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ll.

l.

l}ředrrrét. l-)íla

Toutcl Stn]ouvort sjcdnáraji stnlu\T}i stía]]! pocllninky. zl ktcrých zhotovitcl provede
d]e čl. l1I. siulou!, dodál,ku a monaáž nrotořgťnct,átoru jvP70l,(] idá]ejen..Dilo"l.

2, Dilojc

bliže specilikováno \, N.tbidce Zhotovite]e č. N-20-0657-j zc dne l0,
a jc jcji n,:rlilnorr souilásti.

tó1o Smlot]vJ,

]].

Součjsti Dila.tť:

a) motol,il!,l]cláloI MP7Ot-ť vč, piísitl.Šanstvi(diiie 1éžjei..i.lrl'i7-elli");
b) d{rpl3v|! tocl]nil] :
tltani pulace a s|Ožťni n1úlolgaueťiitoru;
t,]lontáž a tlvedťni do pl{l\()Ztl;

provoztti zliouš[y:
7,aškoiťl-]í obsluh!]
le\ iZc.

1l,

!

mí§tě pinčni

2020. kteld i\,()ři piibhlr

íifi siln k,ro
IlL Ternriny

a lrl,isto

plnční

l,

l.]odáni zaiízeni do 9 týdnú od tr,:odepsálti ló10 S lOu\.} za předpokladu zaplacení záltlhoré pl:rtb\ d|ť
Srllour,). b.r,la-]j ljednána. a za prl'rdpoklar:lu stal,et]ni piipť3\,elrosti Obierlnatelc.

2.
3.

lahájení rloniážtrícil praci nejpozdiii

:1.

\: případč.že Zholo\]itc1 trclrude trtoci ploi:áLlět Dilo podlc této Smlourl, z dťt\,odu pici<ážek rla st|itrlc
(lbied.r3lčlť či z Llúvodu t;|iolnorri \,},lLlal|iicích Llripověrlnosl. slnluť],]ísilal],1 {ctinal.v irlodloužrnr
tťl'minil iie qd;t. l. : a 3 íOhoto článku §rrriortra o Llobl tn,l'lní Léchia) pi,ekážek ] až 5 pr-arovrrieh clni za

rlo _i prllcovl,iich dnú ode dne dodini Znř'Zení.

l]okončeli t)íla - zproroarční atízeníprobčhrle nejpordéji dó 5 pllco,-nich r,inlr ori zlllillenl

irirrntitžtlir:h praci.

kllždépŤellršeníprováděni dila.

5_

§iisto plnt:ní: 533 45 Č'epclka {okr, Parriubice), al. Dvoiálrola čp.3"|3. v*liutrvá s(lnite,

l\i, PoviIlnosti síIllt}vnícl]§tran
Objednat,:l sc zavazuie:

a]

lr)
a')

d)

el
lj

poskyhlout zhotovitcri Fotřcbn.]il součilrnost k příprar,ča k pťrrYedení I)í]a. zeil1]é§a poskltnortt

potřcbné i},t'olll,]acr a Frtielrré potlkla<11 :
Zpřísltlpnil vc 5ia]]0|en}:ch tertlílrech slav{,ni:šlě r.. misiě pitténi připravené k provcdcni Di1;l
por'čienl'rl p|acovníkůtlZhrrioi.,ile]c. a t0 v l0lsal]Ll polřcbnéfir plo iádnú a vča§nd plovedťnl DiJ!t:
zaji5lil připaitlá r,ei§jlloplávní porolťnídi soukrtmqlrárni souhlčs]. nez|r.\,lné k i.idnall]i]
3 r,]či5núlll§ Zho|oveni Dila:

