
příloha č.1 rámcové smlouvy

cena bez dph

1.1 tryskání podvozkové části rámu včetně ručního dočištění

1.2 opětovné tryskání svarů a nových materiálů a nových výrobků

1.3 otryskání horní části karoserie včetně ručního dočištění

2.1 tryskání a oprava předního a zadního nárazníku

2.2 tryskání a oprava křídel I.dveří (nové oplechování a dodání nových 

krycích plechů z nerezu), dodání ostatních (II., III., IV.) dveří nových 

(včetně nových spodních krycích plechů z nerezu)

2.3 tryskání pák dveří

2.4 dodání nových krycích plechů pák dveří

2.5 tryskání a oprava madel (madla dveří, madla zástěn, vodorovné 

svislé tyče a držáky)

2.6 tryskání a oprava krycího rámu točny a krycích plechů

2.7 tryskání a oprava plechů vozového topení a plechů zástěn dveří

2.8 tryskání a oprava střešních komponentů (rám a plechy brzdových 

odporníků, rám a tyče sběračů)

2.9 tryskání a oprava krycích plechů stropu - podhledů nad okny

3.1 výměna všech zkorodovaných a poškozených částí karoserie, vyvření 

trhlin, vyztužení zeslabených míst

3.2 vyztužení oblouků hlavního rámu u obou hnacích náprav

3.3 výměna příčných ramen nosného rámu v místě uchycení přední 

nápravy, vyztužení hlavního podélného rámu

3.4 výměna nosníků přední nápravy (uchycení vlnovců, pérování a 

tlumičů)

3.5 demontáž a montáž podběhů všech náprav, výměna oblouků 

podběhů a výztuh

3.6 výměna plechování (tl. plechu 2mm) všech schrán pod podlahou

3.7 demontáž, oprava a montáž laminátových schodů a oprava výztuh 

schodů

3.8 oplechování vozidla fero-zinkovaným plechem

3.9 nové vnější plechy nad dveřmi - uchycení lepením (přiznání spár)

3.10 nové oplechování střechy

3.11 GO akumulátorové skříně (oprava konstrukce, nové plechování)

3.12 oprava kabiny řidiče a její úprava na polokabinu, zrušení zasklení pod 

skříní OIS

3.13 oprava stupaček na střechu, zrušení spodní stupačky

3.14 úprava úchytů zajištění sběračů

3.15 nové kabelové kanály

3.16 nové krycí plechy zástěn točny

3.17 zpětná montáž nových vík schrán

3.18 zpětná montáž nových křídel dveří

3.19 demontáž podlahy

3.20 montáž podlahy a vík podlahy - voděvzdorná překližka včetně 

3.21 nalepení nové podlahoviny typu Forbo, olištování podběhů a schodů

4.1 výměna okapů, blatníkových a okrasných lišt a těsnících profilů

CENÍK

položka



5.1 vnější lakování akrylátovými barvami

5.2 vnitřní lakování (interiér) akrylátovými barvami

5.3 lakování - polokabina řidiče a boky schodů

5.4 lakování - vnitřní část schrán

5.5 antikorozní nástřik očištěného podvozku

5.6 prostříkání dutin

6.1 lakování - nárazníky

6.2 lakování - křídla a páky dveří

6.3 lakování - krycí plechy pák dveří

6.4 lakování - madla, přídržné tyče, plechy zástěn dveří, rám a plechy 

točny

6.5 lakování - plechy topení

6.6 lakování - komponenty střechy (konstrukce brzd, odporníků, 

konstrukce sběračů, krycí plechy lávek, kryty střešních oken)

6.7 lakování - krycí plechy stropu - podhledy nad okny

cena za 1 trolejbus celkem

V ……………………………………, dne ……………………

Za dodavatele:

Cena zahrnuje poskytnutí kompletního výkonu v nezbytném rozsahu pro celý trolejbus a v 

příslušných částech zohledňuje poskytnutí vymezených náhradních dílů a dalšího materiálu 

zadavatelem.


