AKTUALIZACE ke dni 19. 9. 2018

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace:
Specifikace poskytování finančních a servisních služeb
Finanční a servisní služby operativního leasingu budou využívány během platnosti rámcové smlouvy pro všechna
specifikovaná vozidla.
Finanční a servisní služba operativního leasingu musí obsahovat minimálně tento rozsah služeb:
-

-

-

havarijní pojištění vozů se spoluúčastí 10%, min. 10.000,- Kč po celou dobu provozu vozu objednatelem
v rámci všech členských států Evropské unie
dálniční známky po celou dobu provozu vozu objednatelem platné pro ČR
platbu za registraci vozu
platbu silniční daně v souladu s platnými právními předpisy po celou dobu provozu vozu objednatelem
platbu povinného ručení po celou dobu provozu vozu objednatelem v rozsahu krytí s minimálním plněním ve
výši 70 mil. Kč pro škodu na zdraví nebo usmrcení na každého zraněného nebo usmrceného a dále
s minimálním plněním ve výši 70 mil. Kč pro věcnou škodu a ušlý zisk bez ohledu na počet poškozených
poplatky za rádio po celou dobu provozu vozu objednatelem
veškeré náklady spojené s běžným provozem vozu po celou dobu provozu vozu objednatelem (údržba,
opravy, včetně dodání náhradních dílů minimálně v tomto rozsahu: Inspekční prohlídky předepsané
výrobcem vč. olejových náplní, svíček, filtrů, rozvodů, stíráte a žárovek, tlumiče, brzdové obložení a kotouče /
bubny, spojka, alternátor, řízení, geometrie, baterie, čerpadla, zapalovací / vstřikovací soustava, klimatizace,
elektroinstalace
výměna pneumatik v rozsahu stanoveném zákonem či dle stavu pneumatik, včetně montáže demontáže,
vyvážení, skladování či likvidace pneumatik po celou dobu provozu objednatelem
pojištění čelního skla
silniční asistence v režimu 24 hodin x 7, v rozsahu odtahu nepojízdného vozidla po celé ČR do smluvního
servisu
v případě nepojízdnosti vozu z jakéhokoliv důvodu náhradní vozidlo na min. 5 dní zdarma
velké technické průkazy vozidel určených k operativnímu leasingu nebudou předmětem jištění úvěru nebo
jiné formy financování
všechny automobily budou vybaveny gumovými koberci vpředu i vzadu.

Nájezd vozidel pro účely kalkulace bude nastaven na 25.000 km / ročně
Doba leasingu pro účely kalkulace: 60 měsíců
Kalkulace leasingových splátek bude kalkulována vždy, jako uzavřena kalkulace tzn. s garantovanou zůstatkovou cenou
vozu a bez možnosti vyrovnání případných nedoplatků/přeplatků doplňkových služeb a bez vyúčtování rozdílu mezi
skutečnou prodejní a zůstatkovou cenou vozidla.
Zadavatel nepřipouští kalkulaci s jakoukoliv počáteční akontací nebo platbou na konci pronájmu. Veškeré platby
budou rozpočteny do pravidelných konstantních měsíčních splátek odpovídajících době poskytování finanční a servisní
služby operativního leasingu.
Předávacím místem pro předání vozů mezi zadavatelem a dodavatelem služby je vždy nejbližší možné místo (smluvní
prodejce dodavatele), ve vztahu k sídlu zadavatele.
Dodavatel je povinen zajistit do začátku plnění předmětu veřejné zakázky síť smluvních autoservisů, pneuservisů
maximálně do 50 Km od sídla zadavatele. Dodavatel zdarma zajistí pravidelný Pick up servis na pravidelný servis a
přezutí, bude li zadavatelem vyžadováno.
Zadavatel vyžaduje elektronickou fakturaci na měsíční bázi.
V případě, že vznikne potřeba provedení STK, upozorní dodavatel v dostatečném předstihu objednatele.

SPECIFIKACE MODELU viz níže:

Základní technické parametry

Požadovaná úroveň parametrů

4ks
Typ
Typ motoru
Zdvihový objem
Výkon motoru
Převodovka
Pohon
ABS, ESP
Barva
Délka
Šířka
Objem zavazadlového prostoru
Objem nádrže
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Plnohodnotná rezerva
Klimatizace
Přední mlhové světlomety
Zadní stěrač
Emisní norma
Min. 4x airbag
Rádio

osobní automobil hatchback
benzinový
min. 990 cm
min. 60 kW
manuální min. 5 st.
přední náprava
ano
modrá základní
max. 4 000 mm
max. 2 000 mm
min. 300/1150 l
min. 40 l
ano
ano
manuální
ano
ano
Euro 5
ano
integrované, s USB vstupem