Zaji§tit §tavební piiFItvenosl (napí,: filisto pto usazclí nl01Ltl,_!,etleriitor-u _ ncjlépr"" llelonorj,
podslilec S Piesahůn] l]ejmanč 8§ cl] od hral n]oiolg.l1ei,átorrl: kabel;iž p],o \1-kt)io\é přjpoic|ri
a konrunikaci motori.iellelálon]; mislo p:,ó insta]aci a pr.ipojcni ;\T§: placorní plo.io]- pij
manipLrlac1 s n']0tolgenťrálole1}l o plošc ó \ 20 n] pro alllojeiáb: v Přiradč LlaJšínutttosLi nrailiprrIacc
s nlolorgenetátolenl itz auio]eiibrr zaiišlini pť\né lr.;zlraliérové rcsr_r,- s narsuosti lnii] _: l]:
zaji-ttit v piipadé svého prodlcuí se slar.ebtli pt'ipravcnosti pfa llóntiiž (insla]aci a žpí.\L.2něni)
delši než 5 rlni uskladnčni rčci ur.čcnÝch k prorildčníDila či plnčnísmlouv5'na sr,é náiiladr ncbo
uhradit náklad) za jehtl usliiaLlntrni Zholo1,ilťle:
Zaplalit za prove<lerri Dila snljuvni cenu zpťtsti:cnt av terulíilcch porlle il:tnku V_ tótc Snloulv.

Zi lot!]vi

a)

b)
c)

lel sc zav,a;u je:

za loi{nrinck stanovcných 1l]!10 snllou!,i-rr] iťtdlť l r,čas ;i na lvrij :lálilad a lla svtlij oilp|tvčdn!§i
doLht objednateLi ZeiíZeni do nlista plněni. pied,.1l 1,1]tt ho a dálc ptovésL služ|ry a práct
specifikovatt* v odsl. 'i čl, ll1é1o Sn1oll\,]:
zac]:;ázer šelrnó se zdro_]i_ kar.t Qbi!.d],iaic] prtl ťtčel_r,provtricrrí Dila pieneclrárá Zh§1o,,iteli
k dispozici.
v případě. že plovádčni Díla ncní započalcr i ulirnčetro v télnžednj. vést o p.úbčhltpíaci nlontážni
Cenik. _iehlž ziplsv ,jsou opr'ávněni podepisoirt ( lD]xu p.r\,ěi^gn' znslup.i §1,1,}iltÝnjťl] sl],n11,
V)'iidieni zástupce snrlitvní sl],anJ'v l)1ol}láž,tint deníliu.je na požiidáni l)OYinen potvldit lá§ttpcť
díuhd

j.
:,

§h,an.\,

s\im podpisem.

V.

Cena a plateb í podniínky

(:ei.r 7á 7,holoyeni přťdnlětu Smlolr.r,. d. ze liotlpletni realiraei Dila v lozsahu článkl ll. télo §tr:lcrrr,l
stfi]]l,] \,e §iJl_\,slL] l1§lrnoveni § 2 zikolla c, :]6 lq9(l 5b, o,_cr,.rch. r:
znčni pozdčišich přcdpisú ;r jc doložena Na[ríCkou ZhotQvitele,

jť slanovena riollodoll s:ttltlvnicii

íctková smi*rní cena l!iť,|rrč lropletků z.i e]e]illoódpad) za Dílo dle 1élůSnljoLr!\ jg itllnalni
,i,,rndttrttll oetn, ;r iini ].l5.00lJ.- k( b.,z ])})ll ,-l,,\] člli,.t.ritrt;cr:rpitti,Iu|,,! lln ce.L\.hI i.n,t\i
zá|iorlllé 2l % DP}-l čjni _i]i8.450., lió. Kc zlllěně eeir1, rrůžcd§]ít pól]z§ \, niil]0l:iě. žťlak Stitno\ i i?ló
§utloula" nikolit, jc]i piilcha.

qE 5ilektro
li.

Objcdnatel zaplatí rlo 30

'l.

