eská republika - Agentura ochrany p írody a krajiny eské republiky
eská republika – eský hydrometeorologický ústav
eská republika – Ministerstvo životního prost edí
eská republika – Správa jeskyní

eské republiky

eská republika – Správa Krkonošského národního parku
eská republika – Správa Národního parku Podyjí
eská republika – Správa Národního parku Šumava
Státní fond životního prost edí

eské republiky

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

AUTO ŠEV ÍK c. z., spol. s r. o.

KUPNÍ SMLOUVA

TATO KUPNÍ SMLOUVA (dále jen „Smlouva“) je uzav ena ve smyslu ustanovení § 2079 a násl.
zákona

. 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis

(dále jen „Ob anský

zákoník“),

MEZI

eská republika - Agentura ochrany p írody a krajiny eské republiky
se sídlem:

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

I O:

62933591

bankovní spojení:
íslo ú tu:
jednající:

NB Praha 1
1822800/0710
RNDr. František Pelc – editel

(dále jen „Kupující . 1“ nebo též „AOPK“)

eská republika – eský hydrometeorologický ústav
se sídlem:

Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4

I O:

00020699

bankovní spojení:

Komer ní banka

íslo ú tu:
jednající:

54132041/0100
Ing. Václav Dvo ák, Ph.D., editel

(dále jen „Kupující . 2“ nebo též „ HMÚ“)

eská republika – Ministerstvo životního prost edí
se sídlem:

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

I O:

00164801

bankovní spojení:
íslo ú tu:
jednající:

NB Praha 1
000000-7628001/0710
Ing. Martina Setzerová, editelka odboru provozního

(dále jen „Kupující . 3“ nebo též „MŽP“)

eská republika – Správa jeskyní eské republiky
se sídlem:

Kv tnové nám stí 3, 252 43 Pr honice

I O:

75073331

bankovní spojení:
íslo ú tu:
jednající:

NB Praha 1
30037031/0710
RNDr. Jaroslav Hromas, editel

(dále jen „Kupující . 4“ nebo též „S Jeskyní“)
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eská republika – Správa Krkonošského národního parku
se sídlem:

Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí

I O:

00088455

bankovní spojení:

Komer ní banka

íslo ú tu:
jednající:

335601/0100
Ing. Jan H eba ka, editel

(dále jen „Kupující . 5“ nebo též „KRNAP“)

eská republika – Správa Národního parku Podyjí
se sídlem:

Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo

I O:

00837971

bankovní spojení:

Komer ní banka

íslo ú tu:
jednající:

12831741/0100
Ing. Tomáš Rothröckl, editel

(dále jen „Kupující . 6“ nebo též „NP Podyjí“)

eská republika – Správa Národního parku Šumava
se sídlem:

1. máje 260, 385 01 Vimperk

I O:

00583171

bankovní spojení:

Komer ní banka

íslo ú tu:
jednající:

8230281/010
Mgr. Pavel Hubený, editel

(dále jen „Kupující . 7“ nebo též „NP Šumava“)

Státní fond životního prost edí
se sídlem:

eské republiky

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4

koresponden ní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
I O:
bankovní spojení:
íslo ú tu:
jednající:

00020729
NB Praha 1
9025001/0710
Ing. Petr Valdman, editel

(dále jen „Kupující . 8“ nebo též „SFŽP“)
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Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
se sídlem:

Kv tnové nám. 391, 252 43 Pr honice

I O:

00027073

bankovní spojení:
íslo ú tu:
jednající:

SOB
685425/0300
Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc., editel

(dále jen „Kupující . 9“ nebo též „VÚKOZ“)

DÁLE JEN „Kupující“
NA STRAN JEDNÉ,

A

AUTO ŠEV ÍK c. z., spol. s r. o.
sídlo:

Vina ického 961, 389 01, Vod any

jednající:

Ing. Josef Šev ík, jednatel spole nosti

I O:

48207322

DI :

CZ48207322

bankovní spojení:

Komer ní banka nebo

íslo ú tu:

SOB banka

4154050287/0100 nebo 232656666/0300

zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v eských Bud jovicích oddíl C, vložka
2780.
DÁLE JEN „Prodávající“
NA STRAN DRUHÉ,

KUPUJÍCÍ A PRODÁVAJÍCÍ SPOLE N JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIV „Smluvní strana“.
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1.

Ú EL A P EDM T SMLOUVY

1.1.

Tato Smlouva je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím na základ výsledk zadávacího
ízení za ú elem realizace ve ejné zakázky s názvem „Centrální nákup automobil pro resort
Ministerstva životního prost edí v roce 2016 ást 1“ eviden ní . ve VVZ 639959 (dále jen
„Ve ejná zakázka“), nebo nabídka Prodávajícího byla vyhodnocena jako nejvhodn jší.

1.2.

P edm tem této Smlouvy je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu automobily
dle specifikace uvedené v p íloze . 2 a . 3 této Smlouvy (dále jen „Zboží“) za podmínek
upravených v zadávacích podmínkách na Ve ejnou zakázku, v nabídce podané Prodávajícím
v rámci zadávacího

ízení na Ve ejnou zakázku a za podmínek uvedených dále v této

Smlouv a jejích p ílohách.
1.3.

P edm tem této Smlouvy je dále závazek jednotlivých Kupujících uhradit Prodávajícímu cenu
za p íslušné ásti Zboží ve výši a za podmínek upravených dále v této Smlouv .

1.4.

Ustanovení této Smlouvy se na každého Kupujícího vztahují zvláš , p i emž jednotliví Kupující
se stanou za podmínek upravených dále v této Smlouv samostatnými vlastníky p íslušného
Zboží a mohou tak jednotliv

uplat ovat veškerá práva (tj. zejména nároky z vad Zboží,

ze záruky apod.) k tomuto Zboží vyplývající z této Smlouvy.

2.

DOBA A MÍSTO PLN NÍ

2.1.

