Příloha č. 1 Rozhodnutí o vypsání veřejné zakázky a výzvy k podání nabídky

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„Operativní leasing osobních automobilů pro Město Břeclav“
Specifikace počtu, konfigurace vozidel a požadovaných služeb operativního leasingu
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb operativního leasingu vozového parku po
dobu 36 měsíců.
Vozový park bude vytvořen ze čtyř nových vozidel dvou kategorií (A a B – popis viz níže)
Požadovaná minimální konfigurace vozidel do vozového parku.
Zadavatel požaduje realizovat služby operativního leasingu u vozů v kategoriích:
Kategorie A …manuální převodovka
Karoserie 5 dveřová, hatchback, 5 místná
Motor zážehový, min. obsah 1150 ccm, min. výkon 77 kW
Poptávaná exhalační norma EU6
Palivo benzin, CNG
Předpokládaný počet najetých km po dobu smluvního vztahu 30 000 km
Poptávaný počet vozidel 2 ks
Kategorie B…manuální převodovka
Karoserie 5 dveřová, kombi, 5 místná
Motor zážehový, min. obsah 1150 ccm, min. výkon 77 kW
Palivo benzin, CNG
Poptávaná exhalační norma EU6
Předpokládaný počet najetých km po dobu smluvního vztahu 30 000 km
Poptávaný počet vozidel 2 ks
Konfigurační požadavky na vybavení společné pro všechny kategorie:
- Boční a čelní airbagy na místě řidiče a spolujezdce
- Okenní airbagy pro přední a zadní sedadla
- Posilovač řízení
- Antiblokovací systém ABS
- Centrální, dálkově ovládané zamykání
- Přední a zadní mlhová světla
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Vnější zpětná zrcátka v barvě vozu, vyhřívaná
- Vyhřívání předních sedadel
- Dělené a sklopné zadní sedadlo
- Elektricky ovládané přední okna
- Gumové podlahové rohože vepředu i vzadu
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Palubní počítač
Klimatizace, automatická dvouzónová
Stěrač zadního okna
5ti dveřové provedení
Tónované skla
Parkovací asistent vzadu
Disky kol z lehkých slitin
Povinná výbava

Požadované služby operativního leasingu
Zadavatel požaduje typ uzavřeného operativního leasingu, který bude obsahovat v sobě následující
služby po celou dobu trvání smluvního vztahu:
- Splátka nájemného
- Silniční daň
- Koncesionářský poplatek za rádio
- Dálniční známky pro území ČR
- Havarijní pojištění: spoluúčast 5%, (min. 5 000 Kč)
- Povinné ručení s limity na zdraví / na majetek 70/70 mil. Kč
- Asistenční služba 24 hod
- Náhradní vozidlo (stejného typu i výbavy) musí být k dispozici do 12 hodin od nahlášení
poruchy bezúplatně, pokud si zásahy na nasmlouvaném vozidle vyžádají více než 1 den,
- Přistavení a odstavení servisovaného vozu musí být zahrnuto v ceně operativního leasingu,
- Pojistné krytí při totální škodě a odcizení pokrývá rozdíl mezi účetní a obecnou cenou
- Pojištění čelního skla (bez spoluúčasti)
- Úrazové pojištění přepravovaných osob (max.: 5)
- Pojištění zavazadel umístěných v zavazadlovém prostoru
- Veškerý záruční a pozáruční servis vozidla mimo pojistné události a prokazatelné chyby řidiče,
Servisní náklady, opravy, údržba (veškeré úkony předepsané výrobcem k zachování garancí a
záruk)
- Pneuservis: nákup, výměna, montáž, pneumatik, 1x sada LETNÍ, 1x sada ZIMNÍ, včetně Fe
disků – pneu
- Do vozidel bude nainstalovaný systém GPS pro sledování vozidel, který určí zadavatel.
Účastník akceptuje instalaci tohoto zařízení do nabízených vozidel. Náklady na instalaci hradí
zadavatel.
- Jednotná barva vozidel - metalický lak
- Plánovaný roční nájezd každého vozidla je 10 000 km ročně, měsíční se nesleduje
- Nepřipouští se účtování žádné kauce
- Nebude účtován poplatek či sankce za nedodržení plánovaného počtu ujetých km

Digitálně podepsal/a Bc. Josef Hlavňovský
DN: C=CZ, O="Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]", CN=
PostSignum Qualified CA 2
Důvod: Zkontroloval(a) jsem tento dokument
Datum: čtvrtek 3. květen 2018 13:05:23