ZbÝvající část Ccny za Dilrr vc výši 222,500,- Kč bee DPH zap|rrtí Objednatcl 7-lrolovileli do 30 dnú
po yystavení daDOveho dr,rklirr]u, Prívo V),stavi1 daňó\Ý dokted \,2niká ZhotoVilťli dnenl přediitri
dokončenéhO Dila objednaleli, re§p. V případě čl, Vl, ód§i, ? T(k] slnIoUYy v den. kdy došjo k odstt,irnčni

<lnťr r_rdc c]tte itzar,řclri túlrr Snlottvy Zhr:toviteli čásrklr 222.500,_ Kč bcz
na áklacltr v,v-stavené zálohovc J'irkrury, Plár,o D§tavil l'aktrrru dlc piedchozi včt1
vzniká Zirotovitc"li di]em uza\ řťni télo Snlloul}

DP}J

cobl'álohu

vad Dila.

5.

Dariový doklad bude obsalrovat všechnv náležitosti slalovené piisltršrrÝnri plávninri předpis} á bude
dúftlčenna ídresu Objednatťle dlc téro Sntlou\,\, lreL,o zlsliin clektrrrnicky nii c_!}]ai]ůÝorL aťlresLl
uvedenou Ý ptlslediriltr odsravci iolro1o č]ánklr. V přípailé ntsplnčni pod:rrírrek uvcdcných \ tot]l1o
crdstavci je oliednaíel opl,ávrtén Yrátit daňov}, doklad Zpét Zhotoviteli s uvedeninr závad nelro
s komentáien,] k r<rzporovanýnl položkórrr a to do 5 dnů od jeho obdrženi, Zhottrvitcl je povinen dai]ový
doklrd nplll it llť1,o no\e \\]lol,.\ il,

6,
*].
].

Ob.jednatel sLruhlasi se zasíldtrínlelektronické {iktuface na ťn}ailovou adlesu: olree,cepr:rkal@volnt.(z.

W. Předání a přcvzeti Díla
])totoko]át,rlí předáni Dila se uslruletiní clo 5 praccrvních dnú po \orlplctnín] dokončení Dí]a, tj, \,čc.lnč
všech čirurostíttvedení,ch včl. l{ odst.3 písnl. l:}) téio súllourv O pt'cdálrí l)íla se strrluvni srrany
zavazuji nejpozděii v den píedáni Díla sepsaf přčdávaci protokol.

Dílr: nepřeveznre. nebudc-li předvedeno jako funkčni. tj, zprisobilé sloužit ]( obvyklélrr[
účelLr.Budc,li mit Dílo vady a nedodělk_,* nebláníci jeho užívání,převezme Objednatel Dilo s
výhradami zjcvných vad, které uvcde v předávacím protokolu a ufčímu dodalečn0u thůfu k jejich

Objednaf€l

tldsLranění.

0

odstra§ělrí vad bude mezi Objerlnalelcm a ZhOtOvile]em sepsiin pťolokol o odstmnění Yad. Plo1ok01
o od§tl,anéni vad se objednatel i 7,hoto\ite} zaviřlii sepsat nejPozděii do 5 pracovrrich dnů ode dne
odsnaněni lad a nedodělků vvtkrrutých v předirvecírn prolokole ze strarr1,Objednatele,

VIl,
l.

Dalšíujednání

b1.1 scznámen se skutečností a bete na věrlomí. že inslalace a připojení ZaŤízenímůž_e
vyádov*t vvpnutí přívodu ctektljcké enetgie v piíslušnéčásti obj§ktu objgdnatele. Způsob a dobl

objednatel

vypnuti bude přtdcrrr konzultována

S

odpovědr]ýnr pracor.níkem objednatele,

:.

Nebezpečí škcrdy na Díle přechází rra Objedrratclc dr-rem předár.í l)ila ze §trany Zlrotol.itele a jelro
Převzeíi ze §trany objednatcle, Poté, co odp()Vědnost za škodu podle ťšeuvedeného přejdc na
objednatele, budc Zholovitel odpovídat za škodu na veškerlich pracích. kteťe Zbývá vYl(onal podle
pŤedá\,ač'h0 l)IC}tOkůlu Ve s]nyslu článku Vl, odst. ] dojejich pl'evze!i objcdnale]ťnl,

J,

Snlluvni st(any se dohorJ|."". žc se objednatel §tává vlastnikenl l)ila t9p§,e
Zlrotoviteli snlluÝní cenu za lJílo.

v okánlžiku, kdy

uhradí

ViI].