Základní technické parametry

Požadovaná úroveň parametrů

(1KS)
Typ:
Typ motoru
Zdvihový objem
Výkon motoru
Převodovka
Pohon
ABS, ESP
Barva
Délka
Šířka
Světlá výška
Objem zavazadlového prostoru
Objem nádrže
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Klimatizace
Elektrické ovládání oken vpředu
Přední mlhové světlomety
Zadní stěrač
Rádio
Emisní norma
Min. 4x airbag
Střešní nosič podélný
Plnohodnotná rezerva

osobní automobil kombi
benzinový
min. 990 cm
min. 60 kW
manuální min. 5 st.
přední náprava
ano
modrá základní
max. 4 300 mm
max. 2 000 mm
min. 130 mm
min. 300/1150 l
min. 40 l
ano
manuální
ano
ano
ano
integrované, s USB vstupem
Euro 5
ano
ano
ano

Základní technické parametry

Požadovaná úroveň parametrů

(1KS)
Typ:
Typ motoru
Zdvihový objem
Výkon motoru
Převodovka
Pohon
ABS, ESP
Barva
Délka
Šířka
Světlá výška
Objem zavazadlového prostoru
Objem nádrže
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Klimatizace
Elektrické ovládání oken vpředu
Přední mlhové světlomety
Zadní stěrač
Rádio
Tažné zařízení
Emisní norma
Min. 4x airbag
Střešní nosič podélný
Plnohodnotná rezerva

osobní automobil kombi
benzinový
min. 990 cm
min. 60 kW
manuální min. 5 st.
přední náprava
ano
modrá základní
max. 4 300 mm
max. 2 000 mm
min. 130 mm
min. 300/1150 l
min. 40 l
ano
manuální
ano
ano
ano
integrované, s USB vstupem
s odnímatelnou hlavicí
Euro 5
ano
ano
ano

Základní technické parametry

Požadovaná úroveň parametrů

(1 ks)
Typ
Pohon kol
Typ motoru
Zdvihový objem
Výkon motoru
Převodovka
ABS, ESP
Barva
Palubní počítač
Délka
Šířka
Světlá výška
Objem zavazadlového prostoru
Objem nádrže
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Navigace
Parkovací senzory - zadní
Klimatizace
Elektrické ovládání oken vpředu/vzadu
El. ovládání vnějších zpět. zrcátek s vyhříváním
Přední mlhové světlomety
Zadní stěrač
Rádio
Kola
Rezervní kolo
Kontrola tlaku v pneumatikách
Zásuvka na 230V

osobní automobil
4x2
benzínový
min. 1 490 cm
min. 100 kW
manuální - min. 6 stupňová
ano
metalická modrá
ano
max. 4880 mm
max. 2050 mm
min. 135 mm
min. 600/1700 l
min. 60 l
ano
ano
ano
automatická
ano
ano
ano
ano
integrované, s USB vstupem
z lehké slitiny min. 16 palců
plnohodnotné
ano
ano

Základní technické parametry

Požadovaná úroveň parametrů

(1KS)
Typ
Pohon kol
Typ motoru
Zdvihový objem
Výkon motoru
Převodovka
ABS, ESP
Barva
Palubní počítač
Délka
Šířka
Světlá výška
Objem zavazadlového prostoru
Objem nádrže
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Klimatizace
Elektrické ovládání oken vpředu/vzadu
El. ovládání vnějších zpět. zrcátek s vyhříváním
Přední mlhové světlomety
Zadní stěrač
Rádio
Tažné zařízení
Gumová vana v zavazadlovém prostoru
Kola
Rezervní kolo
Kontrola tlaku v pneumatikách
Zásuvka na 230 V

osobní automobil kombi
4x2
Benzínový
min. 1 490 cm
min. 65 kW
manuální- min. 5st.
ano
modrá metalická
ano
max. 4 680 mm
max. 2050 mm
min. 135 mm
min. 590/1700 l
min. 50 l
ano
automatická
ano
ano
ano
ano
integrované, s USB vstupem
s odnímatelnou hlavicí
ano
z lehké slitiny min. 16 palců
plnohodnotné
ano
ano

Základní technické parametry
2 KS
Typ vozidla
Homologační kategorie
Dveře
Počet míst k sezení
Motor
Palivo
Převodovka
Pohon
Emisní norma
Emise CO2 g/km
Barva
Objem palivové nádrže
Objem nákladového prostoru
Rozvor
Užitečné zatížení
Střešní nosič
Další vybavení:

Požadovaná úroveň parametrů
Užitkové - dodávka
N1
řidič, spolujezdec, pravé boční posuvné,
zadní dvoukřídlé bez prosklení
3
zážehový, min. zdvihový objem 1000 ccm
benzín
manuální
přední
EURO 5
max. 170
základní nemetalická - modrá
min. 50l
min. 3,0 m3
min. 2600 mm
min. 450kg
nosič určený pro žebřík
Mechanická klimatizace
Rádio
Elektrické ovládání předních oken
Tažné zařízení
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