Příloha č. 1 zadávací dokumentace

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU
NÁKUP AUTOMOBILŮ V ROCE 2014

Automobily musí splňovat následující minimální technické parametry, požadavky na
výbavu a být způsobilé k provozu na veřejných komunikacích v souladu vyhláškou
č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o
schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích.
Automobily musí být nové z produkce aktuálního nebo předchozího roku, resort MŽP
musí být jejich prvním uživatelem. Na vozidlech musí být proveden kompletní
předprodejní servis. Požadované automobily musí být schváleny pro provoz na
pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Barevné provedení vozidel
musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, § 10 odst. 2, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů.
Technické podmínky této přílohy musí být všechny splněny, maximálně mohou být
překročeny ve prospěch zadavatele. Technické podmínky, zejména vybavení vozidel,
mohou být doplněny o další vhodné nabízené vybavení či podmínky. Veškeré další
nabízené vybavení či podmínky však musí být zahrnuty do nabídkové ceny
příslušného vozidla, stejně jako požadované vybavení. Další nabízené vybavení (nad
rámec požadované výbavy) uchazeč uvede zřetelně ve své nabídce, zadavatel
doporučuje takové vložit jako samostatnou část nabídky.
Splnění technických parametrů a požadavků na provedení a výbavu automobilů
z této přílohy je uchazeč povinen prokázat relevantním způsobem, konkrétně
doložením následujícího:
1.
Technickou dokumentací nabízených automobilů v rozsahu umožňujícím
zadavateli ověření splnění minimálně požadovaných technických parametrů a výbavy
automobilů uvedených v technické specifikaci. Zadavatel tedy požaduje, aby
uchazečem dodaná technická dokumentace obsahovala všechny povinně splňované
parametry a požadavky, pokud uchazeč neuvede, že např. jím dodávaný model v
případě části 1 veřejné zakázky neobsahuje 5ti dvéřovou karoserii (viz. technická
specifikace k části 1 veřejné zakázky), pak nesplnil požadavky zadavatele. Zadavatel
proto doporučuje nejprve uvést všechny požadované parametry a teprve následně
dodat další „nad rámec“ nabízené vybavení apod. nebo vytisknout tuto přílohu č. 1
ZD a u každého parametru vyznačit ANO splňuje, popř. uvést konkrétní typ, či
1

konkrétní hodnotu. Zadavatel dále upozorňuje, že nepřipouští jakékoliv odkazy na
požadované provedení či výbavu v jiných dokumentech nepřiložených v nabídce.
2.
Přesným výčtem (seznamem) automobilů s uvedením druhu vozidla,
tovární značky, obchodního označení modelu, provedení a úplného přehledu výbavy
zahrnuté v nabídkové ceně.
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A. Část 1 veřejné zakázky
a) Osobní automobil malý segmentu trhu „B“, kategorie M1

s karoserií hatchback























Motor o výkonu minimálně 62 kW (zážehový splňující alespoň emisní normu
Euro 5 případně emisní normu vyšší, nebo vznětový motor s filtrem pevných
částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
Automobily musí splňovat níže uvedené kombinované limity CO2:
pro vozidla o výkonu od 62 kW do 80 kW včetně:
emise CO2 do 155 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
emise CO2 do 130 g/km včetně u vozidel vybavených vznětovým motorem,
pro vozidla o výkonu nad 80 kW:
emise CO2 do 170 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
emise CO2 do 145 g/km včetně u vozidel vybavených vznětovým motorem.
Karoserie 5-dveřová, 5-místná, hatchback.
Užitečná hmotnost s řidičem min. 510 kg.
Objem zavazadlového prostoru min. 250 litrů.
Denní svícení
Spotřeba kombinovaná do 5,5 litrů benzinu/100 km, do 4,5 l. nafty/100 km.
Převodovka mechanická.
Airbag řidiče a spolujezdce.
Posilovač řízení.
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
Volant výškově a podélně nastavitelný.
Mechanická nebo automatická klimatizace.
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.
Elektrické stahování oken předních dveří.
Rádio zabudované do přístrojové desky.
Přední mlhové světlomety.
Gumové koberce.
Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru
shodném s letními koly).
Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta,
tažné lano, náhradní žárovky).
Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE

Počet kusů

ČIŽP

7 ks barva modrá

MŽP

2 ks barva bílá

CELKEM

9 ks
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b) Osobní automobil malý segmentu trhu „B“, kategorie M1
s karoserií kombi
























Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil nižší střední třídy
segmentu trhu „C“ kategorie M1 s karoserií kombi. Zadavatel akceptuje pouze
karoserie kombi, tzn. nelze plnit veřejnou zakázku automobily v provedení
karoserie jiném, jako např. automobily MPV, crossover, SUV, hatchback,
dodávkovými automobily, apod.
Motor o výkonu minimálně 62 kW (zážehový splňující alespoň emisní normu
Euro 5 případně emisní normu vyšší, nebo vznětový motor s filtrem pevných
částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
Automobily musí splňovat níže uvedené kombinované limity CO2
pro vozidla o výkonu od 62 kW do 80 kW včetně:
emise CO2 do 155 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
emise CO2 do 130 g/km včetně u vozidel vybavených vznětovým motorem,
pro vozidla o výkonu nad 80 kW:
emise CO2 do 170 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
emise CO2 do 145 g/km včetně u vozidel vybavených vznětovým motorem.
Převodovka mechanická
Karoserie 5-dveřová, 5-místná prodloužená „Kombi“.
Užitečná hmotnost s řidičem min. 510 kg.
Objem zavazadlového prostoru min. 430 litrů.
Spotřeba kombinovaná do 5,5 litrů benzinu/100 km, do 4,5 l. nafty/100 km.
Denní svícení
Airbag řidiče a spolujezdce.
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
Volant výškově a podélně nastavitelný.
Mechanická nebo automatická klimatizace.
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.
Elektrické stahování oken předních dveří.
Rádio zabudované do přístrojové desky.
Přední mlhové světlomety.
Gumové koberce.
Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru
shodném s letními koly).
Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta,
tažné lano, náhradní žárovky).
Barvy karoserie: viz tabulka.

ORGANIZACE

Počet kusů

AOPK ČR

13 ks barva bílá

ČIŽP

8 ks barva modrá
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MŽP

3 ks barva bílá

ČHMÚ

2 ks barva modrá

NP Šumava

4 ks barva zelená

ČGS

2 ks barva modrá

CELKEM

32 ks

c) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“,
kategorie M1 s karoserií hatchback






















Motor o výkonu minimálně 62 kW (zážehový splňující alespoň emisní normu
Euro 5 případně emisní normu vyšší, nebo vznětový motor s filtrem pevných
částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
Automobily musí splňovat níže uvedené kombinované limity CO2
pro vozidla o výkonu od 62 kW do 80 kW včetně:
emise CO2 do 155 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
emise CO2 do 130 g/km včetně u vozidel vybavených vznětovým motorem,
pro vozidla o výkonu nad 80 kW:
emise CO2 do 170 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
emise CO2 do 145 g/km včetně u vozidel vybavených vznětovým motorem.
Karoserie 5-dveřová, 5-místná, hatchback.
Užitečná hmotnost s řidičem min. 490 kg.
Objem zavazadlového prostoru min. 330 litrů.
Spotřeba kombinovaná do 5,5 litrů benzinu/100 km, do 4,7 l. nafty/100 km.
Převodovka mechanická.
Airbag řidiče a spolujezdce.
Posilovač řízení.
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
Volant výškově a podélně nastavitelný.
Mechanická nebo automatická klimatizace.
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.
Elektrické stahování oken předních dveří.
Rádio zabudované do přístrojové desky.
Přední mlhové světlomety.
Gumové koberce.
Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru
shodném s letními koly).
Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta,
tažné lano, náhradní žárovky).
Barvy karoserie: viz tabulka níže.
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ORGANIZACE

