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

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpisů (dále jen „Občanský 
zákoník“), 

 

MEZI T MITO SMLUVNÍMI STRANAMI 

 

Česká geologická služba 

se sídlem:  Klárov 131/3, 118 21 Praha 1 

IČO:   00025798 

bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu:  87530011/0710 

jednající:  Mgr. Zden k Venera, Ph.D., editel 

(dále jen „ČGS“) 

 

Česká republika – Česká inspekce životního prost edí 
se sídlem:  Na B ehu 267/1a, 190 00 Praha 9 

IČO:   41693205 

bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu:  9126101/0710 

jednající:  Ing. Erik Geuss, Ph.D., editel 

(dále jen „ČIŽP“) 

 

Správa Národního parku České Švýcarsko 

se sídlem:  Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa 

IČO:   06342477 

bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu:  5331431/0710 

jednající:  Ing. Pavel Benda, Ph.D., editel 

(dále jen „NPČŠ“) 

 

Správa Národního parku Šumava 

se sídlem:  1. máje 260, 385 01 Vimperk 

IČO:    00583171 

bankovní spojení:  Komerční banka 

číslo účtu:   8230281/010 

jednající:   Mgr. Pavel Hubený, editel 

(dále jen „NPŠ“) 

 

DÁLE JEDNOTLIV  ČI SPOLEČN  JEN „Kupující“ 
NA STRAN  JEDNÉ, 
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A 

 

ROTO Plzeň s. r. o. 
se sídlem: Folmavská 2876/4, 301 00 Plzeň 

IČO: 64357619 

DIČ: CZ64357619 (je plátcem DPH) 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. Plzeň 

číslo účtu: 1023001510/5500 

zapsaná: obchodní rejst ík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6801 

jednající: Petr Svoboda, jednatel, Renáta Mourková, jednatelka 

 

DÁLE JEN „Prodávající“ 
NA STRAN  DRUHÉ, 

 

KUPUJÍCÍ A PRODÁVAJÍCÍ SPOLEČN  JEN „Smluvní strany“ 

NEBO JEDNOTLIV  „Smluvní strana“. 
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1. ÚČEL A P EDMĚT SMLOUVY 

1.1. Tato Smlouva je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícími na základ  výsledků zadávacího 

ízení za účelem realizace Části 1 ve ejné zakázky s názvem „Nákup terénních 
a dodávkových automobil  pro RO MŽP v roce 2019“, vedené ve V stníku ve ejných 

zakázek pod evidenčním číslem: Z2019-003030 (dále jen „Ve ejná zakázka“), neboť nabídka 

Prodávajícího byla vyhodnocena jako nejvhodn jší. Ve ejnou zakázku realizoval jménem 

a na účet jednotlivých Kupujících jako pov ujících zadavatelů centrální zadavatel Česká 

republika – Ministerstvo životního prost edí se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO: 

00164801 (dále též „Centrální zadavatel“), v souladu s p íslušnými právními p edpisy a 

smlouvou o centralizovaném zadávání. 

1.2. P edm tem této Smlouvy je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícím automobily 

dle specifikace uvedené v p íloze č. 1 a č. 2 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 části Zboží ve výši a za podmínek upravených dále v této Smlouv . 

1.4. Ustanovení této Smlouvy se na každého Kupujícího vztahují zvlášť, p ičemž jednotliví Kupující 

se stanou za podmínek upravených dále v této Smlouv  samostatnými vlastníky p íslušného 

Zboží a mohou tak jednotliv  uplatňovat veškerá práva (tj. zejména nároky z vad Zboží, 

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

 

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1. Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícím nejpozd ji do 150 kalendá ních dnů od nabytí 

účinnosti této Smlouvy. 

2.2. Místem pln ní jsou sídla Kupujících uvedená u identifikace Smluvních stran v úvodu této 

Smlouvy), nestanoví-li Kupující po dohod  s Prodávajícím jinak. 

 

3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Celková kupní cena za Zboží dle čl. 1. odst. 1.2. této Smlouvy byla stanovena nabídkou 

Prodávajícího podanou na Ve ejnou zakázku a činí 12.678.512,41 Kč bez dan  z p idané 

hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuáln  platnou a účinnou právní úpravou 

21 %, tedy 2.662.487,61 Kč. Celková cena včetn  DPH tedy činí 15.341.000,02 Kč (dále 

jen „Celková cena“). Celková cena je stanovena následujícím způsobem: 
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Zboží 
Jednotková 

cena za 1 kus 
v Kč bez DPH 

Počet 
kus  

celkem 

Celková cena 
v Kč bez DPH 

DPH 
21 % v Kč 

Celková cena 
v Kč s DPH 

Terénní automobil 
„st ední t ída“, 

pohon 4x4, 
segment trhu I., 
kategorie M1G 

551.239,67 23 12.678.512,41 2.662.487,61 15.341.000,02 

3.2. Celková cena a rovn ž i jednotková cena za Zboží jsou konečné, závazné a obsahují všechny 

p ípadné náklady Prodávajícího včetn  všech p ípadných poplatků. 