Prodávající je povinen dodat Zboží:
-

osobní automobil segmentu trhu „B“, kategorie 1B, M1 s karoserií kombi do 120 dní,
vyjma automobil pro Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,
v.v.i., které musí být dodány do 15. 12. 2016,

-

osobní

automobil

nižší

st ední

t ídy

segmentu

trhu

„C“,

kategorie

2C,

M1

s karoserií hatchback, liftback, sedan do 90 dní,
-

osobní

automobil

nižší

st ední

t ídy

segmentu

trhu

„C“

kategorie

2D,

M1

t ídy

segmentu

trhu

„C“

kategorie

2E,

M1

s karoserií kombi do 120 dní,
-

osobní

automobil

nižší

st ední

s karoserií kombi s pohonem 4x4 do 120 dní,
-

osobní automobil nižší st ední t ídy segmentu trhu „C“ kategorie M1 s karoserií kombi a
pohonem na CNG do 120 dní,

-

osobní

automobil

nižší

st ední

t ídy

segmentu

trhu

„C“

kategorie,

2C,

M1

kategorie,

2E,

M1

s karoserií hatchback, liftback, sedan s pohonem 4x4 do 120 dní,
-

osobní

automobil

nižší

st ední

t ídy

segmentu

trhu

„C“,

s karoserií kombi a pohonem 4 x 4 do 120 dní,
-

osobní automobil st ední t ídy segmentu trhu „D“, kategorie, 3B, M1 liftback nebo sedan
s pohonem 4x4 do 140 dní

od podpisu této Smlouvy všemi Smluvními stranami.
2.2.

Místem pln ní je sídlo Kupujících uvedené v záhlaví této Smlouvy. V p ípad Kupujícího . 8,
SFŽP je místem dodání koresponden ní adresa Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.
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3.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.

Celková cena za Zboží dle

l. 1.2 této Smlouvy byla stanovena nabídkou Prodávajícího

podanou na Ve ejnou zakázku a iní 14 053 431,- K bez dan z p idané hodnoty (dále jen
„DPH“). DPH

iní v souladu s aktuáln

2 951 222,- K . Celková cena v etn

platnou a ú innou právní úpravou 21 %, tedy

DPH tedy iní 17 004 653,- K (dále jen „Celková

cena“). Celková cena je stanovena následujícím zp sobem:

Zboží

1 ks/K bez

Po et ks

Celková cena

DPH 21 % Celková cena

DPH

celkem

bez DPH

vK

s DPH

236 398,-

8

1 891 184,-

397 149,-

2 288 333,-

265 813,-

1

265 813,-

55 821,-

321 634,-

354 523,-

1

354 523,-

74 450,-

428 973,-

454 723,-

1

454 723,-

95 492,-

550 215,-

348 307,-

20

6 966 140,-

1 462 889,-

8 429 029,-

566 555,-

1

566 555,-

118 977,-

685 532,-

Osobní automobil segmentu
trhu „B“, kategorie 1B, M1 s
karoserií kombi
Osobní automobil nižší
st ední t ídy segmentu trhu
„C“, kategorie 2C, M1 s
karoserií hatchback, liftback,
sedan
Osobní automobil nižší
st ední t ídy segmentu trhu
„C“ kategorie 2D, M1 s
karoserií kombi
Osobní automobil nižší
st ední t ídy segmentu trhu
„C“ kategorie 2E, M1 s
karoserií kombi s pohonem
4x4
Osobní automobil nižší
st ední t ídy segmentu trhu
„C“ kategorie M1 s karoserií
kombi a pohonem na CNG
Osobní automobil nižší
st ední t ídy segmentu trhu
„C“ kategorie, 2C, M1 s
karoserií hatchback, liftback,
sedan s pohonem 4x4
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Osobní automobil nižší
st ední t ídy segmentu trhu
„C“, kategorie, 2E, M1 s

573 333,-

1

573 333,-

120 400,-

693 733,-

745 290,-

4

2 981 160,-

626 044,-

3 607 204,-

karoserií kombi a pohonem
4x4
Osobní automobil st ední
t ídy segmentu trhu „D“,
kategorie, 3B, M1 liftback
nebo sedan s pohonem 4x4

3.1.

Celková cena a rovn ž i jednotkové ceny za jednotlivé druhy Zboží jsou kone né, závazné
a obsahují všechny p ípadné náklady Prodávajícího v etn všech p ípadných poplatk .

3.2.

Celková cena je rozd lena dle p íslušných Kupujících do jednotlivých kupních cen (dále jen
„Cena“) dle následující tabulky:

Kupující
AOPK R

bez DPH v K

DPH v K

Cena za Kupujícího
s DPH v K

5 810 518,-

1 220 209,-

7 030 727,-

1 724 108,-

362 063,-

2 086 171,-

KRNAP

348 307,-

73 144,50

421 451,50

MŽP

3 677 774,-

772 333,-

4 450 107,-

NP Podyjí

348 307,-

73 144,50

421 451,50

NP Šumava

709 194,-

148 931,-

858 125,-

SFŽP

265 813,-

55 821,-

321 634,-

S Jeskyní

696 614,-

146 289,-

842 903,-

VÚKOZ

472 796,-

99 287,-

572 083,-

HMÚ

3.3.

Cena za Kupujícího

Cenu zaplatí p íslušný Kupující Prodávajícímu bezhotovostním p evodem na bankovní ú et
Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy na základ

da ového dokladu (faktury)

vystavené Prodávajícím zvláš pro každého Kupujícího.
3.4.

Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu ke dni uskute n ní zdanitelného pln ní, který je dnem
podepsání protokolu o p edání a p evzetí p íslušné ásti Zboží jednotlivým Kupujícím podle
l. 4.1 této Smlouvy. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doru ení Kupujícímu.
Povinnost Kupujícího zaplatit Cenu je spln na odepsáním p íslušné ástky z ú tu Kupujícího.
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Kupující neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradn

v K (CZK), rovn ž veškeré

cenové údaje na faktu e budou v CZK.
3.5.

