pod úroveň podvozku X  
koš pro 2 osoby  X 
nosnost koše X  
otoč X  
elektrická zásuvka v koši X  
natáčení koše X  
vodorovný výsuv horního ramene ve výšce X  
pohon čerpadla odvozen od motoru vozidla  X 
systém opěr H+H s možností výsunu včetně   X 
signalizace vysunutých opěr kabině  X 
automatická nivelace nástavby  X 
demontovatelný koš  X 
možnost nástupu obsluhy ze země  X 
systém start/stop motoru z koše  X 
elektrohydraulické ovládání  X 
počítadlo motohodin  X 
nouzová ruční pumpa  X 
výstup voda/vzduch ze základny do koše X  
záruka X  

Uchazeč vyplní Ano/Ne popřípadě uvede hodnotu parametru včetně jednotek. 
Buňky označené X není třeba vyplňovat. 
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8.4. Příloha č.4 : Kupní Smlouva – návrh 

Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě 
vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky 
předložena v jednom vydání, bez příloh. 

 
KUPNÍ SMLOUVA 

 
uzavřená podle § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“) 

 
Smluvní strany 

 
Kupující:               TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. 
se sídlem:  U Pily 206/3a, 353 01  Mariánské Lázně 
IČ:    252 13 261 
DIČ:    CZ25213261 
zastoupený:    Danielem Javůrkem, jednatelem 
odpovědná osoba:    Ing. Michal Polák 

Tel. +420 354 624.468; +420 725 557 238 
E-mail: ekonom@tds-ml.cz 

 a   
 
Prodávající:………………………………………………………………………………………………….. 
 
se sídlem/místem podnikání…….………………………...………………….………………….…….. 
 
IČ:……………………………………..………DIČ:………………………………………………….…….. 
 
zastoupený …………………………………………………………….…………………….……………... 
 
zapsaný v ……………………………………………………………………………….…….…………….. 
 
bankovní spojení, číslo účtu ……………………………………………………………………………… 
 
odpovědná osoba: ……………………………………………………..…………………………..…......... 
 
kontaktní údaje: telefon:…………………………………., e-mail:……….……….…………………… 

1.  
Preambule 

Tato Kupní smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky 
vedené pod názvem: Pracovní zdvižná plošina na automobilovém podvozku do 
3,5t. Kupující jako zadavatel veřejné zakázky vybral v podlimitním výběrovém řízení 
nabídku Prodávajícího, která splnila požadavky Kupujícího uvedené v zadávací 
dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.  
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Předmět plnění této Kupní smlouvy je vymezen Kupní smlouvou, podmínkami 

stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh) jmenované veřejné 
zakázky a nabídkou Prodávajícího na účast ve veřejné zakázce, tzn. Přílohami č. 1 a 4 
této Kupní smlouvy. Prodávající je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu 
plnění dodržovat mimo této Kupní smlouvy také všechny výše uvedené dokumenty.  

Prodávající výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými 
oprávněními, nebo jinými relevantními doklady, dokládá, že je způsobilý uskutečnit 
předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Kupní smlouvy a prohlašuje, že je 
vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho 
realizaci. 
 

2.  
Účel a předmět Kupní smlouvy 

 
2.1. Účelem této Kupní smlouvy je úplatný převod vlastnického práva k předmětu koupě 

uvedenému dále v této Kupní smlouvě z Prodávajícího na Kupujícího. 

2.2. Na základě této Kupní smlouvy a za podmínek v ní uvedených se Prodávající 
zavazuje dodat Kupujícímu pracovní zdvižnou plošinu na automobilovém 
podvozku do 3,5t (dále také jen „zboží“) dle technické specifikace, která tvoří 
přílohu č. 1 této Kupní smlouvy: 

 

typové označení 
.................................................................................................................. 

výrobce 
.................................................................................................................. 

2.3. Kupující se zavazuje zboží dodané Prodávajícím převzít a zaplatit za něj cenu 
stanovenou na základě nabídky Prodávajícího učiněné v rámci souvisejícího 
zadávacího řízení a uvedenou v odstavci 5.1. této Kupní smlouvy.  

2.4. Prodávající má povinnost dodat zboží bez skrytých, faktických či právních vad, bez 
jakéhokoliv poškození, ve sjednaném množství, kvalitě a jakosti a ve sjednaném 
termínu. 

2.5. Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží je nové, tzn., že Kupující je prvním 
majitelem zboží od jeho výrobce. 

2.6. Předmětem této Kupní smlouvy je dále doprava zboží do místa plnění a uvedení 
zboží do plně provozního stavu. 

2.7. Součástí předmětu plnění bude: návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o 
shodě, technický průkaz,a další související dokumentace prodávaného zboží, která 
je potřebná pro nakládání se zbožím, pro jeho provoz a řádné užívání. 
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2.8. Předmět této Kupní smlouvy zahrnuje kvalifikované zaškolení obsluhy v místě 
plnění při převzetí zařízení a vydání jmenovitého potvrzení o kvalifikovaném 
zaškolení. 