Záručni podmil (y a reklamace
zhotovilel Poskytuje objednateli záruku za jekosr DiIa po dolru ?4 mésicůode dne piedání DíIa
Objednateli, rcsp. v pŤipadř uvedeném v čl, Yi, o,ist, 3 této smlortvy ode dr]e odstraněni vad, Po§kytlruli
ztirukl se nev:i:tahuie na vtd;- zpúsobenénetrdbotným ZachúZením- nesplávntllL nclro nevhodnou

írdržbou, nedodržovánírn přcdpisů qilobce pro provoz a údržbuzaiízení,kteró Objedltatel od
Zhotovitele převzal při piedóní a o kteíých zhotovitel objedrratele prokazatclně poučil v rá]lrci

zaškoleníobsluhy. Záruka sc rovněž nevžahujť na vady způsobenélrrubou nedbalosti nebo úmyslným

jedrránim.
2

Záruka 3e podn,tiněn3 servis,ri kontrolou zařizcni plováděniru Zholt}vil€Ienr
nrésiců v roz,sahu ročníúdržb,vpředepsané rltobcetn zařízení.

zá úpláltl n(jméně 1x za 1:

&/?r,? J

:,!

ď4!q

sir"l,,o

PožatlavcIi na odstranéni vad}, Díla upláini Ob.jednit(cl bez zbytečrrého odkladu po jcjírn zjišti:rlí.a to
pisellrll:nt crznánre:rí zarlanjnl Zholoriteli. Pi;emné ozná:neni nliiže bjr i c-r,naii zaslatt!, lta at]l,csu:
r€klamace@silektío.c2.
-1

přip. serVis@5iIektťo.cz.

Z-hotoÝileI sc zalazuie Zairáji1 ťlkon.\, s],]1čiu_jjcíli rlcislrarrčni íekllllllo!,all(i Ýatl], do 7: hodin odt, dne
obdižcni piscrrrné lek]amace Otriťdllaicle. \ ll\cllcné llrtrtč sc zarazui., ťcklamaci plo\,ěřit_

diagnortiLorlrt r,adu. oznárnit olrjednlt!.li_ Zda r§:.la]ltílci uznávii a pi§cl,nnč §děli1 ot_iednaleli. kd) bU.ie
ntežnó ratllt Qdsiranit D§ba sol)ol. cdčli a svátktl 5c c1o ihůtr clc\al\ plvllí tohoic\ odsla\cc Sl1]loti\}
lrezaPoč ítii\,á.

5

V pl'ipadč, žc k cldstlalléni ,-ad)" přislíoje neni ntlrnil za]ištčninállradniclt rJílLi..ic Zholoritcl povinen

vedu ()ds{lani1 do 10 irracovních dnri ode dne otrrlt,žct:íreklatnirci:, .Ie-li k odstranění r,ady nulnd zljisL1l
bažně doslupný náhradni díl. pak jc, Zhotor.itel 1rovincn odsil,anit \,{dtl do 1j pracowích dni..Ic-Ji
k oislrančni \,r]d) nlitr)é zajistit specializovani ná[r,ilrini dij. pakjc Zhotolirel po\i.]en odslraiit \ni]u clo
30 precó\,t)ich dni ode drre obdržr.,rlí íekln]]lace,

V piípadč.žc Zhotovitcl vatlu ttertzná. jc povincn vrttlrt odstmnit ve lhíitách tlle předclroziho odstal,ce
tÉtoSll1l()lt\J,, lledohodnotl-1i se slrrlLLvní stranl,jinlk, V 1ak()vdtl] připadč.iť Zhotolitel opr,:ir nin
p'J,ád0!,a1 po Objednaieli ťthradu pt,okazatelně \n i]illoženÝcl,i náklarlů na 0dstIa!téni tdto

lX, Smluvni
V připarlč prodJení se zaplacetlin]
z.ir azu_ie

v

pol<uty

ťcl\ za Dílo ncho jcjí části o ťicc než _5 1llacovnítlr dní sc ()lrjcllnate]