Počet kusů

ČHMÚ

1 ks barva modrá

SFŽP

6 ks barva bílá

CELKEM

7 ks

d) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“
kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem na CNG




















Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy
segmentu trhu „D“ kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem na CNG.
Motor o výkonu minimálně 71 kW (zážehový splňující alespoň emisní normu
Euro 4 nebo emisní normu vyšší) v provedení více palivovém, a to pro palivo
benzin a pro palivo stlačený zemní plyn CNG.
Automobil musí splňovat níže uvedené kombinované limity CO2:
pro vozidla o výkonu od 71 kW do 80 kW včetně:
emise CO2 do 155 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
pro vozidla o výkonu nad 80 kW:
emise CO2 do 170 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
Karoserie 5-dveřová, 5-místná, kombi
Objem zavazadlového prostoru min. 380 litrů.
Spotřeba kombinovaná do 6,8 litrů benzinu/ 100 km.
Spotřeba pro zážehový více palivový motor pro pohonnou hmotu CNG se
v souladu s vyhláškou MMR č. 162/2011 Sb., § 3, písm. b) nestanovuje.
Převodovka mechanická.
Airbag řidiče a spolujezdce.
Posilovač řízení.
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
Volant výškově a podélně nastavitelný.
Mechanická nebo automatická klimatizace.
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.
Elektrické stahování oken předních dveří.
Rádio zabudované do přístrojové desky.
Přední mlhové světlomety.
Gumové koberce.
Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru
shodném s letními koly).
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Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta,
tažné lano, náhradní žárovky).
Barva karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE

Počet kusů

MŽP

1 ks barva bílá

CELKEM

1 ks

e) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“
kategorie M1 s karoserií kombi




















Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy
segmentu trhu „D“ kategorie M1 s karoserií kombi.
Motor o výkonu minimálně 75 kW (zážehový splňující alespoň emisní normu
Euro 5 případně emisní normu vyšší, nebo vznětový motor s filtrem pevných
částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
Automobily musí splňovat níže uvedené kombinované limity CO2
pro vozidla o výkonu od 75 kW do 80 kW včetně:
emise CO2 do 155 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
emise CO2 do 130 g/km včetně u vozidel vybavených vznětovým motorem,
pro vozidla o výkonu nad 80 kW:
emise CO2 do 170 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
emise CO2 do 145 g/km včetně u vozidel vybavených vznětovým motorem.
Karoserie 5-dveřová, 5-místná, kombi.
Užitečná hmotnost s řidičem min. 610 kg.
Objem zavazadlového prostoru min. 540 litrů.
Převodovka mechanická.
Spotřeba kombinovaná do 6 litrů benzinu/100 km, do 5 l. nafty/100 km.
Airbag řidiče a spolujezdce.
Denní svícení.
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
Volant výškově a podélně nastavitelný.
Mechanická nebo automatická klimatizace.
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.
Elektrické stahování oken předních dveří.
Rádio zabudované do přístrojové desky.
Přední mlhové světlomety.
Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru
shodném s letními koly).
Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
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Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta,
tažné lano, náhradní žárovky).
Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE

Počet kusů

AOPK ČR

1 ks stříbrná

ČHMÚ

8 ks modrá

NP Šumava

1 ks zelená nebo bílá

VÚKOZ

1 ks stříbrná

CELKEM

11 ks

f) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“,
kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem 4 x 4






















Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy
segmentu trhu „D“ kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem 4x4.
Motor o výkonu minimálně 105 kW (vznětový s filtrem pevných částic splňující
alespoň emisní normu Euro 5 případně emisní normu vyšší).
Automobily musí splňovat kombinovaný limit emisí CO2 do 145 g/km včetně.
Karoserie 5-dveřová, 5-místná, kombi.
Pohon 4 x 4, buď trvalý, nebo s přiřaditelnou druhou nápravou.
Užitečná hmotnost s řidičem min. 590 kg.
Objem zavazadlového prostoru min. 540 litrů.
Převodovka mechanická.
Spotřeba kombinovaná do 6l. nafty/100 km.
Airbag řidiče a spolujezdce.
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
Volant výškově a podélně nastavitelný.
Mechanická nebo automatická klimatizace.
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.
Elektrické stahování oken předních dveří.
Rádio zabudované do přístrojové desky.
Přední mlhové světlomety.
Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru
shodném s letními koly).
Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta,
tažné lano, náhradní žárovky).
Barvy karoserie: viz tabulka níže.
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ORGANIZACE

