Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technické podmínky
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2016

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 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 bez výhrady splněny, mohou však být překročeny
směrem k příznivějším hodnotám. 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.
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 Šumava

ČHMÚ:

Český hydrometeorologický ústav

AOPK ČR:

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

NP ČŠ:

Česká republika – Správa Národního parku České Švýcarsko

KRNAP:

Správa Krkonošského národního parku

NP Podyjí:

Správa Národního parku Podyjí

SFŽP:

Státní fond životního prostředí ČR

S Jeskyní:

Česká republika – Správa jeskyní České republiky

VÚKOZ:

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Část 1 veřejné zakázky
a) Osobní automobil segmentu trhu „B“, kategorie 1B, M1 s karoserií kombi


V oddíle a) je uchazeč 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.



Provedení karoserie– kombi, 5 dveří, 5 místné



Motor zážehový / vznětový (dle požadavků dále)



Min. výkon motoru 60 kW



Min. točivý moment (Nm) zážehový 130, vznětový 200



Palivo: zážehový – bezolovnatý 95 oktanový benzín, vznětový – motorová nafta



Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu se
zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení technických podmínek pro
účely zákona o veřejných zakázkách.



Kombinovaný limit emisí CO2 (g/km) do - zážehový 120, vznětový 110; emisní norma dle
aktuálně platné legislativy



Převodovka min. 5 stupňová manuální (do tohoto počtu se nezapočítává zpětný chod)



Min. objem zavazadlového prostoru (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) 1A – 250
3

dm , 1B – 400 dm

3



Min. objem palivové nádrže 40 dm³



Min. užitečné zatížení 400 kg



Barva interiéru – tmavě šedá nebo černá, případně kombinace obou barev



Min. délka (mm) 4200



Min. rozvor (mm) 2450



Airbagy – min. 4



Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu



Elektronický stabilizační systém



Imobilizér



Posilovač řízení



Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení



Zámek řadicí páky



Přední mlhové světlomety



Denní svícení automatické



Klimatizace mechanická nebo automatická



Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a min. 2 klíče



Elektrické stahování oken min. předních dveří, vyhřívané zadní sklo, zadní stěrač s
ostřikovačem



Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako jedna
z funkcí integrovaného rádia, USB



Rezervní kolo



Volant výškově a podélně nastavitelný



Sedadla – výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dělená a sklopná zadní opěradla



Zpětná zrcátka elektricky ovládaná



Koberce – gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející
z originálního příslušenství výrobce



Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku
předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť na vlastních
discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí
vozidla; všechny pneumatiky včetně rezervy budou shodných rozměrů; budou dodány též
bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klíč na
matice kol a příruční zvedák



Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano,
náhradní žárovky)



Počet, barvy karoserie, pohon: viz tabulka

ORGANIZACE

Počet kusů

POHON

AOPK ČR

3 ks barva bílá

zážehový

VÚKOZ

2 ks barva stříbrná

vznětový

NP Šumava

3 ks barva zelená

zážehový

CELKEM

8 ks

b) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie 2C, M1
s karoserií hatchback, liftback, sedan


Provedení karoserie Hatchback/Liftback/Sedan, 4-5 dveří, 5 místné



Motor zážehový / vznětový



Min. výkon motoru 60 kW



Min. točivý moment (Nm) zážehový 150, vznětový 200



Palivo: zážehový – bezolovnatý 95 oktanový benzín, vznětový – motorová nafta



Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu
se zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení technických podmínek
pro účely zákona o veřejných zakázkách.



Kombinovaný limit emisí CO2 (g/km) do - zážehový 140, vznětový 120; emisní norma dle
aktuálně platné legislativy



Převodovka min. 5 stupňová manuální (do tohoto počtu se nezapočítává zpětný chod)



Min. objem zavazadlového prostoru (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) 450 dm3



Min. objem palivové nádrže 50 l



Min. užitečné zatížení 450 kg



Barva interiéru – tmavě šedá nebo černá, případně kombinace obou barev



Min. délka (mm) 4500



Min. rozvor (mm) 2600



Airbagy – min. 6



Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu



Elektronický stabilizační systém



Imobilizér



Posilovač řízení



Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení



Zámek řadicí páky



Přední mlhové světlomety



Denní svícení automatické



Klimatizace mechanická nebo automatická



Tempomat



Zadní parkovací asistent



Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a min. 2 klíče



Elektrické stahování oken min. předních dveří, vyhřívané zadní sklo, tónovaná skla (max.
dle platné legislativy)



Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako
jedna z funkcí integrovaného rádia, USB



Rezervní kolo



Volant výškově a podélně nastavitelný



Sedadla – výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dělená a sklopná zadní opěradla



Zpětná zrcátka elektricky ovládaná



Koberce – gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející z
originálního příslušenství výrobce



Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku
předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť na
vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců
v momentu převzetí vozidla; všechny pneumatiky včetně rezervy budou shodných rozměrů;
budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých
discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák



Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano,
náhradní žárovky).



Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE

Počet kusů

SFŽP

1 ks barva bílá

CELKEM

1 ks

c) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie 2D, M1 s karoserií
kombi


Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“
kategorie M1 s karoserií kombi.



Provedení karoserie Kombi, 5 dveří, 5 místné



Motor vznětový



Palivo: motorová nafta



Min. výkon motoru 75 kW



Min. točivý moment (Nm) 250



Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu
se zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení technických podmínek
pro účely zákona o veřejných zakázkách.



Kombinovaný limit emisí CO2 (g/km) vznětový do 120; emisní norma dle aktuálně platné
legislativy



Převodovka min. 5 stupňová manuální (do tohoto počtu se nezapočítává zpětný chod)



Min. objem zavazadlového prostoru (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) 500 dm3



Min. objem palivové nádrže 50 l



Min. užitečné zatížení 450 kg



Barva interiéru – tmavě šedá nebo černá, případně kombinace obou barev



Min. délka (mm) 4500



Min. rozvor (mm) 2600



Airbagy – min. 6



Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu



Elektronický stabilizační systém



Imobilizér



Posilovač řízení



Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení



Zámek řadicí páky



Přední mlhové světlomety



Denní svícení automatické



Klimatizace mechanická nebo automatická



Tempomat



Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a min. 2 klíče



Elektrické stahování oken min. předních dveří, vyhřívané zadní sklo, tónovaná skla (max.
dle platné legislativy), zadní stěrač s ostřikovačem



Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako
jedna z funkcí integrovaného rádia, USB



Tažné zařízení



Podélné střešní nosiče



Rezervní kolo



Volant výškově a podélně nastavitelný



Sedadla – výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dělená a sklopná zadní opěradla



Zpětná zrcátka elektricky ovládaná



Koberce – gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející z
originálního příslušenství výrobce



Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku
předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť na
vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců
v momentu převzetí vozidla; všechny pneumatiky včetně rezervy budou shodných rozměrů;
budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých
discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák



Parkovací senzory (lze nahradit parkovací kamerou) min. vzadu



Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano,
náhradní žárovky).



Barva karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE

Počet kusů

ČHMÚ

1 ks barva modrá

CELKEM

1 ks

d) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie 2E, M1 s karoserií
kombi s pohonem 4x4


Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“
kategorie M1 s karoserií kombi.



Provedení karoserie Kombi, 5 dveří, 5 místné



Motor vznětový



Palivo: motorová nafta



Min. výkon motoru 105 kW



Min. točivý moment (Nm) 250



Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu
se zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení technických podmínek
pro účely zákona o veřejných zakázkách.



Kombinovaný limit emisí CO2 (g/km) do 150; emisní norma dle aktuálně platné legislativy



Převodovka min. 5 stupňová manuální (do tohoto počtu se nezapočítává zpětný chod)



Pohon 4 x 4



Min. objem zavazadlového prostoru (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) 500 dm3



Min. objem palivové nádrže 50 l



Min. užitečné zatížení 450 kg



Barva interiéru – tmavě šedá nebo černá, případně kombinace obou barev



Min. délka (mm) 4500



Min. rozvor (mm) 2600



Airbagy – min. 6



Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu



Elektronický stabilizační systém



Imobilizér



Posilovač řízení



Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení



Zámek řadicí páky



Přední mlhové světlomety



Denní svícení automatické



Klimatizace mechanická nebo automatická



Tempomat



Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a min. 2 klíče



Elektrické stahování oken min. předních dveří, vyhřívané zadní sklo, tónovaná skla (max.
dle platné legislativy), zadní stěrač s ostřikovačem



Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako
jedna z funkcí integrovaného rádia, USB



Rezervní kolo



Volant výškově a podélně nastavitelný



Sedadla – výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dělená a sklopná zadní opěradla



Zpětná zrcátka elektricky ovládaná



Tažné zařízení



Podélné střešní nosiče



Koberce – gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející z
originálního příslušenství výrobce



Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku
předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť na
vlastních discích; všechny pneumatiky včetně rezervy budou shodných rozměrů; žádné
dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla; budou
dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých
discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák



Parkovací senzory (lze nahradit parkovací kamerou) min. vzadu



Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano,
náhradní žárovky).



Barva karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE

Počet kusů

ČHMÚ

1 ks barva modrá

CELKEM

1 ks

e) 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.



Provedení karoserie Kombi, 5 dveří, 5 místné



Motor s alternativním pohonem na CNG



Min. výkon motoru 71 kW



Spotřeba pro zážehový vícepalivový motor pro pohonnou hmotu CNG se v souladu s
Vyhláškou MMR č. 162/2011 Sb., § 3, písm. b) nestanovuje



Převodovka 6 stupňová manuální/automatická: viz tabulka níže



Min. objem zavazadlového prostoru (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) 380 dm3



Min. objem palivové nádrže 30 dm3 / 12 kg



Min. užitečné zatížení 400 kg



Barva interiéru – tmavě šedá nebo černá, případně kombinace obou barev



Min. délka (mm) 4500



Min. rozvor (mm) 2600



Airbagy – min. 6



Elektronický stabilizační systém



Posilovač řízení



Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení



Zámek řadicí páky



Přední mlhové světlomety



Denní svícení automatické



Klimatizace mechanická nebo automatická



Tempomat



Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a min. 2 klíče



Elektrické stahování oken min. předních dveří, vyhřívané zadní sklo, tónovaná skla (max.
dle platné legislativy), zadní stěrač s ostřikovačem



Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako
jedna z funkcí integrovaného rádia, USB



Rezervní kolo



Volant výškově a podélně nastavitelný



Sedadla – výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dělená a sklopná zadní opěradla



Zpětná zrcátka elektricky ovládaná



Koberce – gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející z
originálního příslušenství výrobce



Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku
předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť na
vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců

v momentu převzetí vozidla; všechny pneumatiky včetně rezervy budou shodných rozměrů;
budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých
discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák


Parkovací senzory (lze nahradit kamerou) min. vzadu



Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano,
náhradní žárovky).



Barva karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE

MŽP

Počet kusů

2 ks barva bílá

Převodovka

1 ks manuální
1 ks automatická

ČHMÚ

1 ks barva modrá

manuální

AOPK

13 ks barva bílá

manuální

NP Podyjí

1 ks barva bílá

manuální

KRNAP

1 ks barva bílá

manuální

S Jeskyní

2 ks barva bílá

manuální

CELKEM

20 ks

f)

Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie, 2C, M1 s
karoserií hatchback, liftback, sedan s pohonem 4x4



Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“
kategorie M1 s karoserií kombi.



Provedení karoserie Hatchback/Liftback/Sedan, 5 dveří, 5 místné



Motor vznětový



Palivo: motorová nafta



Min. výkon motoru 120 kW



Min. točivý moment (Nm) vznětový 250



Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu
se zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení technických podmínek
pro účely zákona o veřejných zakázkách.



Kombinovaný limit emisí CO2 (g/km) do - 150; emisní norma dle aktuálně platné legislativy



Převodovka automatická



Pohon 4x4



Min. objem zavazadlového prostoru (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) 500 dm3



Min. objem palivové nádrže 50 dm3



Min. užitečné zatížení 450 kg



Barva interiéru – tmavě šedá nebo černá, případně kombinace obou barev



Min. délka (mm) 4500



Min. rozvor (mm) 2600



Airbagy – min. 8



Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu



Elektronický stabilizační systém



Imobilizér



Posilovač řízení



Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení



Zámek řadicí páky



Přední mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáček



Denní svícení automatické



Klimatizace s elektronickou regulací, min. dvou zónová



Adaptivní tempomat s funkcí nouzového samočinného brždění



Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a min. 2 klíče



Elektrické stahování oken předních a zadních dveří, vyhřívané zadní sklo, tónovaná skla,
zadní sklo a zadní boční skla zatmavěná (max. dle platné legislativy)



Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako
jedna z funkcí integrovaného rádia, USB, GPS



Rezervní kolo



Volant výškově a podélně nastavitelný



Sedadla – výškově nastavitelné sedadla řidiče a spolujezdce, dělená a sklopná zadní
opěradla, elektronicky nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce s pamětí alespoň na dva
řidiče, přední a zadní vyhřívaná, potah min. kombinace kůže/látka



Zpětná zrcátka elektricky ovládaná, stmívatelná, el. Sklopná



Světlomety – xenonové, automatické přepínání potkávacích a dálkových světel



Systém pro bezklíčové odemykání, zamykání a startování vozidla



Systém pro udržování vozidla v jízdním pruhu



Koberce – gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející z
originálního příslušenství výrobce



Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku
předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť na
vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců
v momentu převzetí vozidla; všechny pneumatiky včetně rezervy budou shodných rozměrů;
budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých
discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák



Parkovací senzory (lze nahradit parkovací kamerou) vpředu i vzadu



Nezávislé topení s dálkovým ovládáním



Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano,
náhradní žárovky).



Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE

Počet kusů

ČHMÚ

1 ks barva stříbrná metalická

CELKEM

1 ks

g) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie, 2E, 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



Provedení karoserie Kombi, 5 dveří, 5 místné



Motor vznětový



Palivo: motorová nafta



Min. výkon motoru 120 kW



Min. točivý moment (Nm) vznětový 250



Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu
se zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení technických podmínek
pro účely zákona o veřejných zakázkách



Kombinovaný limit emisí CO2 (g/km) do - 150; emisní norma dle aktuálně platné legislativy



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.



Střešní podélné nosníky



Xenonová světla



Užitečná hmotnost s řidičem min. 580 kg.



Objem zavazadlového prostoru min. 540 litrů.



Převodovka automatická.



Spotřeba kombinovaná do 6l. nafty/100 km.



Airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy, hlavové airbagy.



Sedadla – výškově nastavitelné sedadla řidiče a spolujezdce, dělená a sklopná zadní
opěradla, elektronicky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí alespoň na dva řidiče, min.
přední vyhřívaná



Volant výškově a podélně nastavitelný.



Klimatizace s elektronickou regulací, min. dvou zónová



Tempomat



Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.



Elektrické stahování oken předních a zadních dveří, vyhřívané zadní sklo, tónovaná skla,
zadní sklo a zadní boční skla zatmavěná (max. dle platné legislativy)



Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako
jedna z funkcí integrovaného rádia, USB, GPS



Přední mlhové světlomety.



Koberce – gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru Parkovací senzory
(lze nahradit parkovací kamerou) vpředu i vzadu



Zatmavená skla zadních dveří, zadních skel a pátých dveří.



Mechanické zabezpečení řadicí páky.



Nezávislé topení s dálkovým ovládáním



Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku
předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť na
vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců
v momentu převzetí vozidla; všechny pneumatiky včetně rezervy budou shodných rozměrů;
budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých
discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák



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

AOPK

1 ks barva stříbrná metalická

CELKEM

1 ks

h) Osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“, kategorie, 3B, M1 s karoserií
liftback nebo sedan s pohonem 4x4


Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil vyšší střední třídy segmentu
trhu „E“ kategorie M1 s karoserií liftback nebo sedan.



Provedení karoserie Liftback/Sedan, 4-5 dveří, 5 místné



Motor zážehový / vznětový



Palivo: zážehový – bezolovnatý 95 oktanový benzín, vznětový – motorová nafta



Min. výkon motoru 120 kW



Min. točivý moment (Nm) zážehový 250, vznětový 300



Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu
se zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb., Vyhláška o způsobu stanovení technických podmínek
pro účely zákona o veřejných zakázkách.