 
3. 

Místo a termín plnění 
 

3.1. Místo plnění je stanoveno na adrese TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o., U Pily 
206/3a, 353 01  Mariánské Lázně, Česká Republika 

3.2. Prodávající se zavazuje dodat předmět prodeje do místa plnění dle této Kupní 
smlouvy nejpozději do 30.9.2014. 

 

4. 
Podmínky plnění 

4.1. Smluvní strany si dohodnou konkrétní termín, ve kterém bude dodáno sjednané 
zboží do místa plnění. Kupující poskytne pro předání a uvedení zařízení do plně 
provozuschopného stavu v místě plnění veškerou nezbytnou součinnost, zajistí 
účast osob při předání předmětu plnění, které budou Prodávajícím kvalifikovaně 
zaškoleny k řádnému užívání (obsluha) a přítomnost odpovědné osoby k převzetí 
dohodnutého zboží.  

4.2. Prodávající se zavazuje před předáním zboží zajistit vlastním nákladem provedení 
všech potřebných zkoušek potřebných pro užívání zboží, pokud je jejich provedení 
obecně závaznými právními předpisy nebo touto Kupní smlouvou požadováno, a 
k předání těchto dokladů Kupujícímu. 

4.3. Dodávka zboží je splněna řádným dodáním zboží za podmínky dodržení 
kvalitativních podmínek vymezených státními normami, zákonnými a dalšími 
předpisy vztahujícími se ke zboží, uvedením do provozu, odstraněním vad, 
zaškolením obsluhy a podpisem protokolu o předání a převzetí zboží (dále jen 
„Protokol“). Součástí dodávky bude mimo zboží vlastního dále zejména technický 
průkaz, dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, 
prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní 
knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu na pozemních 
komunikacích ČR a obsluze stanovené platnými právními normami. Veškeré doklady 
budou předány v českém jazyce. Za obě smluvní strany bude Protokol podepsaný 
odpovědnými osobami nebo osobami pověřenými osobou odpovědnou.  

4.4. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud Prodávající zboží nedodá řádně a včas, 
v dohodnutém rozsahu a kvalitě, nedodá potřebnou dokumentaci ke zboží, řádně 
kvalifikovaně nezaškolí obsluhu stanovenou Kupujícím nebo neprovede činnosti 
podmiňující uvedení zboží do provozu a jeho řádnou plnou funkčnost. 

4.5. Nebezpečí za škodu na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího 
okamžikem podpisu Protokolu. 

4.6. Prodávající zajišťuje naplnění předmětu této Kupní smlouvy svými pracovníky nebo 
pracovníky třetích osob. Prodávající nese plnou odpovědnost za neplnění povinností 
vyplývajících z této Kupní smlouvy. 
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4.7. Prodávající je povinen neprodleně oznámit Kupujícímu, pokud se dostane do 
úpadku nebo pokud mu úpadek hrozí ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění. 

4.8. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich 
straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Kupní smlouvy. 

 

4.9. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Kupní smlouvy 
poskytovat veškerou nezbytnou součinnost. 

4.10. Smluvní strany se zavazují, že pokud si v souvislosti s předmětem plnění dle této 
Kupní smlouvy poskytnou informace důvěrného charakteru, zabezpečí je vhodně 
před zneužitím. 

4.11. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a 
fakturování předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti 
informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná 
změna Kupní smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným 
dodatkem Kupní smlouvy. 

5. 
Cena  

5.1. Kupní cena za zboží včetně všech součástí předmětu plnění podle čl. 2 této Kupní 
smlouvy činí: 

 

cena bez 
DPH: 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 

Kč 

 (slovy:.....................................................................................)  

DPH 
sazba 
21%: 

............................................................................................... Kč 

cena vč. 
DPH: 

............................................................................................... Kč 

 

5.2. Cena uvedená v odst. 5.1. této Kupní smlouvy je cenou konečnou za kompletní 
splnění předmětné zakázky a cenou nejvýše přípustnou.  

5.3. Kupující nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění 
s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde 
ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Kupní smlouvy, 
tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období 
realizace předmětu plnění.  

5.4. Případné servisní práce nad rámec předmětu plnění dle této Kupní smlouvy nebo 
související dodávky budou sjednány pouze formou přípustnou zákonem o veřejných 
zakázkách.  
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6. 

Platební podmínky 

6.1. Kupující neposkytuje zálohu. 

6.2. Prodávající provádí fakturaci daňovým dokladem po protokolárním předání zboží 
(podpis Protokolu) a splnění celého předmět plnění této Kupní smlouvy bez vad. 