Počet kusů

KRNAP

1 ks barva stříbrná

VÚKOZ

1 ks barva stříbrná

CELKEM

2 ks

g) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“,
kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem 4 x 4


























Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy
segmentu trhu „D“ kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem 4x4.
Motor o výkonu minimálně 105 kW (vznětový motor s filtrem pevných částic
splňující alespoň emisní normu Euro 5 případně emisní normu vyšší).
Automobily musí splňovat kombinovaný limit emisí CO2 do 145 g/km včetně.
Pohon 4 x 4, buď trvalý, nebo s přiřaditelnou druhou nápravou.
Ochrana motoru a podvozku proti kamenům odhazovanými koly.
Světlá výška podvozku min. 160 mm.
Karoserie 5-dveřová, 5-místná, kombi.
Užitečná hmotnost s řidičem min. 580 kg.
Objem zavazadlového prostoru min. 540 litrů.
Převodovka optimálně mechanická.
Spotřeba kombinovaná do 6l. nafty/100 km.
Airbag řidiče a spolujezdce.
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
Volant výškově a podélně nastavitelný.
Mechanická nebo automatická klimatizace.
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.
Elektrické stahování oken předních dveří.
Rádio zabudované do přístrojové desky.
Přední mlhové světlomety.
Tažné zařízení s odnímatelnou hlavicí.
Mechanické zabezpečení řadicí páky.
Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ALU ráfky v rozměru
shodném s letními koly).
Rezervní kolo.
Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta,
tažné lano, náhradní žárovky).
Barvy karoserie: viz tabulka níže.
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ORGANIZACE

Počet kusů

NP Podyjí

1 ks barva bílá

MŽP

1 ks barva bílá

CELKEM

2 ks

h) Osobní automobil střední třídy segmentu
kategorie M1 s karoserií liftback nebo sedan























trhu

„D“,

Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil vyšší střední
třídy segmentu trhu „E“ kategorie M1 s karoserií liftback nebo sedan.
Motor o výkonu minimálně 120 kW (vznětový s filtrem pevných částic splňující
alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
Automobily musí splňovat kombinovaný limit emisí CO2 do 145 g/km včetně.
Karoserie 4-dveřová nebo 5-dveřová, 5-místná, liftback nebo sedan.
Převodovka optimálně 6-stupňová mechanická.
Užitečné hmotnost s řidičem min. 580 kg.
Objem zavazadlového prostoru min. 470 litrů.
Spotřeba kombinovaná do 6 litrů / 100 km.
Airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy, hlavové airbagy.
Tempomat.
Klimatizace s elektronickou regulací.
Vyhřívání předních sedadel.
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.
Elektrické stahování oken předních a zadních dveří.
Rádio zabudované do přístrojové desky.
Uzamykání řadící páky.
Přední mlhové světlomety.
Kola z lehkých slitin.
Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky z lehkých slitin
ve shodném rozměru s letními koly).
Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta,
tažné lano, náhradní žárovky).
Barvy karoserie: viz tabulka níže.
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ORGANIZACE

Počet kusů

AOPK ČR

1 ks barva stříbrná

MŽP

1 ks barva černá

CELKEM

2 ks
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B. Část 2 veřejné zakázky
Automobil SUV (sportovně užitkové vozidlo) s pohonem 4 x 4,
kategorie M1



















Motor o výkonu minimálně 81 kW (vznětový s filtrem pevných částic splňující
alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
Karoserie 5-dveřová, 5-místná.
Převodovka mechanická.
Pohon všech kol 4 x 4 (buď trvalý, nebo s přiřaditelnou druhou nápravou).
Spotřeba kombinovaná do 6,5 litrů / 100 km.
Airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy vpředu.
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
Volant výškově a podélně nastavitelný.
Mechanická nebo automatická klimatizace.
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.
Elektrické ovládání oken vpředu.
Rádio zabudované do přístrojové desky.
Gumové koberce.
Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz.
Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
Tažné zařízení s odnímatelnou hlavicí.
Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta,
tažné lano, náhradní žárovky).
Barvy karoserie: viz tabulka níže.