3.3. Celková cena je rozd lena dle p íslušných Kupujících do jednotlivých dílčích kupních cen (dále 

jen „Cena“) dle následující tabulky: 

Kupující Cena za Kupujícího 
v Kč bez DPH  

DPH 
21 % v Kč 

Cena za Kupujícího 
v Kč s DPH  

ČGS 551.239,67 115.760,33 667.000,00 

ČIŽP 7.166.115,71 1.504.884,30 8.671.000,01 

NPČŠ 2.204.958,68 463.041,32 2.668.000,00 

NPŠ 2.756.198,35 578.801,66 3.335.000,01 

3.4. Cenu zaplatí p íslušný Kupující Prodávajícímu bezhotovostním p evodem na bankovní účet 

Prodávajícího uvedený u identifikace Smluvních stran v úvodu této Smlouvy na základ  

ádného daňového a účetního dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Prodávajícím zvlášť 

pro každého Kupujícího. 

3.5. Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu ke dni uskutečn ní zdanitelného pln ní, který je dnem 

podepsání protokolu o p edání a p evzetí p íslušné části Zboží jednotlivým Kupujícím podle 

čl. 4. odst. 4.1. této Smlouvy. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Kupujícímu. 

Povinnost Kupujícího zaplatit Cenu je spln na odepsáním p íslušné částky z účtu Kupujícího. 

Kupující neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradn  v Kč (CZK), rovn ž veškeré 

cenové údaje na faktu e budou v CZK. 

3.6. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 

hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpisů, (jedná se p edevším o označení faktury a její číslo, 

identifikační údaje Smluvních stran, p edm t Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku 

bez/včetn  DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. 

3.7. Kupující je oprávn n vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné 

náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec, pop . 

pokud bude doručena nesprávnému Kupujícímu. V takovém p ípad  se doba splatnosti 
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zastavuje a nová doba splatnosti počíná b žet ode dne doručení 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 částí Zboží p íslušnému Kupujícímu dle této Smlouvy bude 

sepsán protokol podepsaný Prodávajícím a p íslušným Kupujícím. V p ípad  zjišt ných 

nedostatků bude v tomto protokolu uvedena i tato skutečnost s konkrétním vymezením 

zjišt ných vad u dodaného Zboží včetn  způsobu 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 důvod. 

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 dílů a p íslušenství po dobu 10 let, a to počínaje dnem 

p evzetí Zboží Kupujícím. 

Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví. 

5.2. B h záruční lhůty začíná ode dne p evzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba neb ží po dobu, 

po kterou Kupující nemůže užívat Zboží pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající. 

5.3. Lhůta pro vy ízení uplatn ného práva z vad činí 30 dnů ode dne uplatn ní práva 

z vad Kupujícím.  

5.4. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatn ním práv 

z vad. 

5.5. Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou 

nebo údržbou Zboží nebo úmyslným poškozením Zboží Kupujícím nebo nepovolanou osobou, 

p ípadn  jakýmikoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi 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.  
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5.7. P i nedodržení doby dodání Zboží je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve 

výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení, bez ohledu na skutečnost, kolik kusů Zboží 

je či není již dodáno. Totéž platí p i nedodržení termínu ešení vad uvedených v protokolu dle 

čl. 4. odst. 4.1. této Smlouvy. 

5.8. V p ípad  porušení jakýchkoliv dalších závazků ze Smlouvy je Prodávající povinen Kupujícímu 

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

5.9. V p ípad  zjišt ní dle čl. 6. odst. 6.2. této Smlouvy je Prodávající rovn ž povinen zaplatit 

Kupujícímu smluvní pokutu 50.000,- Kč za každé takové porušení. 

5.10. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem 

splatnosti se rozumí den p ipsání p íslušné částky na účet Kupujícího. 

5.11. Uplatn ním práv z vad či uplatn ním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody 

v plné výši. 

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

6.1 V p ípad  podstatného porušení této Smlouvy Prodávajícím může 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 určité vlastnosti, zejména vlastnosti 

Kupujícím výslovn  vymín né, a toto ujišt ní se následn  ukáže nepravdivým. 

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

- nabízel, dával, p ijímal nebo zprost edkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování 

nebo jednání kohokoliv, ať 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 skutečnosti za účelem ovlivn ní zadávacího ízení nebo provád ní 

Smlouvy ke škod  Kupujícího, včetn  užití podvodných praktik k potlačení a snížení 

výhod volné a otev ené sout že. 

6.3 Prodávající může od této Smlouvy odstoupit, pokud: 

- je Kupující v prodlení s úhradou faktury Prodávajícího za dodané Zboží déle 

než 2 m síce ode dne jejího doručení Kupujícímu, a zároveň 

- byl Kupující na její neuhrazení písemn  Prodávajícím upozorn n spolu s možným 

důsledkem odstoupení od této Smlouvy, a po tomto upozorn ní ji Kupující do 1 týdne 

neuhradil. 
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6.4 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné form . Odstoupením se závazek 

založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení 

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 způsobu ešení sporů a volb  práva.  

6.5 Odstoupit od Smlouvy může Prodávající pouze ve vztahu ke konkrétnímu Kupujícímu, nikoliv 

Smlouv  jako celku.  