 

6.3. Splatnost daňového dokladu se sjednává třicet kalendářních dnů ode dne vystavení 
daňového dokladu, za předpokladu, že faktura bude doručena Kupujícímu do tří 
pracovních dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena 
Kupujícímu později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury 
Kupujícímu přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, 
kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Kupujícího.  

6.4. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 
28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad 
(faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat ho ve 
lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

6.5. Platba proběhne v českých korunách. 

6.6. Daňový doklad bude obsahovat název vozidla a výrok, že je vystaven na základě 
Kupní smlouvy uzavřené dne……..…..“ 

 

7. 

Ukončení smlouvy odstoupením 

7.1. Od této Kupní smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k 
podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Účinky odstoupení od 
Kupní smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující 
druhé straně doručeno. 

7.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za podstatné porušení Kupní smlouvy ve 
smyslu § 345 odst. 2 Obchodního zákoníku se považuje: 

 
- dodání zboží s nevyhovujícími technickými parametry požadovanými 

prodávajícím dle čl. 2 této Kupní smlouvy 
- prodlení s termínem dodání delším než 15 dní 
- nepravdivost prohlášení prodávajícího dle čl. 8.5 nebo čl. 8.6 této Kupní 

smlouvy 
- prodlení s provedením výměny zboží delším než 30 dní ode dne oznámení 

neodstranitelné vady anebo vady, která se vyskytla na zboží opakovaně 
 

- prodlení s úhradou oprávněně vyúčtované kupní ceny delším než 15 
pracovních dní 

- zahájení insolvenčního řízení u Prodávajícího nebo Kupujícího 
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7.3. Odstoupením od Kupní smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z Kupní 

smlouvy. 

7.4. Odstoupení od Kupní smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením Kupní smlouvy. 

 
8. 

Odpovědnost za vady a záruční podmínky  

8.1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení podle podmínek 
této Kupní smlouvy. 

8.2. Prodávající je povinen dodat předmět prodeje bez právních či faktických vad.  

8.3. Prodávající odpovídá za vady zboží v plném rozsahu dle příslušných ustanovení § 
420 a násl. Obchodního zákoníku. 

8.4. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení zboží, jež určuje tato 
Kupní smlouva nebo obecně závazné právní předpisy. Prodávající odpovídá za vady 
zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání Kupujícímu a dále za ty, 
které se na zboží vyskytnou v záruční době.  

8.5. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží, že na zboží neváznou 
žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se 
zbožím podle této Kupní smlouvy disponovat.  

8.6. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá žádné vady, které by bránily jeho použití k 
účelu, který je v Kupní smlouvě stanoven nebo k němuž se takové zboží zpravidla 
užívá. 

8.7. Prodávající poskytuje ve smyslu § 429 obchodního zákoníku Kupujícímu záruku za 
jakost zboží spočívající v tom, že dodané zboží bude po celou záruční dobu 
způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si zachová 
smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. 

8.8. Záruční doba na předmět plnění v rozsahu podvozku včetně veškerého vybavení je 
Prodávajícím poskytována v délce ………. měsíců a běží ode dne následujícího po dni 
podpisu Protokolu. Záruční doba na předmět plnění v rozsahu nástavby včetně 
veškerého vybavení je Prodávajícím poskytována v délce ………… měsíců a běží ode 
dne následujícího po dni podpisu Protokolu 

8.9. Kupující je povinen vady písemně reklamovat u Prodávajícího ve lhůtě do třiceti 
kalendářních dnů po jejich zjištění a písemnou reklamaci prokazatelně 
Prodávajícímu doručit. Reklamace odeslaná Kupujícím v poslední den běhu doby 
záruky se považuje za včas uplatněnou. 

 

8.10. Prodávající je povinen zahájit odstranění vad - odstranit vady zboží, nebo kterékoliv 
jeho části, v záruční době bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od 
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prokazatelného nahlášení vady Kupujícím Prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní 
strany vzhledem k charakteru, závažnosti či rozsahu vady na jiné lhůtě. Přesáhne-li 
doba stanovená k odstranění vady smluvený limit, je Prodávající povinen 
poskytnout Kupujícímu náhradní vozidlo stejného typu, a to na dobu, o kterou bude 
sjednaný limit přesažen. Pokud bude vada neodstranitelná, odstranitelná 
s následkem změny vlastností zboží nebo opakovaná má Kupující možnost uplatnit 
dle svého rozhodnutí nárok: 

 
• na odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné,  
• požadovat odstranění vad, 
• požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 
• odstoupit od Kupní smlouvy. 

8.11. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu 
Kupujícího a číslo této Kupní smlouvy.  