Zholoviteli zapiatit sntlttYní |)(]kutu !c Yiši 0_()j0,6

7 dluž_nÉa,iislii} za každ}: den

Píodicní,

prípadčprodleni Zhotoviteie sť sPlnčlrítllpt}\ il,jllosti l)lo\.ést s_iedtlilt,]é Dilo řldnč .r včas §

p:,aco\.rriclt rlní. zar-azuje sc Zholrrvitc] zaplatii. OlricLlnueli srrrlurni pokutLi
za každÝ ilcn ptodiení,

X.
;,

vircl_u-'.

\ť \,ýši 0.0_i%

Z

\ icl:, n..ž :

(ťů)Dila

Všeobecná a závčrcčrrá ujednáni

Zi]otolitcl píoillašrtiš.žčnáležito§li Dii.r trdpol,idilli pc)žada\kiln] prárních piedpisir_ zejtrlénit ziktrnii č.
]2;lqq;'Sb., o rechnick. ch požadi]\clclr na rýrobk_r,i] o zlni,nč a tlopIrténi někietl'ch záktrnťt. rr ztritri
pozdť,jšícltpřcdpisů,

:,

[1ln \lŤrll)t.\3 a \ť(Lť|e|)-á\ni v7llIl,_\' r rt lznlklc st i Jr pI.i.rr,,r ilrJt:rr Či"k,: r,rp,rbIikr : tlIrrri
sItanl bctiltt na r,ědoní e uznór,aji. že yoblasl,.ch r,ýsloilrč tlcupt,avcniťh louto smlr,lur tlu illali
ustanulel)í oZ. Veškcril spor_r vznikló z télo sn]Ou\) či Z Pr;ivnl'e h !zal)t] s nj soilvisr.iíc íelt lrudoLi
snlurrti slt,atl1, ře_iil předcvšilll .icdniinin1. y !:řipildč ncshod\ pak bude na návrh jedné zc strun
rozhodol,at př,islušný soud,, Čr,skércpt!'Dlice.

.l.
.t.

Sot}části S]'!rlouv} jsotl icii piílch," V |řipllda rozpotu nlezi S!nLoJvou a i]ří]ohnnli Slrllou\1,
plati, ž§ otichllná ujedlráni ve Ssrlou\,č nlají ]rřcd přil§hanli Snl}rtul,r, Sntlrtwi srtan_r. ujednal.,,. že
VL]P, kte{lni ZI]otovitť! disptrrlujc. se pro jc!ich smliivni vaah ncFouž;iť, V případě žc. nékter.ii

§:diltlou

ZáičžiLost Dcní toulo §ln]ou\.oU výsl0\,nó lešena. buclc postupováno 1rodle občanskólro zálioníku.

Jakókoliv znl<in),SniloulJ- nlohou bÝl proriděnv polI/ť ii]lmort pisenlnÝch dodatkú ke Smlouvč a ínr6i
bri poclepsánr oprávnčnýrlri z_ásttlpci snr|uvnicl] slrlt].

5,

Sntlurni strarrl,prohlašLrji. že doslRlečr]ě určil\ rozsirh sl,Ých závaz_ků a došlo k rloherdé o cele;rn lozsahu
té],o smlou\,}. l-ato §mloul,a a _ieji příloh), 1VoííťlplnéLijednáni o piednlělu SDllollv), tl všech
ná]ežiloslcch. kleré strany ěly a clrtčly ve snilori\,ř rLicdnat. a klefť povaáiii za ch]ležitépť0 7.i\nznost
té1o Smlouvy, Zádný pro,jcv stlan itčillčrtýpři jetlnlilli o tó1o Snrlouvé ani ptojcv učiněir! po ttzarřenl
télo SlnlouvY nesrni bjt ,!],,kíádán \,:,o7l]ol1l s l,i,sl<rvnÝnri U§inn0vcnin]i télo smlou\.\. a nc7aklida
žádný zdvazek žádné ze stran.