Počet kusů

ORGANIZACE
ČHMÚ

1 ks barva modrá tmavá

NP Šumava

1 ks barva zelená tmavá

SFŽP

2 ks barva bílá

NP ČŠ

1 ks barva zelená

CELKEM

5 ks
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C. Část 3 veřejné zakázky
Terénní automobil s pohonem 4 x 4, segmentu trhu I, kategorie M1G.
















Motor o výkonu minimálně 62 kW (zážehový splňující alespoň emisní normu
Euro 5 případně emisní normu vyšší, nebo vznětový motor s filtrem pevných
částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
Přiřaditelný, zapínatelný pohon všech kol 4 x 4 (nebo permanentní pohon
všech kol).
Světlá výška min. 185 mm.
Karoserie 3-dveřová nebo 5-dveřová, 4-místná nebo 5-místná.
Převodovka mechanická.
Airbag řidiče a spolujezdce.
Mechanická nebo automatická klimatizace.
Centrální zamykání.
Elektrické ovládání oken vpředu.
Gumové koberce.
Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz.
Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
Tažné zařízení pro závěs ISO 50.
Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta,
tažné lano, náhradní žárovky).
Barvy karoserie: viz tabulka níže.

Počet kusů

ORGANIZACE
ČGS

4 ks barva zelená nebo modrá
nebo bílá

CELKEM

4 ks
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D. Část 4 veřejné zakázky
Terénní automobil s pohonem 4 x 4 s karoserií Double Cab (Pickup), segmentu trhu I, kategorie N1G


















Motor o výkonu minimálně 110 kW (vznětový s filtrem pevných částic splňující
emisní normu EU 5 nebo emisní normu vyšší).
Přiřaditelný, zapínatelný pohon všech kol 4 x 4 (nebo permanentní pohon
všech kol).
Uzavíratelný diferenciál zadní nápravy (nebo diferenciál se zvýšenou
svorností)
Světlá výška min. 200 mm.
Karoserie Double cab (Pick-up), 4-dveřová, 5-místná.
Převodovka musí umožnit připojení pohonu 4 x 4 a to buď mechanicky, nebo
automaticky a možnost redukování rychlostí.
Ložná plocha krytována uzamykatelnou nástavbou oddělenou od prostoru pro
cestující přepážkou až do výše kabiny vozu, v ložné ploše zabudovány úchyty
proti posunu materiálu, ložná plocha délky min. 1300 mm.
Tažné zařízení pro závěs ISO 50 s možností připojení přívěsu minimální
hmotnosti 1500 kg.
Krytování motoru a převodovky ocelovým plátem.
Mechanická nebo automatická klimatizace.
Centrální zamykání.
Airbag řidiče a spolujezdce.
Gumové koberce.
Pneumatiky – provedení terénní vzorek.
Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta,
tažné lano, náhradní žárovky).
Barvy karoserie: viz tabulka níže.

Počet kusů

ORGANIZACE
NP Podyjí

1 ks barva bílá

KRNAP

3 ks barva zelená tmavá

CELKEM

4 ks
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E. Část 5 veřejné zakázky
Terénní automobil 4 x 4 se skříňovou karoserií kombi, segmentu
trhu I, kategorie N1G, 7 místné
















Motor o výkonu minimálně 88 kW a nejvyšším točivým momentem min. 330
Nm (vznětový s filtrem pevných částic splňující emisní normu EU 5 nebo
emisní normu vyšší).
Stálý pohon všech 4 kol.
Uzávěrka mezinápravového diferenciálu.
Světlá výška min. 230 mm.
Brodivost min. 450 mm.
Karoserie skříňová kombi 5-dveřová, 7-místná.
Mechanická nebo automatická klimatizace.
Centrální zamykání.
Převodovka manuální s redukcí.
Tažné zařízení pro závěs ISO 50.
Pneumatiky – provedení terénní vzorek.
Gumové koberce.
Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta,
tažné lano, náhradní žárovky).
Barvy karoserie: viz tabulka níže.