8.12. Neodstraní-li Prodávající reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí před 
jejím uplynutím, že vady neodstraní, Kupující je oprávněn uplatnit přiměřenou slevu 
ze sjednané kupní ceny nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom 
případě je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit náklady vynaložené na cenu 
takových plnění třetí osoby.  

8.13. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo 
na smluvní pokutu. 

 

 
9. 

Smluvní pokuty 

9.1. Pro případ porušení povinnosti dodat zboží v dohodnutém termínu (viz. odst. 3.2. 
této Kupní smlouvy), je Prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% 
v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den 
prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného plnění. Dodáním zboží je 
rozuměn podpis Protokolu. 

9.2. Pokud se Prodávající dostane do prodlení s odstraňováním záručních vad, je 
povinen uhradit smluvní pokutu Kupujícímu ve výši 0,2% v Kč z celkové dohodnuté 
ceny za celý předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení termínu 
sjednaného k odstranění vad, a to za každou vadu či vzájemně související soubor 
vad. 

9.3. Pokud se Kupující dostane do prodlení delšího než 10 kalendářních dnů s úhradou 
sjednané ceny ve sjednaném termínu, je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní 
pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení ode dne následujícího po dni 
stanoveném jako den splatnosti uvedeném na daňovém dokladu. 

 

 

9.4. Smluvní pokuty, sjednané touto Kupní smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na 
tom, zda a v jaké výši vznikla straně oprávněné škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně a bez ohledu na její výši.  
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9.5. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena 
včetně DPH.  

 

 

10. 

Odpovědnost za škodu 

10.1. Pokud porušením povinností Prodávajícího, vyplývajících z obecně závazných 
právních předpisů či z této Kupní smlouvy, vznikne Kupujícímu či třetím osobám v 
důsledku použití či užívání zboží jakákoliv škoda, odpovídá za ni Prodávající, a to 
bez ohledu na zavinění.  

10.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě porušení povinnosti Kupujícího 
zboží převzít a zaplatit, vzniká Prodávajícímu nárok na náhradu prokazatelně 
vzniklé škody. Tohoto nároku se Prodávající vzdává pro případ, že Kupující poruší 
povinnost zboží převzít a zaplatit z důvodů uvedených v kapitole 6. této Kupní 
smlouvy. 

 
 

11. 

Zvláštní ujednání 

11.1. Prodávající bere na vědomí, že podpisem této Kupní smlouvy se stává osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
v platném znění.  

 

 

12. 

Závěrečná ustanovení 

12.1. V případech v této Kupní smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní 
strany ustanovení Obchodního zákoníku a obchodní zvyklosti. 

 

12.2. V případě kolize dvou právních systému platí za rozhodné právo České republiky. 

12.3. Případná neplatnost některého z ustanovení této Kupní smlouvy nemá za následek 
její celkovou neplatnost. 

12.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy č. 1. až 4. vyjmenované níže. 

12.5. Jakákoliv ústní ujednání související s předmětem plnění této Kupní smlouvy, která 
nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně 
neúčinná. 
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12.6. Kupní smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

12.7. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Kupní smlouvy předává či 
předkládá Prodávající Kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.8. Tato Kupní smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, 
přičemž každé z  vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana 
obdržela po jednom vyhotovení.  

12.9. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že 
nedojde ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu 
strany Kupující.  

12.10. Písemnosti mezi stranami této Kupní smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, 
změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Kupní smlouvou (zejména 
odstoupení od Kupní smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní 
strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při 
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. 
Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti 
odmítl. Uvedená povinnost je splněna také osobním předáním s potvrzením o 
převzetí písemnosti. 

 

12.11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Kupní smlouva byla uveřejněna na 
profilu zadavatele, tzn. Kupujícího, který je veřejně přístupný a který obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu Kupní smlouvy, číselné označení této Kupní 
smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených smluv 
také datum skončení smluvního vztahu.  

 

12.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Kupní smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 17 a následujících Obchodního zákoníku a 
udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

 

12.13. Smluvní strany prohlašují, že si Kupní smlouvu včetně jejích příloh přečetly, 
s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své 
podpisy. 

12.14. Tato Kupní smlouva je platná do dne ukončení běhu sjednané záruční doby a její 
platnost nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
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V Mariánských Lázních dne …… 2014 V …………………….…dne …... 2014 

podpis: 

…………………………………………. 

podpis: 

…………………………………………. 

za Kupujícího 

 

za Prodávajícího 

........................................................ 

jméno, příjmení, titul a funkce ve 

společnosti Prodávajícího       

 

Příloha č. 1 Technická specifikace vozidla včetně nástavby 
Příloha č. 2 Servisní a záruční podmínky 
 
(ke Kupní smlouvě v rámci nabídky uchazeče není třeba přikládat přílohy; Kupní smlouva 
bude v nabídce v jednom výtisku) 