6.
7,

ŽádnÍ závazek dle této smlou1} ncní l'irnim závazkem podle § ]980 občanského zrikoniku.
smlorl\,i! sé v!,hotovujc ve 2 §tejnopi§ech s platnosti originálu. přičenrž olriedlatel i Zhoto\ itql obdlži
smlouva Iall\,\,á p]itl]osti a ťlčinDostidnctlr podpisu ohěrna snlIuvnítni strananli.

.ie.i!1o \} lrot0vení. Tato

{Ť} §!,su"o

8.
9.

Nedflnou součástí tólo Snlouyy jt Nabídka Zhotovite|e č. N20-0657-5.
§nllul,ni sn,arry prohlašují. žc s] turo Srrrlouvu picd.iejírl podpisen přečetl_y. ž-e b5,1n uzaťena ptrdlr,:
icjich pra.-ó a sr,tbodné vů]e. určirč.\,ižt,tě a slo2(l1]lilelně. nikoli v tisl]i anj Za nii]]adl]ě rrer,ýhodných
porltninek. atti jcdna ze stran s. l1eťitíbýt ve \Ztnhu k plněni této Smlouvy, nezkušenou_ rozunrovi
slabrltl. tozruŠenou nebo lehkotttvslnou, a hodnolll 1)lněni poskvtovnná na základě tét<r Snrlouvy neni
v hi,ll[,]ém rlepolr]óíu k peněžiténLr plněni dle téLrr StrlíoLtvy. Na dťrkaz loho připoiuji svú vlastnr:ručni
poclpis_v.

l0,

L'zaricrri tétt, Sn:lortr,r ]\\,lr 5ťIl\:il(,no

L-a,

zastupitul_.tr

a"".,1r..']:..?7 1

cnl obce (cpcrkr dne ld. (), ]0]l. é, usne<L,ni

v

praze dne

lng. Pave

čapek,
Ph.D.
Obec

pcrka

vosáhlová. §taťostka obce
obiednalcl

Datum: 2021 .07.'l5
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N4Db,:722 4]a 931

[-ína;li íni3ll;n pop@5ilektro.cz

Nabídka
Nabídka na dodávku a instalaci motoíg§nerátoru
DA 70kVA, obec Čeperka - ČOV

Nrljljká jť irlčen. plo

Rudolf krčál
aašió llabi.]ky:

i-]jl cbci._aar!afrrit!0.]Y.r

N20_06s7.5

ob, . č€p€ťka
2.6.2021

l

!lr ]iírrri:.e

Q sil€ktra 5,r.o.

]srU

dllal!\a. ]š.,

'ičerr.cue

P|. ;oLi].iióetr. Ýo-i]30! !.a.l]!

Předmět dodávky
podle vašeho zadénívám nabizime řešeni zálohor,árí motorgenerátorem TTs Maftin, typ Mp7Olc
motorern FPT - Fiat / lveco. alternótoíem Mecc Alte o výkonu 83 kVA l 6§ kW v režimu Stand-by,

§

|\,,1olor8eneťátoí je Vybavetlý nlechanickou íegulaCíotáčeklnotoru, předehřevem lnotoíu, dobíjenitn

starlovací baterie , automatickou regulací napěti a residentnim tlunričem hluku výfuku. §oučásti
docávky n]{:JtorgenerátorU je retenčlívana,která zabraňuje úniku provolnich kapalin v připadé
por,.rchy, řídici sy:tém comAp (AN4l) pro automatický start a rozvadéčATs pro převzélí?átěže.
Motor8enerátor ie umistěn

V

píotihl1rkovékapotě silent s úrovníodhlučnění 68 dB{A) V 7 m

Kabely pro připojerlí motorgenerátoru nejsou přednětenl dodávky- Připojelí motorgeIeráto|u
bucje provedcno na připravencu kabeiáž,

§oučástí nabidky jsou následujici sIužby:
- Doprava na !]1lsto,
- ManipUlace.
, Montáž.
, Reviže-

Provoznizkoušky,

, Zaškoleníobsluhy.
Na $}Otorgenerátor

je poskvtoVánl

u

áruka 24 měsici ode dne dcdávky ra podminky poskytování

servisni póčt íirmou silekt.o 5.r,o

a siIektro s.l.a.

