Příloha č. 1

Specifikace počtu, konfigurace vozidel a požadovaných služeb
operativního leasingu
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb operativního leasingu vozového
parku po dobu 60 měsíců.
1.

Požadovaná minimální konfigurace vozidla.
Poptávaný minimální výkon 100 kW
Poptávaná maximální kombinovaná spotřeba paliva 5l/na 100 km (uchazeč doloží kopii
technického listu nabízeného typu vozidla)
Poptávaná exhalační norma EU6
Poptávaný minimální objem zavazadlového prostoru 500 l
Předpokládaný počet najetých km po dobu smluvního vztahu 2500 km/měsíc
Poptávaný počet vozidel 24 ks
Minimální rozvor 2650 mm
1.1. Požadavky na vybavení:

Nové vozidlo, maximální stav tachometru v době předání 30 km
Převodovka manuální
Klimatizace, Tempomat
Antiblokovací brzdový systém ABS + EBD +ESP
Boční a čelní airbagy na místě řidiče a spolujezdce
Okenní hlavový airbagy pro přední a zadní sedadla
Posilovač řízení
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Přední a zadní mlhová světla
Výškově a podélně nastavitelný volant
Vnější zpětná zrcátka v barvě vozu
Vnější zpětná zrcátka vyhřívaná
Dělené a sklopné zadní sedadlo
Elektricky ovládaná přední a zadní okna
Přední a zadní parkovací senzory, Parkovací asistent
Asistent rozjezdu do kopce, Multifunkční volant
Středová operka rukou pro přední sedadla s úložným prostorem
Bluetooth handsfree
Přisvěcování do zatáček, LED denní svícení
Vyhřívaná přední sedadla
Nastavitelná bederní opěrka v sedadle řidiče
Dojezdové rezervní kolo
Gumové podlahové rohože vpředu i vzadu
Rádio s CD a MP3, Palubní počítač
Stěrač zadního okna, Tónovaná skla
5-ti dveřové provedení
Disky kol z lehkých slitin pro letní i zimní sadu pneumatik
Povinná výbava
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2.

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
 Dálniční známky pro území ČR
 Havarijní pojištění: spoluúčast 10%, (min. 10 000 Kč )
 Povinné ručení (min 50/50)
 Asistenční služba (včetně 5dní náhradní vozidlo při asistenční události)
 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:) limit: 150 000 Kč smrt , 300 000 Kč trvalé
následky
 Pojištění zavazadel umístěných v zavazadlovém prostoru: limit: 10 000 Kč spoluúčast: 500 Kč
 Elektronický reporting a tankservis
 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) po celou dobu trvání smlouvy
 Pneuservis: nákup, výměna, montáž, uskladnění pneumatik, celkem 2x sada LETNÍ – disky
z lehkých slitin, 2x sada ZIMNÍ, disky z lehkých slitin

3.

Další požadavky
-

-

-

4.

Do vozidel bude nainstalovaný systém GPS pro sledování vozidel, který určí zadavatel.
Uchazeč akceptuje instalaci tohoto zařízení do nabízených vozidel. Náklady na instalaci hradí
zadavatel.
Všechna vozidla budou mít jednotnou barvu.
Uchazeč zajistí jednotné označení vozidel firemním logem zadavatele, dle grafických
podkladů zadavatele (polepy na obou předních dveřích + zadní, rozměr cca 10x 30cm)
Uchazeč akceptuje požadavek zadavatele, že bude zadavatel zapsán ve velkém technickém
průkazu jako provozovatel vozidla. Zadavatel současně akceptuje, že veškeré zákonné
povinnosti s tímto spojené přechází na něj.
Zadavatel požaduje, aby měl uchazeč dostatečně širokou síť servisních středisek pro zajištění
užívaných vozu v operativním leasingu. Za dostatečně širokou síť považuje zadavatel takovou
síť, která obsahuje minimálně jedno certifikované (vlastní, nebo smluvní) servisní místo
v každém kraji České republiky a minimálně jedno certifikované (vlastní, nebo smluvní)
servisní místo v okresech Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Seznam certifikovaných servisu
(vlastních , nebo smluvních) uvede uchazeč v oddíle 8 své nabídky

Požadovaný harmonogram dodávek první sady vozidel.

Nové vozidla dle uzavřené Základní rámcové smlouvy a následně dle uzavřených dílčích leasingových
smluv budou dodány v závislosti na potřebě zadavatele dle následujícího harmonogramu:
dodávka do 1.4.2017:
dodávka do 1.7.2017:
dodávka do 1.8.2017:
dodávka do 1.1.2018:
dodávka do 1.9.2018:

16 vozidel
2 vozy
1 vůz
1 vůz
2 vozy
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dodávka do 1.12.2018:
dodávka do 1.3.2019:

1 vůz
1 vůz

Pořízení dalších vozidel bude Zadavatel realizovat na základě svých provozních potřeb kdykoliv
v průběhu trvání platnosti Základní rámcové smlouvy při dodržení dodací lhůty 60 dní od uzavření
dílčí leasingové smlouvy na konkrétní vozidlo. Za porušení/ nedržení dodací lhůty uplatní zadavatel
vůči uchazeči (dodavateli) smluvní pokutu 500 Kč za každý započatý den prodlení.
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