Faktura bude obsahovat náležitosti da ového a ú etního dokladu podle zákona . 563/1991
Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , a zákona . 235/2004 Sb., o dani z p idané
hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis , (jedná se p edevším o ozna ení faktury a její íslo,
obchodní firmu/název, sídlo a I O Prodávajícího, p edm t Smlouvy, bankovní spojení,
fakturovanou

ástku bez/v etn

DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435

Ob anského zákoníku. Faktura pro Kupujícího . 3 MŽP bude také vždy ozna ena íslem
Smlouvy z Centrální evidence smluv: 160185
3.6.

Kupující je oprávn n vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat
nesprávné náležitosti i údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat
v bec, pop . pokud bude doru ena nesprávnému Kupujícímu. V takovém p ípad

se doba

splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti po íná b žet ode dne doru ení opravené nebo
dopln né faktury Kupujícímu. Kupující není v takovém p ípad v prodlení.

4.

P EDÁNÍ A P EVZETÍ ZBOŽÍ, P ECHOD VLASTNICTVÍ

4.1.

O p edání a p evzetí p íslušných ástí Zboží p íslušnému Kupujícímu dle této Smlouvy bude
sepsán protokol podepsaný Prodávajícím a p íslušným Kupujícím. V p ípad
nedostatk

zjišt ných

bude v tomto protokolu uvedena i tato skute nost s konkrétním vymezením

zjišt ných vad u dodaného Zboží v etn

zp sobu a termínu jejich ešení. Zboží je ádn

p edáno až podpisem protokolu bez vad. Kupující je oprávn n protokol nepodepsat a Zboží
nep evzít, má-li pro to vážný d vod.
4.2.

Vlastnické právo ke Zboží p echází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem p evzetí Zboží
Kupujícím.

5.

PRÁVA Z VAD, SANKCE

5.1.

Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu na Zboží následující záruky:
-

záruku na v cné a právní vady v délce 2 roky,

-

záruku na vady laku v délce 3 roky,

-

záruku na neprorezav ní karoserie v délce 12 let,

-

záruku na dostupnost originálních díl

a p íslušenství po dobu 10 let, a to po ínaje

dnem p evzetí Zboží Kupujícím.
Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbyte ného odkladu poté, co se o nich dozví.
5.2.

B h záru ní lh ty za íná ode dne p evzetí Zboží Kupujícím. Záru ní doba neb ží po dobu,
po kterou Kupující nem že užívat Zboží pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající.

5.3.

Lh ta pro vy ízení uplatn ného práva z vad

iní 30 dn

ode dne uplatn ní práva z Vad

Kupujícím.
5.4.

Kupující má právo na úhradu nutných náklad , které mu vznikly v souvislosti s uplatn ním
práv z vad.
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5.5.

Za záru ní vady nebudou považovány ty vady, které byly zp sobeny nesprávnou obsluhou
nebo údržbou Zboží nebo úmyslným poškozením Zboží Kupujícím nebo nepovolanou osobou,
p ípadn

jakýmikoli jinými zásahy, jednáními nebo skute nostmi nastalými na stran

Kupujícího. Odstran ní takto zjišt ných vad bude provedeno za úplatu.
5.6.

Je-li vadné pln ní podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující právo na odstran ní vady
dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chyb jícího Zboží, na odstran ní vady
opravou Zboží, na p im enou slevu nebo odstoupení od této Smlouvy.

5.7.

P i nedodržení doby dodání Zboží je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu
ve výši 0,5 % z Ceny za každý i zapo atý den prodlení, bez ohledu na skute nost, kolik kus
Zboží je

i není již dodáno. Totéž platí p i nedodržení termínu ešení vad uvedených

v protokolu dle l. 4.1 této Smlouvy.
5.8.

V p ípad

porušení jakýchkoliv dalších závazk

ze Smlouvy je Prodávající povinen

Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- K za každý jednotlivý p ípad takového
porušení.
5.9.

V p ípad zjišt ní dle l. 6.5 této Smlouvy je Prodávající rovn ž povinen zaplatit Kupujícímu
smluvní pokutu 200 000,- K za každé takové porušení.

5.10.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dn

ode dne doru ení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem

splatnosti se rozumí den p ipsání p íslušné ástky na ú et Kupujícího.
5.11.

Uplatn ním práv z vad i uplatn ním smluvních pokut není dot eno právo na náhradu škody
v plné výši.

6.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.4

V p ípad podstatného porušení této Smlouvy Prodávajícím m že Kupující též odstoupit od
této Smlouvy. Prodávající a Kupující se dohodli, že za podstatné porušení Smlouvy bude
považováno zejména:
-

nemožnost odstran ní vady dodaného Zboží, a to ani vým nou za nové Zboží;

-

prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více než 2 týdny;

-

jestliže Prodávající ujistil Kupujícího, že Zboží má ur ité vlastnosti, zejména vlastnosti
Kupujícím výslovn vymín né, a toto ujišt ní se následn ukáže nepravdivým.

6.5

Kupující je dále oprávn n odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Prodávající:
-

nabízel, dával, p ijímal nebo zprost edkovával ur ité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo
jednání kohokoliv, a již státního ú edníka nebo n koho jiného, p ímo nebo nep ímo,
v zadávacím ízení nebo p i provád ní Smlouvy; nebo

-

zkresloval jakékoliv skute nosti za ú elem ovlivn ní zadávacího ízení nebo provád ní
Smlouvy ke škod

Kupujícího, v etn

užití podvodných praktik k potla ení a snížení

výhod volné a otev ené sout že.
6.6

Prodávající m že od této Smlouvy odstoupit, pokud:
-

je Kupující v prodlení s úhradou faktury Prodávajícího za dodané Zboží déle než dva
m síce ode dne jejího doru ení Kupujícímu, a zárove
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-

byl Kupující na její neuhrazení písemn

Prodávajícím upozorn n spolu s možným

d sledkem odstoupení od této Smlouvy, a po tomto upozorn ní ji Kupující do jednoho
týdne neuhradil.
6.7

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné form . Odstoupením se závazek
založený Smlouvou zrušuje od po átku. Ú inky odstoupení nastávají okamžikem doru ení
odstoupení od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody
vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku
z prodlení, ani ujednání o zp sobu ešení spor a volb práva.

6.8

Odstoupit od Smlouvy m že Prodávající pouze ve vztahu ke konkrétnímu Kupujícímu, nikoliv
Smlouv jako celku.