'

n)

i)íNýncce

roú,:lůý;li, íý! úlae ry
tollj!

j!.u,.ae.f

Douz! plc poúll l r.íílu.
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Technické řešení
Typ.motoí8enerátoru

.
r
.
.
.
.
.
.

Umístěni

ínotor8ťnelátolu

TYp

MP70l_c

Modelovj řada

tVeco

.

MeccA|te

Výrobce B€nerátor,l

83 kVA / 66 kW

Výkon N4G pri,ne

75 kVA / 60 kW

re8ulace nápětí

Relenčnívana

Protjpožá.ní píoVedení
Z;5uvkové boxy
speclá]ní barV6
Spec]áiní polep

proved€ní

.

Knpota

.

Korrtéjn€r

kl\^u

Ekologié
Ern

isní klasifjka.E

ntegroVéná

.
.
.
.
.
.

g
M
Ll

tr
U
D
D

Doba zálohováni a palivové hospodářství
zákíadni palivová nádlž

I

tl

calková pélivová nédrž
spólřeba

l1ao%

DDb. zálah.

Příslušenství 5trojovny

ent
l(omun]kační rozhr.ní

Rs48s

Vť!ku

Residentni-3c dB

.

UsB

68dB(A)v7ír

M
AI5

Kab€lo\,é

A r-5

Ar5 - Zo]oh. rorýáděč

Ll

GsM

V

!

U

JP

f]
tr

s

5luzDy
fu]3nipuléce

. Mortáž a dociava
zaškoleni ob§lL]hy

@

ú
n

trasv

AIs MG

.

M

!

Etherneť

Élekiioinštaiate,
Typ

n
n

Typ iidíciho paneIu
s]

,a vh

1i,8 hod.

Rídícípanel a komunikačnírozhíaní

čn-éň í

AT5

17

!1car.. róťě: P.)úe,l

l!1

úroveň odhiučněni

.

200 itrů

zoííženiůim?)

od!ah speli.

(apot5

|itrU

Rozšiiené ext, paliV ho5podáisrví

!
-

Tlumič hiuk,J

2J0

Rozšřená inierni nádri

Rs232
odh

Základnibez úpíaV

Mechanická (třida 62)

Výkon M6 sti]ndbY

AUtómatická

Lep!r?a

Loká|ita

TTs Martin

Výrobce m6toru

Re8U]ace ot;ček

.

MP lveco

výrobce motorBenelátolu

silekťro s.r.o.

g
g

.
.

t!]

záruka a s€rvis
záručnídcba ipočet mě5ícůl
servisní balíček součá5tí dcdávky

n

24

Iyp sPNisního boličku

Týto inÍoftnoce jrou dŮvěmé

o

jýou ufteny pouze pro pouŽlti lon u.

komu jsou urČeny,

3:6

Motorgenerátor TTS Martin
základní technická data

Model
Motor
Ty9,

MP70l_c

FPT-Fiat/lvecO

rnqt9lg

N45

e.i.ni!T!y,

sl\4 3

b9a úpJaV
_ __*1i,!]1ť i
n

Výrobce Beneíátoru
5potřeba při 100% zatížení

Mecc Alte
L1

PaliVo

n

l

afta

zoó'i

objem paliVoVé nádíž€
provedení

Kapota siIent

75 kVA / 60 kW
83 kVA / 66 kW

la!]e9"i_"ýlis"
záložní výkon
Jjštění
Na pětí
Frekvence

400 V/230 V
50 Hz

RozměrY ó hmotno§t
Délka {U

2700 mm
1112 mnr

Výška (H}
H motnost
H lUčnost

1890 mm

ši;l" {w}

k?
v7m

1455
68 dB(A)