Kombinovaný limit emisí CO2 (g/km) do - zážehový 170, vznětový 150; emisní norma dle
aktuálně platné legislativy



Převodovka automatická



Pohon 4x4



Min. objem zavazadlového prostoru (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) 500 dm3



Min. objem palivové nádrže 55 dm3



Min. užitečné zatížení 450 kg



Barva interiéru – tmavě šedá nebo černá, případně kombinace obou barev



Min. délka (mm) 4700



Min. rozvor (mm) 2700



Airbagy – vpředu min. 6, navíc boční airbagy vzadu



Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu



Elektronický stabilizační systém



Imobilizér



Posilovač řízení



Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení



Zámek řadicí páky



Přední mlhové světlomety



Xenonové nebo LED potkávací světlomety



Denní svícení automatické



Klimatizace s elektronickou regulací, min. dvou zónová



Adaptivní tempomat s funkcí nouzového samočinného brždění



Systém pro bez klíčové odemykání, zamykání a startování vozidla



Systém pro udržování vozidla v jízdním pruhu



Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a min. 2 klíče



Elektrické stahování oken předních a zadních dveří, vyhřívané zadní sklo, tónovaná skla,
zadní sklo a zadní boční skla zatmavená (max. dle platné legislativy)



Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako
jedna z funkcí integrovaného rádia, USB, GPS, TV



Lité disky



Rezervní kolo



Volant výškově a podélně nastavitelný multifunkční, dálkové ovládání autorádia a handsfree
na volantu nebo pod volantem



Sedadla – výškově nastavitelné sedadla řidiče a spolujezdce, dělená a sklopná zadní
opěradla, elektronicky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí alespoň na dva řidiče, vpředu i
vzadu vyhřívaná, potah min. kombinace kůže/látka



Zpětná zrcátka elektricky ovládaná a vyhřívaná



Koberce – na podlaze v interiéru vkládané textilní koberce, pocházející z originálního
příslušenství výrobce



Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku
předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť na
vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců
v momentu převzetí vozidla; všechny pneumatiky včetně rezervy budou shodných rozměrů;
vozidlo bude vybaveno pneu na litých discích vč. bezpečnostních šroubů, dále bude
součástí klíč na matice kol a příruční zvedák



Parkovací senzory (lze nahradit parkovací kamerou) vpředu i vzadu



Nezávislé topení s dálkovým ovládáním



Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano,
náhradní žárovky).



Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE

Počet kusů

MŽP

4 ks barva metalická černá

CELKEM

4 ks

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


Provedení karoserie nezáleží, 5 dveří, 5 místné



Motor vznětový



Palivo: motorová nafta



Min. výkon motoru 80 kW



Min. točivý moment (Nm) zážehový 190, vznětový 250



Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu
se zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení technických podmínek
pro účely zákona o veřejných zakázkách.



Kombinovaný limit emisí CO2 (g/km) do - zážehový 190, vznětový 150



Převodovka - min. 5 stupňová (do tohoto počtu se nezapočítává zpětný chod)



Pohon 4x4



Min. objem zavazadlového prostoru (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) 300 dm3



Min. objem palivové nádrže 50 dm3



Min. užitečné zatížení 450 kg



Barva interiéru – tmavě šedá nebo černá, případně kombinace obou barev



Min. délka (mm) 4200



Min. rozvor (mm) 2550



Min. světlá výška (mm) 160



Airbagy – min. 6



Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu



Elektronický stabilizační systém



Imobilizér



Posilovač řízení



Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení



Zámek řadicí páky



Přední mlhové světlomety



Denní svícení automatické



Klimatizace mechanická nebo automatická



Tempomat



Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a min. 2 klíče



Elektrické stahování oken předních a zadních dveří, vyhřívané zadní sklo, tónovaná skla
(max. dle platné legislativy), zadní stěrač s ostřikovačem



Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako
jedna z funkcí integrovaného rádia, USB



Rezervní kolo



Volant výškově a podélně nastavitelný



Sedadla – výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dělená a sklopná zadní opěradla



Zpětná zrcátka elektricky ovládaná



Koberce – gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející z
originálního příslušenství výrobce



Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku
předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť na
vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců
v momentu převzetí vozidla; všechny pneumatiky včetně rezervy budou shodných rozměrů;
budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých
discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák



Parkovací senzory (lze nahradit parkovací kamerou) min. vzadu



Tažné zařízení s odnímatelnou hlavicí.



Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano,
náhradní žárovky).



Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE

Počet kusů

AOPK

1 ks barva bílá

ČIŽP

6 ks barva stříbrná

NP ČŠ

1 ks barva zelená

CELKEM

8 ks

Část 3 veřejné zakázky
Terénní automobil “střední třídy“, segmentu trhu I, kategorie M1G


Motor o výkonu minimálně 93 kW (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. 180 mm.



Karosérie 5-dveřová, 5-místná.



Převodovka mechanická



Airbag řidiče a spolujezdce.



Automatická klimatizace.



Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.



Elektrické ovládání oken vpředu.



Rádio optimálně s CD zabudované.



Gumové koberce.



Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku
předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť na
vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců
v momentu převzetí vozidla; všechny pneumatiky včetně rezervy budou shodných rozměrů;
budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých
discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák



Rezervní kolo



Tažné zařízení pro závěs ISO 50.



Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano,
náhradní žárovky).



Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE

Počet kusů

ČIŽP

3 ks barva stříbrná metalická

CELKEM

3 ks

Část 4 veřejné zakázky
Terénní automobil s pohonem 4 x 4 s karoserií Double Cab (Pick-up), segmentu trhu I,
kategorie N1G


Motor o výkonu minimálně 100 kW (vznětový s filtrem pevných částic splňující emisní
normu EU 5 nebo emisní normu vyšší).



Zapínatelný pohon všech kol 4 x 4



Uzavíratelný diferenciál zadní nápravy (nebo diferenciál se zvýšenou svorností)



Světlá výška min. 220 mm.



Brodivost 500 mm



Karoserie Double cab (Pick-up), 4-dveřová, 5-místná.



Převodovka musí umožnit připojení pohonu 4 x 4.



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, ochranná vložka ložné plochy



Tažné zařízení pro závěs ISO 50 s možností připojení přívěsu minimální hmotnosti 1500 kg.



Krytování motoru, převodovky a nádrže ze spodní části vozidla.



Mechanická nebo automatická klimatizace.



Rádio s CD zabudované do přístrojové desky.



Centrální zamykání s dálkovým ovladačem.



Airbag řidiče a spolujezdce.



Gumové koberce.



Světla do mlhy.



Naviják vč. sady odpojovače navijáku pevně namontovaný na přední části vozidla s min.
tažnou hmotností 3.500 kg.



Pneumatiky – provedení terénní vzorek.



Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku
předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť na
vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců
v momentu převzetí vozidla; všechny pneumatiky včetně rezervy budou shodných rozměrů;
budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých
discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák



Rezervní kolo



Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano,
náhradní žárovky).



Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE

Počet kusů

NP Podyjí

1 ks barva bílá

KRNAP

3 ks barva zelená tmavá

CELKEM

4 ks

Část 5 veřejné zakázky
Dodávkový automobil kombi, 2/3 místné, kategorie N1


Motor o výkonu minimálně 60 kW (vznětový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň
emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší)



Karoserie dodávkové kombi, minimálně 2 místné, vzadu křídlové dveře, minimálně 1 boční
posuvné dveře



Minimální velikost úložného prostoru 1,9 m , minimální ložná plocha 130 x 90 cm



Automobil musí umožňovat naložení Europalety naplocho s rozměry 120x80x14,4 cm



Vstup do zavazadlového prostoru minimálně 130 x 90 cm (š x v)



Spotřeba kombinovaná do 7,0 litrů nafty / 100 km



Maximální délka vozidla 4500 mm



Airbag řidiče a spolujezdce



Výškově nastavitelné sedadlo řidiče



Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako

3

jedna z funkcí integrovaného rádia, USB


Mechanická nebo automatická klimatizace



Centrální zamykání s dálkovým ovládáním



Elektrické stahování oken předních dveří



Denní svícení



Přední mlhové světlomety



Gumové koberce, optimálně gumová podlaha zavazadlového prostoru



Tažné zařízení pro závěs ISO 50



Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku
předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť na
vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců
v momentu převzetí vozidla; všechny pneumatiky včetně rezervy budou shodných rozměrů;
budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých
discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák



Rezervní kolo



Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano,
náhradní žárovky)



Barvy karoserie: viz tabulka

ORGANIZACE

Počet kusů

NP Šumava

1 ks barva zelená

CELKEM

1 ks