6.9

V p ípad

odstoupení jsou si Smluvní strany povinny vrátit vše, co v souvislosti s pln ním

Smlouvy obdržely.

7.

ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ

7.4

Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se ídí eským právem. Práva a povinnosti
Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se ídí Ob anským zákoníkem
a p edpisy souvisejícími.

7.5

Veškeré p ípadné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základ
s touto Smlouvou budou primárn

nebo v souvislosti

ešeny jednáním Smluvních stran. V p ípad , že tyto spory

nebudou v p im ené dob vy ešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí p íslušné soudy
eské republiky.
7.6

Prodávající se zavazuje k poskytnutí veškeré sou innosti nutné ke spln ní povinností
Kupujícími vyplývajících ze zákona 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších
p edpis . Prodávající je dále povinen umožnit kontrolu v míst pln ní i kontrolu všech doklad
souvisejících z realizací p edm tu pln ní této Smlouvy, a to zejména v souladu se zákonem
. 320/2001 Sb., o finan ní kontrole, ve zn ní pozd jších p edpis , zákonem . 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní ád), ve zn ní pozd jších p edpis .

7.7

Prodávající souhlasí s tím, aby Kupující po dobu trvání této Smlouvy zpracovával jeho osobní
údaje uvedené v této Smlouv

a údaje o této Smlouv

pro ú ely archivace,

i p ípadné

kontrolní innosti nebo pro ú ely vyplývající z právních p edpis .
7.8

Prodávající bezvýhradn

souhlasí se zve ejn ním celého zn ní Smlouvy v etn

p íloh

v souladu s p íslušnými právními p edpisy.
7.9

Tato Smlouva m že být m n na nebo dopl ována pouze formou písemných vzestupn
íslovaných dodatk

podepsaných ob ma Smluvními stranami. Ke zm nám

i dopln ní

neprovedeným písemnou formou se nep ihlíží.
7.10

V p ípad , že n které ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným,
neú inným i nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno p íslušným orgánem, z stávají
ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a ú innosti, pokud z povahy takového ustanovení
nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla Smlouva uzav ena, nevyplývá,
že jej nelze odd lit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují
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bezodkladn

nahradit neplatné, neú inné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy

ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení p vodnímu
a této Smlouv jako celku.
7.11

Smluvní strany na sebe p ebírají nebezpe í zm ny okolností v souvislosti s právy
a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základ

této Smlouvy. Smluvní strany vylu ují

uplatn ní ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Ob anského zákoníku na sv j smluvní vztah
založený touto Smlouvou.
7.12

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami.

7.13

Tato Smlouva nabývá ú innosti dnem uve ejn ní v informa ním systému Registr smluv
dle p íslušného právního p edpisu.

7.14

Tato Smlouva je sepsána v 11 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá
Prodávající a po 1 vyhotovení obdrží každý Kupující vyjma Kupujícího . 3, MŽP, který obdrží
2 vyhotovení.

7.15

Nedílnou sou ástí této Smlouvy jsou její p ílohy:
a) P íloha . 1 – výpis z Obchodního rejst íku Prodávajícího;
b) P íloha . 2 – technické podmínky
c)

7.16

P íloha . 3 – podrobná specifikace a parametry Zboží;

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjad uje jejich svobodnou, vážnou, ur itou
a srozumitelnou v li prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu p e etly, s jejím obsahem
souhlasí, což stvrzují vlastnoru ními podpisy.
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P íloha . 1
Výpis z Obchodního rejst íku Prodávajícího

P íloha . 2
Technické podmínky

Automobily musí spl ovat následující minimální technické parametry, požadavky na výbavu a být
zp sobilé k provozu na ve ejných komunikacích v souladu vyhláškou . 341/2002 Sb. Ministerstva
dopravy a spoj

ze dne 11. ervence 2002 o schvalování technické zp sobilosti 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 p edprodejní servis. Požadované automobily musí být
schváleny pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem

. 56/2001 Sb.,

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o zm n

. 168/1999 Sb.,

zákona

o pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla a o zm n n kterých souvisejících
zákon , ve zn ní zákona
stanovené zákonem

. 307/1999 Sb. Barevné provedení vozidel musí spl ovat podmínky

. 361/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , § 10 odst. 2, o provozu

na pozemních komunikacích a o zm nách n kterých zákon .
Technické podmínky této p ílohy musí být všechny bez výhrady spln ny, mohou však být p ekro eny
sm rem k p ízniv jším hodnotám. Technické podmínky, zejména vybavení vozidel, mohou být
dopln ny o další vhodné nabízené vybavení

i podmínky. Veškeré další nabízené vybavení

i podmínky však musí být zahrnuty do nabídkové ceny p íslušného vozidla, stejn jako požadované
vybavení.

LEGENDA ke zkratkám všech organizací uvád ných v tabulkách:
MŽP:

eská republika – Ministerstvo životního prost edí, odbor provozní

IŽP:
NP Šumava:
HMÚ:

eská republika – eská inspekce životního prost edí
Správa Národního parku Šumava
eský hydrometeorologický ústav

AOPK R:

eská republika – Agentura ochrany p írody a krajiny R

NP

eská republika – Správa Národního parku eské Švýcarsko

Š:

KRNAP:

Správa Krkonošského národního parku

NP Podyjí:

Správa Národního parku Podyjí

SFŽP:

Státní fond životního prost edí R

S Jeskyní:
VÚKOZ:

eská republika – Správa jeskyní

eské republiky

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

a)

Osobní automobil segmentu trhu „B“, kategorie 1B, M1 s karoserií kombi

•

V oddíle a) je uchaze oprávn n nabídnout p ípadn

i osobní automobil nižší st ední t ídy

segmentu trhu „C“ kategorie M1 s karoserií kombi. Zadavatel akceptuje pouze karoserie
kombi, tzn. nelze plnit ve ejnou zakázku automobily v provedení karoserie jiném, jako
nap . automobily MPV, crossover, SUV, hatchback, dodávkovými automobily, apod.
•

Provedení karoserie– kombi, 5 dve í, 5 místné

•

Motor zážehový / vzn tový (dle požadavk dále)

•

Min. výkon motoru 60 kW

•

Min. to ivý moment (Nm) zážehový 130, vzn tový 200

•

Palivo: zážehový – bezolovnatý 95 oktanový benzín, vzn tový – motorová nafta

•

Maximální spot eba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu
se zn ním vyhlášky . 162/2011 Sb. Vyhláška o zp sobu stanovení technických podmínek
pro ú ely zákona o ve ejných zakázkách.