MG Vybavený řídícim panelem pro automatický start přiVýpadku monitorované sítě bude umístěn dl€
projektu. Vybavený odhluěňovací kapotáží a tlumičem hluku. Dodávka elektťoillstalace 5e ,kládá z
pío pojeného pole s .iist ičem výkonu a rozvaděčem v separátnískříni {RDA)vedleMG, který bude
propojen s ovládacím panelem řídícímpanelem MG 5ilovou a ovládacíkabeláží.

Ekologická

;

retenční vana

Nezbvtné při§lušenstvi k motorgenerálor"u. Motorgenerátofje Vybaven ekoIoBickou záchYtr]ou Vanou,
která je dimenzovaná na objern všech provoznich kapalin, které mohou v připadě poruchy :
motorgel]eíátorU Un jknout.
pozn.: abíozky isou pouze ilustraílýní.
a) silekt.o 5.f.o.

T|to iírforn1ťE isru dŮvěí!É n Jrov ýi."ny pouze
ko.nu jsou ulčehy.

pa F:úrila íomu,
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cenová nabídka
,

NázeV

§loioigenerátor
Reiulalc atóček
ílLltltič hluku ýýJLlku
R!:|iniítvona
|ýádrž
ňidici ada.l
Provedení

krytu

kpl,

TYp
l\4P70l-c

Mťthanirró (l]itla 62)

R*jdcntni,ja
RLťehřn:

dB

ýa-o ,íícg,ova^íi

hterni p1i',roýó icdrŽ
Ceff]Ap íÁl,,,'r)
,

Kapota si!e.]l

1

Ro2šířitelnékomUnikačnívYbavení

1

6sM koňunikoce

Rorváděč ATs

(sit'/generátor}

1

ATs 3P

Dopaava a nanipUlaCe

PHM

1

PHM na .kouškt]

1

Montái

1

Revižp

1

plovozni zkoušky a zaško]eni

1

cena celkem (bež DPH)

445 000,00 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DpH

Platnost nabídky:

@ silekť,o s.r.o.

1 rněsic od

vypracováni

fyťo ioíarnacť jsou tlůvěrné a isou uřč.ny pouzc
kcmu ]:ólt |.čeny-

pn pa žiíi!om!,

Obchodní podmínky
záručnídoba

Devalvační položka

Na ínoto].8eneřótor je poskytovánts zárUka 24 mě§íců

společnost si]ekro s,r.o. 5ivyhlazUje piávo ná žrněnU
ceňy v závi5lo5ti na změně kurzu GBP, usD anebo EUR

ode dne dodávkY ža podminky poskvtování 5ervisni
péčefirmou §ilektro 5,.,o.

o Vice ]ak 3%.

Platební podmínky

Dodací lhůta

Platební podřnínkY bUdoLl speciíikovány ve smlouvé rl
d']o.a z;\ladě vráiemné cohoJy,

2 mčsice od uhrazení zálóhY

Není-li uvedeno jínak, v případé zálahaváni motolické 1ótěže,

5i

íirma silektro s.í_o. ýyh@zuje próýo na změnu typu,

výkonu o ceny.zóložniho 2droje,

Není-li Uvedeno jinak, fifítra silektťa 5,r.o_ §i vyhřa!!je práVo na rměnll nabídky v případě rměnY

projektové dokumentace. či jeiiho upřesně§i, podle ktel,é bYla nabídká vYtvořana.

o3tumi
2.6.zo27

(d

'ilektro

s.r.o_

Technicky

žpracoval:

]an Hašek

lyto iníoímoQjsou důýérlléd jsDu u.aeny pau2c pío poúžitítomu,
kanu lnóu uÉenv.

obchodní manažeř
Martin Pop Dis.
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