Počet kusů

ORGANIZACE
NP Podyjí

1 ks barva bílá

KRNAP

1 ks barva zelená tmavá

CELKEM

2 ks
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F. Část 6 veřejné zakázky
Dodávkový velkoprostorový
kategorie N1
























automobil

kombi,

5/6

místné,

Motor o výkonu minimálně 81 kW (vznětový motor s filtrem pevných částic
splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
Karoserie velkoprostorová, dodávkové kombi, optimálně 5-dveřová, 5-místná
nebo 6-místná.
Objem zavazadlového prostoru min. 1,7 m3.
Optimálně sklopná druhá řada sedadel, nebo opěradel sedadel.
Optimálně posuvná přepážka včetně pojezdů
Optimálně čalounění v prostoru druhé řady sedaček (strop, stěny)
Maximální výška vozidla 2300 mm.
Maximální délka vozidla 5000 mm.
Zadní optimálně dvoukřídlé dveře.
Spotřeba kombinovaná do 8,0 litrů nafty / 100 km.
Airbag řidiče a spolujezdce.
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
Mechanická nebo automatická klimatizace.
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.
Elektrické stahování oken předních dveří.
Parkovací senzory vzadu.
Rádio zabudované do přístrojové desky.
Přední mlhové světlomety.
Gumové koberce.
Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru
shodném s letními koly).
Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta,
tažné lano, náhradní žárovky).
Barvy karoserie: viz tabulka.

ORGANIZACE

Počet kusů

ČHMÚ

1 ks barva modrá

CELKEM

1 ks
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G. Část 7 veřejné zakázky
Dodávkový automobil kombi s pohonem 4x4, 5 místný, kategorie
N1






















Motor o výkonu minimálně 81 kW (vznětový motor s filtrem pevných částic
splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
Karoserie optimálně dodávkového kombi 5-dveřová nebo 4 dveřová, 5-místná,
(z boku alespoň jedny posuvné dveře, vzadu křídlové dveře).
Minimální velikost zavazadlového prostoru 110 x 90 x 70 cm (š x v x h).
Vstup do zavazadlového prostoru minimálně 110 x 90 cm (š x v)
Spotřeba kombinovaná do 8,0 litrů nafty / 100 km.
Elektrická zásuvka v zavazadlovém prostoru.
Pohon 4 x 4
Airbag řidiče a spolujezdce.
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
Rádio zabudované do přístrojové desky.
Mechanická nebo automatická klimatizace.
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.
Elektrické stahování oken předních dveří.
Elektricky vyhřívaná zrcátka.
Přední mlhové světlomety.
Gumové koberce, optimálně gumová podlaha zavazadlového prostoru.
Tažné zařízení pro závěs ISO 50.
Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru
shodném s letními koly).
Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta,
tažné lano, náhradní žárovky).
Barvy karoserie: viz tabulka.

ORGANIZACE

Počet kusů

KRNAP

1 ks barva bílá nebo zelená

CELKEM

1 ks

Stránka 17 z 18

LEGENDA ke zkratkám všech organizací uváděných v tabulkách:
MŽP: Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, odbor provozní
ČIŽP: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
NP Šumava: Správa Národního parku a CHKO Šumava
ČHMÚ: Český hydrometeorologický ústav
AOPK ČR: Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
NP ČŠ: Česká republika – Správa Národního parku České Švýcarsko
ČGS: Česká geologická služba
KRNAP: Správa Krkonošského národního parku
NP Podyjí: Správa Národního parku Podyjí
VÚKOZ: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
SFŽP: Státní fond životního prostředí ČR

Stránka 18 z 18