•

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

•

P evodovka min. 5 stup ová manuální (do tohoto po tu se nezapo ítává zp tný chod)

•

Min. objem zavazadlového prostoru (po ode tení prostoru pro umíst ní rezervy) 1A – 250
3

dm , 1B – 400 dm

3

•

Min. objem palivové nádrže 40 dm³

•

Min. užite né zatížení 400 kg

•

Barva interiéru – tmav šedá nebo erná, p ípadn kombinace obou barev

•

Min. délka (mm) 4200

•

Min. rozvor (mm) 2450

•

Airbagy – min. 4

•

Kontrola zapnutí bezpe nostních pás min. vp edu

•

Elektronický stabiliza ní systém

•

Imobilizér

•

Posilova

•

Hlavové op rky pro všechna místa k sezení

•

Zámek adicí páky

•

P ední mlhové sv tlomety

•

Denní svícení automatické

•

Klimatizace mechanická nebo automatická

•

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a min. 2 klí e

•

Elektrické stahování oken min. p edních dve í, vyh ívané zadní sklo, zadní st ra

ízení

s ost ikova em
•

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

•

Rezervní kolo

•

Volant výškov a podéln nastavitelný

•

Sedadla – výškov nastavitelné sedadlo idi e, d lená a sklopná zadní op radla

•

Zp tná zrcátka elektricky ovládaná

•

Koberce – gumové koberce vp edu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející
z originálního p íslušenství výrobce

•

Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ro ního období v okamžiku
p edání vozidla, sou ástí dodávky budou i pneumatiky pro opa né období zvláš na vlastních
discích; žádné dodávané pneumatiky nesm jí být starší než 18 m síc v momentu p evzetí
vozidla, pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozm r , sou ástí dodávky bude
rezervní kolo; budou dodány též bezpe nostní šrouby v p ípad , že bude vozidlo vybaveno
pneu na litých discích, dále klí na matice kol a p íru ní zvedák

•

Povinná výbava (autolékárni ka, výstražný trojúhelník, bezpe nostní vesta, tažné lano,
náhradní žárovky)

•

Po et, barvy karoserie, pohon: viz tabulka

ORGANIZACE

Po et kus

POHON

AOPK

3 ks barva bílá

zážehový

VÚKOZ

2 ks barva st íbrná

vzn tový

NP Šumava

3 ks barva zelená

zážehový

CELKEM

8 ks

R

b)

Osobní automobil nižší st ední t ídy segmentu trhu „C“, kategorie 2C, M1 s karoserií
hatchback, liftback, sedan

•

Provedení karoserie Hatchback/Liftback/Sedan, 4-5 dve í, 5 místné

•

Motor zážehový / vzn tový

•

Min. výkon motoru 60 kW

•

Min. to ivý moment (Nm) zážehový 150, vzn tový 200

•

Palivo: zážehový – bezolovnatý 95 oktanový benzín, vzn tový – motorová nafta

•

Maximální spot eba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu
se zn ním vyhlášky . 162/2011 Sb. Vyhláška o zp sobu stanovení technických podmínek
pro ú ely zákona o ve ejných zakázkách.

•

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

•

P evodovka min. 5 stup ová manuální (do tohoto po tu se nezapo ítává zp tný chod)

•

Min. objem zavazadlového prostoru (po ode tení prostoru pro umíst ní rezervy) 450 dm

•

Min. objem palivové nádrže 50 l

•

Min. užite né zatížení 450 kg

•

Barva interiéru – tmav šedá nebo erná, p ípadn kombinace obou barev

•

Min. délka (mm) 4500

•

Min. rozvor (mm) 2600

•

Airbagy – min. 6

•

Kontrola zapnutí bezpe nostních pás min. vp edu

•

Elektronický stabiliza ní systém

•

Imobilizér

•

Posilova

•

Hlavové op rky pro všechna místa k sezení

•

Zámek adicí páky

•

P ední mlhové sv tlomety

•

Denní svícení automatické

•

Klimatizace mechanická nebo automatická

•

Tempomat

•

Zadní parkovací asistent

•

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a min. 2 klí e

•

Elektrické stahování oken min. p edních dve í, vyh ívané zadní sklo, tónovaná skla (max.

3

ízení

dle platné legislativy)
•

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

•

Rezervní kolo

•

Volant výškov a podéln nastavitelný

•

Sedadla – výškov nastavitelné sedadlo idi e, d lená a sklopná zadní op radla

•

Zp tná zrcátka elektricky ovládaná

•

Koberce – gumové koberce vp edu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející
z originálního p íslušenství výrobce

•

Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ro ního období v okamžiku
p edání vozidla, sou ástí dodávky budou i pneumatiky pro opa né období zvláš
na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesm jí být starší než 18 m síc
v momentu p evzetí vozidla, pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozm r ,
sou ástí dodávky bude rezervní kolo; budou dodány též bezpe nostní šrouby v p ípad ,
že bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klí na matice kol a p íru ní zvedák

•

Povinná výbava (autolékárni ka, výstražný trojúhelník, bezpe nostní vesta, tažné lano,
náhradní žárovky).

•

Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE

Po et kus

SFŽP

1 ks barva bílá

CELKEM

1 ks

c)

Osobní automobil nižší st ední t ídy segmentu trhu „C“ kategorie 2D, M1 s karoserií
kombi

•

Uchaze je oprávn n nabídnout p ípadn i osobní automobil st ední t ídy segmentu trhu „D“
kategorie M1 s karoserií kombi.

•

Provedení karoserie Kombi, 5 dve í, 5 místné

•

Motor vzn tový

•

Palivo: motorová nafta

•

Min. výkon motoru 75 kW

•

Min. to ivý moment (Nm) 250

•

Maximální spot eba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu
se zn ním vyhlášky . 162/2011 Sb. Vyhláška o zp sobu stanovení technických podmínek
pro ú ely zákona o ve ejných zakázkách.

•

Kombinovaný limit emisí CO2 (g/km) vzn tový do 120; emisní norma dle aktuáln platné
legislativy

•

P evodovka min. 5 stup ová manuální (do tohoto po tu se nezapo ítává zp tný chod)

•

Min. objem zavazadlového prostoru (po ode tení prostoru pro umíst ní rezervy) 500 dm

•

Min. objem palivové nádrže 50 l

•

Min. užite né zatížení 450 kg

•

Barva interiéru – tmav šedá nebo erná, p ípadn kombinace obou barev

•

Min. délka (mm) 4500

•

Min. rozvor (mm) 2600

•

Airbagy – min. 6

•

Kontrola zapnutí bezpe nostních pás min. vp edu

•

Elektronický stabiliza ní systém

•

Imobilizér

•

Posilova

•

Hlavové op rky pro všechna místa k sezení

•

Zámek adicí páky

•

P ední mlhové sv tlomety

•

Denní svícení automatické

•

Klimatizace mechanická nebo automatická

•

Tempomat

•

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a min. 2 klí e

•

Elektrické stahování oken min. p edních dve í, vyh ívané zadní sklo, tónovaná skla (max.

3

ízení

dle platné legislativy), zadní st ra s ost ikova em
•

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

•

Tažné za ízení

•

Podélné st ešní nosi e

•

Rezervní kolo

•

Volant výškov a podéln nastavitelný

•

Sedadla – výškov nastavitelné sedadlo idi e, d lená a sklopná zadní op radla

•

Zp tná zrcátka elektricky ovládaná

•

Koberce – gumové koberce vp edu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející
z originálního p íslušenství výrobce

•

Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ro ního období v okamžiku
p edání vozidla, sou ástí dodávky budou i pneumatiky pro opa né období zvláš
na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesm jí být starší než 18 m síc
v momentu p evzetí vozidla, pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozm r ,
sou ástí dodávky bude rezervní kolo; budou dodány též bezpe nostní šrouby v p ípad ,
že bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klí na matice kol a p íru ní zvedák

•

Parkovací senzory (lze nahradit parkovací kamerou) min. vzadu

•

Povinná výbava (autolékárni ka, výstražný trojúhelník, bezpe nostní vesta, tažné lano,
náhradní žárovky).

•

Barva karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE
HMÚ
CELKEM

Po et kus
1 ks barva modrá
1 ks

d)

Osobní automobil nižší st ední t ídy segmentu trhu „C“ kategorie 2E, M1 s karoserií
kombi s pohonem 4x4

•

Uchaze je oprávn n nabídnout p ípadn i osobní automobil st ední t ídy segmentu trhu „D“
kategorie M1 s karoserií kombi.

•

Provedení karoserie Kombi, 5 dve í, 5 místné

•

Motor vzn tový

•

Palivo: motorová nafta

•

Min. výkon motoru 105 kW

•

Min. to ivý moment (Nm) 250

•

Maximální spot eba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu
se zn ním vyhlášky . 162/2011 Sb. Vyhláška o zp sobu stanovení technických podmínek
pro ú ely zákona o ve ejných zakázkách.

•

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

•

P evodovka min. 5 stup ová manuální (do tohoto po tu se nezapo ítává zp tný chod)

•

Pohon 4 x 4

•

Min. objem zavazadlového prostoru (po ode tení prostoru pro umíst ní rezervy) 500 dm

•

Min. objem palivové nádrže 50 l

•

Min. užite né zatížení 450 kg

•

Barva interiéru – tmav šedá nebo erná, p ípadn kombinace obou barev

•

Min. délka (mm) 4500

•

Min. rozvor (mm) 2600

•

Airbagy – min. 6

•

Kontrola zapnutí bezpe nostních pás min. vp edu

•

Elektronický stabiliza ní systém

•

Imobilizér

•

Posilova

•

Hlavové op rky pro všechna místa k sezení

•

Zámek adicí páky

•

P ední mlhové sv tlomety

•

Denní svícení automatické

•

Klimatizace mechanická nebo automatická

•

Tempomat

•

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a min. 2 klí e

•

Elektrické stahování oken min. p edních dve í, vyh ívané zadní sklo, tónovaná skla

3

ízení

(max. dle platné legislativy), zadní st ra s ost ikova em
•

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

•

Rezervní kolo

•

Volant výškov a podéln nastavitelný

•

Sedadla – výškov nastavitelné sedadlo idi e, d lená a sklopná zadní op radla

•

Zp tná zrcátka elektricky ovládaná

•

Tažné za ízení

•

Podélné st ešní nosi e

•

Koberce – gumové koberce vp edu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející
z originálního p íslušenství výrobce

•

Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ro ního období v okamžiku
p edání vozidla, sou ástí dodávky budou i pneumatiky pro opa né období zvláš
na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesm jí být starší než 18 m síc
v momentu p evzetí vozidla, pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozm r ,
sou ástí dodávky bude rezervní kolo; budou dodány též bezpe nostní šrouby v p ípad ,
že bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klí na matice kol a p íru ní zvedák

•

Parkovací senzory (lze nahradit parkovací kamerou) min. vzadu

•

Povinná výbava (autolékárni ka, výstražný trojúhelník, bezpe nostní vesta, tažné lano,
náhradní žárovky).

•

Barva karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE
HMÚ
CELKEM

Po et kus
1 ks barva modrá
1 ks

e)

Osobní automobil nižší st ední t ídy segmentu trhu „C“ kategorie M1 s karoserií
kombi a pohonem na CNG

•

Uchaze je oprávn n nabídnout p ípadn i osobní automobil st ední t ídy segmentu trhu
„D“ kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem na CNG.

•

Provedení karoserie Kombi, 5 dve í, 5 místné

•

Motor s alternativním pohonem na CNG

•

Min. výkon motoru 71 kW

•

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

•

P evodovka 6 stup ová manuální/automatická: viz tabulka níže

•

Min. objem zavazadlového prostoru (po ode tení prostoru pro umíst ní rezervy) 380 dm

•

Min. objem palivové nádrže 30 dm / 12 kg

•

Min. užite né zatížení 400 kg

•

Barva interiéru – tmav šedá nebo erná, p ípadn kombinace obou barev

•

Min. délka (mm) 4500

•

Min. rozvor (mm) 2600

•

Airbagy – min. 6

•

Elektronický stabiliza ní systém

•

Posilova

•

Hlavové op rky pro všechna místa k sezení

•

Zámek adicí páky

•

P ední mlhové sv tlomety

•

Denní svícení automatické

•

Klimatizace mechanická nebo automatická

•

Tempomat

•

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a min. 2 klí e

•

Elektrické stahování oken min. p edních dve í, vyh ívané zadní sklo, tónovaná skla

3

3

ízení

(max. dle platné legislativy), zadní st ra s ost ikova em
•

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

•

Rezervní kolo

•

Volant výškov a podéln nastavitelný

•

Sedadla – výškov nastavitelné sedadlo idi e, d lená a sklopná zadní op radla

•

Zp tná zrcátka elektricky ovládaná

•

Koberce – gumové koberce vp edu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející
z originálního p íslušenství výrobce

•

Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ro ního období v okamžiku
p edání vozidla, sou ástí dodávky budou i pneumatiky pro opa né období zvláš

na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesm jí být starší než 18 m síc
v momentu p evzetí vozidla, pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozm r ,
sou ástí dodávky bude rezervní kolo; budou dodány též bezpe nostní šrouby v p ípad ,
že bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klí na matice kol a p íru ní zvedák
•

Parkovací senzory (lze nahradit kamerou) min. vzadu

•

Povinná výbava (autolékárni ka, výstražný trojúhelník, bezpe nostní vesta, tažné lano,
náhradní žárovky).

•

Barva karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE

Po et kus

MŽP

2 ks barva bílá

HMÚ

P evodovka
1 ks manuální
1 ks automatická

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 st ední t ídy segmentu trhu „C“ kategorie, 2C, M1 s karoserií
hatchback, liftback, sedan s pohonem 4x4

•

Uchaze je oprávn n nabídnout p ípadn i osobní automobil st ední t ídy segmentu trhu „D“
kategorie M1 s karoserií kombi.

•

Provedení karoserie Hatchback/Liftback/Sedan, 5 dve í, 5 místné

•

Motor vzn tový

•

Palivo: motorová nafta

•

Min. výkon motoru 120 kW

•

Min. to ivý moment (Nm) vzn tový 250

•

Maximální spot eba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu
se zn ním vyhlášky . 162/2011 Sb. Vyhláška o zp sobu stanovení technických podmínek
pro ú ely zákona o ve ejných zakázkách.

•

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

•

P evodovka automatická

•

Pohon 4x4

•

Min. objem zavazadlového prostoru (po ode tení prostoru pro umíst ní rezervy) 500 dm

•

Min. objem palivové nádrže 50 dm

•

Min. užite né zatížení 450 kg

•

Barva interiéru – tmav šedá nebo erná, p ípadn kombinace obou barev

•

Min. délka (mm) 4500

•

Min. rozvor (mm) 2600

•

Airbagy – min. 8

•

Kontrola zapnutí bezpe nostních pás min. vp edu

•

Elektronický stabiliza ní systém

•

Imobilizér

•

Posilova

•

Hlavové op rky pro všechna místa k sezení

•

Zámek adicí páky

•

P ední mlhové sv tlomety s funkcí p isvícení do zatá ek

•

Denní svícení automatické

•

Klimatizace s elektronickou regulací, min. dvou zónová

•

Adaptivní tempomat s funkcí nouzového samo inného bržd ní

•

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a min. 2 klí e

•

Elektrické stahování oken p edních a zadních dve í, vyh ívané zadní sklo, tónovaná skla,
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3

ízení

zadní sklo a zadní bo ní skla zatmav ná (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 výškov a podéln nastavitelný

•

Sedadla – výškov

nastavitelné sedadla idi e a spolujezdce, d lená a sklopná zadní

op radla, elektronicky nastavitelné sedadlo idi e a spolujezdce s pam tí alespo na dva
idi e, p ední a zadní vyh ívaná, potah min. kombinace k že/látka
•

Zp tná zrcátka elektricky ovládaná, stmívatelná, el. Sklopná

•

Sv tlomety – xenonové, automatické p epínání potkávacích a dálkových sv tel

•

Systém pro bezklí ové odemykání, zamykání a startování vozidla

•

Systém pro udržování vozidla v jízdním pruhu

•

Koberce – gumové koberce vp edu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející
z originálního p íslušenství výrobce

•

Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ro ního období v okamžiku
p edání vozidla, sou ástí dodávky budou i pneumatiky pro opa né období zvláš
na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesm jí být starší než 18 m síc
v momentu p evzetí vozidla, pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozm r ,
sou ástí dodávky bude rezervní kolo; budou dodány též bezpe nostní šrouby v p ípad ,
že bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klí na matice kol a p íru ní zvedák

•

Parkovací senzory (lze nahradit parkovací kamerou) vp edu i vzadu

•

Nezávislé topení s dálkovým ovládáním

•

Povinná výbava (autolékárni ka, výstražný trojúhelník, bezpe nostní vesta, tažné lano,
náhradní žárovky).

•

Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE
HMÚ
CELKEM

Po et kus
1 ks barva st íbrná metalická
1 ks

g)

Osobní automobil nižší st ední t ídy segmentu trhu „C“, kategorie, 2E, M1 s karoserií
kombi a pohonem 4 x 4

•

Uchaze je oprávn n nabídnout p ípadn i osobní automobil st ední t ídy segmentu trhu „D“
kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem 4x4

•

Provedení karoserie Kombi, 5 dve í, 5 místné

•

Motor vzn tový

•

Palivo: motorová nafta

•

Min. výkon motoru 120 kW

•

Min. to ivý moment (Nm) vzn tový 250

•

Maximální spot eba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu
se zn ním vyhlášky . 162/2011 Sb. Vyhláška o zp sobu stanovení technických podmínek
pro ú ely zákona o ve ejných zakázkách

•

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

•

Pohon 4 x 4, bu trvalý, nebo s p i aditelnou druhou nápravou.

•

Ochrana motoru a podvozku proti kamen m odhazovanými koly.

•

Sv tlá výška podvozku min. 160 mm.

•

St ešní podélné nosníky

•

Xenonová sv tla

•

Užite ná hmotnost s idi em min. 580 kg.

•

Objem zavazadlového prostoru min. 540 litr .

•

P evodovka automatická.

•

Spot eba kombinovaná do 6l. nafty/100 km.

•

Airbag idi e a spolujezdce, bo ní airbagy, hlavové airbagy.

•

Sedadla – výškov

nastavitelné sedadla idi e a spolujezdce, d lená a sklopná zadní

op radla, elektronicky nastavitelné sedadlo idi e s pam tí alespo

na dva idi e, min.

p ední vyh ívaná
•

Volant výškov a podéln nastavitelný.

•

Klimatizace s elektronickou regulací, min. dvou zónová

•

Tempomat

•

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.

•

Elektrické stahování oken p edních a zadních dve í, vyh ívané zadní sklo, tónovaná skla,
zadní sklo a zadní bo ní skla zatmav ná (max. dle platné legislativy)

•

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

•

P ední mlhové sv tlomety.

•

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

•

Zatmavená skla zadních dve í, zadních skel a pátých dve í.

•

Mechanické zabezpe ení adicí páky.

•

Nezávislé topení s dálkovým ovládáním

•

Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ro ního období v okamžiku
p edání vozidla, sou ástí dodávky budou i pneumatiky pro opa né období zvláš
na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesm jí být starší než 18 m síc
v momentu p evzetí vozidla, pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozm r ,
sou ástí dodávky bude rezervní kolo; budou dodány též bezpe nostní šrouby v p ípad ,
že bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klí na matice kol a p íru ní zvedák

•

Povinná výbava (autolékárni ka, výstražný trojúhelník, bezpe nostní vesta, tažné lano,
náhradní žárovky).

•

Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE

Po et kus

AOPK

1 ks barva st íbrná metalická

CELKEM

1 ks

h)

Osobní automobil st ední t ídy segmentu trhu „D“, kategorie, 3B, M1 s karoserií
liftback nebo sedan s pohonem 4x4

•

Uchaze je oprávn n nabídnout p ípadn i osobní automobil vyšší st ední t ídy segmentu
trhu „E“ kategorie M1 s karoserií liftback nebo sedan.

•

Provedení karoserie Liftback/Sedan, 4-5 dve í, 5 místné

•

Motor zážehový / vzn tový

•

Palivo: zážehový – bezolovnatý 95 oktanový benzín, vzn tový – motorová nafta

•

Min. výkon motoru 120 kW

•

Min. to ivý moment (Nm) zážehový 250, vzn tový 300

•

Maximální spot eba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu
se zn ním vyhlášky . 162/2011 Sb., Vyhláška o zp sobu stanovení technických podmínek
pro ú ely zákona o ve ejných zakázkách.

•

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

•

P evodovka automatická

•

Pohon 4x4

•

Min. objem zavazadlového prostoru (po ode tení prostoru pro umíst ní rezervy) 500 dm

•

Min. objem palivové nádrže 55 dm

•

Min. užite né zatížení 450 kg

•

Barva interiéru – tmav šedá nebo erná, p ípadn kombinace obou barev

•

Min. délka (mm) 4700

•

Min. rozvor (mm) 2700

•

Airbagy – vp edu min. 6, navíc bo ní airbagy vzadu

•

Kontrola zapnutí bezpe nostních pás min. vp edu

•

Elektronický stabiliza ní systém

•

Imobilizér

•

Posilova

•

Hlavové op rky pro všechna místa k sezení

•

Zámek adicí páky

•

P ední mlhové sv tlomety

•

Xenonové nebo LED potkávací sv tlomety

•

Denní svícení automatické

•

Klimatizace s elektronickou regulací, min. dvou zónová

•

Adaptivní tempomat s funkcí nouzového samo inného bržd ní

•

Systém pro bez klí ové odemykání, zamykání a startování vozidla

•

Systém pro udržování vozidla v jízdním pruhu

•

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a min. 2 klí e

•

Elektrické stahování oken p edních a zadních dve í, vyh ívané zadní sklo, tónovaná skla,
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ízení

zadní sklo a zadní bo ní 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 výškov a podéln nastavitelný multifunk ní, dálkové ovládání autorádia a handsfree
na volantu nebo pod volantem

•

Sedadla – výškov

nastavitelné sedadla idi e a spolujezdce, d lená a sklopná zadní

op radla, elektronicky nastavitelné sedadlo idi e s pam tí alespo na dva idi e, vp edu
i vzadu vyh ívaná, potah min. kombinace k že/látka
•

Zp tná zrcátka elektricky ovládaná a vyh ívaná

•

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

•

Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ro ního období v okamžiku
p edání vozidla, sou ástí dodávky budou i pneumatiky pro opa né období zvláš
na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesm jí být starší než 18 m síc
v momentu p evzetí vozidla; pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozm r ,
sou ástí dodávky bude rezervní kolo; vozidlo bude vybaveno pneu na litých discích v .
bezpe nostních šroub , dále bude sou ástí klí na matice kol a p íru ní zvedák

•

Parkovací senzory (lze nahradit parkovací kamerou) vp edu i vzadu

•

Nezávislé topení s dálkovým ovládáním

•

Povinná výbava (autolékárni ka, výstražný trojúhelník, bezpe nostní vesta, tažné lano,
náhradní žárovky).

•

Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE

Po et kus

MŽP

4 ks barva metalická erná

CELKEM

4 ks

P íloha . 3
Podrobná specifikace a parametry Zboží