6.6 V p ípad  odstoupení jsou si Smluvní strany povinny vrátit vše, co v souvislosti s pln ním 

Smlouvy obdržely.  

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se ídí českým právem. Práva a povinnosti 

Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se ídí Občanským zákoníkem 

a p edpisy souvisejícími.  

7.2 Veškeré p ípadné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základ  nebo v souvislosti s touto 

Smlouvou budou primárn  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 České 

republiky. 

7.3 Prodávající se zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti nutné ke spln ní povinností 

Kupujících či Centrálního zadavatele vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

ve ejných zakázek, ve zn ní pozd jších p edpisů, a souvisejících právních p edpisů. 

Prodávající je dále povinen umožnit kontrolu v míst  pln ní i kontrolu všech dokladů 

souvisejících z realizací Ve ejné zakázky a pln ní této Smlouvy, a to zejména v souladu 

se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve zn ní pozd jších p edpisů, a zákonem 

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní ád), ve zn ní pozd jších p edpisů. 

7.4 Prodávající bezvýhradn  souhlasí se zve ejn ním celého zn ní Smlouvy včetn  cenových 

údajů a p íloh v souladu s p íslušnými právními p edpisy, a to zejména v souladu se zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek, ve zn ní pozd jších p edpisů, a zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti n kterých smluv, uve ejňování t chto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn ní pozd jších p edpisů 

7.5 Tato Smlouva může být m n na nebo doplňována pouze formou písemných vzestupn  

číslovaných dodatků podepsaných ob ma Smluvními stranami. Ke zm nám či dopln ní 

neprovedeným písemnou formou se nep ihlíží. 

7.6 V p ípad , že n které ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, 

neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno p íslušným orgánem, zůstávají 

ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení 

nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla Smlouva uzav ena, nevyplývá, že jej nelze 
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odd lit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladn  nahradit 

neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které 

svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouv  jako celku. 

7.7 Smluvní strany na sebe p ebírají nebezpečí zm ny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 

Smluvních stran vzniklými na základ  této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatn ní 

ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto 

Smlouvou.  

7.8 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami, resp. dnem 

podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem jejího uve ejn ní v Informačním systému 

Registr smluv (dále jen „ISRS“) dle podmínek stanovených zejména zákonem č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti n kterých smluv, uve ejňování t chto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve zn ní pozd jších p edpisů. Uve ejn ní Smlouvy v ISRS 

provede Centrální zadavatel. 

7.9 Tato Smlouva je sepsána v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží 

Prodávající a po 1 vyhotovení obdrží každý Kupující. 

7.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její p ílohy: 

a) P íloha č. 1 – technické podmínky; 

b) P íloha č. 2 – podrobná specifikace a parametry Zboží. 
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Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjad uje jejich svobodnou, vážnou, určitou 
a srozumitelnou v li prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu p ečetly, s jejím obsahem 
souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 

KUPUJÍCÍ ČGS 

V Praze, dne 01. 07. 2019 

 

Česká geologická služba 

Mgr. Zden k Venera, Ph.D., editel 

 

 

KUPUJÍCÍ ČIŽP 

V Praze, dne 08. 07. 2019 

 

Česká republika – Česká inspekce životního 
prost edí 

Ing. Erik Geuss, Ph.D., editel 

 

 

KUPUJÍCÍ NPČŠ 

V Krásné Líp , dne 02. 07. 2019 

 

Správa Národního parku České Švýcarsko 

Ing. Pavel Benda, Ph.D., editel 

 

 

KUPUJÍCÍ NPŠ 

Ve Vimperku, dne 04. 07. 2019 

 

Správa Národního parku Šumava 

Mgr. Pavel Hubený, editel 

PRODÁVAJÍCÍ 
V Plzni, dne 24. 06. 2019 

 

ROTO Plzeň s. r. o. 
Petr Svoboda, jednatel 

 

ROTO Plzeň s. r. o. 
Renáta Mourková, jednatelka 
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P íloha č. 1 

Technické podmínky 

 

 

Automobily musejí splňovat následující minimální technické parametry, požadavky na výbavu 

a být způsobilé k provozu na ve ejných komunikacích v souladu s vyhláškou č. 341/2014 

Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpisů. 

Automobily musejí být nové z produkce aktuálního roku, resort MŽP musí být jejich prvním uživatelem. 

Na automobilech musí být proveden kompletní p edprodejní servis. Požadované automobily musejí 

být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 

Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpisů, 

a zákonem č. 168/1999 Sb., o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla a o zm n  n kterých 

souvisejících zákonů, ve zn ní zákona č. 307/1999 Sb. 

Barevné provedení vozidel musí splňovat podmínky stanovené § 10 odst. 2 zákona č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zm nách n kterých zákonů, ve zn ní pozd jších 

p edpisů. 

Technické podmínky musejí být všechny spln ny, maximáln  mohou být p ekročeny ve prosp ch 

Kupujících. Technické podmínky, zejména vybavení vozidel, mohou být dopln ny o další vhodné 

nabízené vybavení či podmínky, ty však musí být zahrnuty do nabídkové ceny p íslušného automobilu, 

stejn  jako požadované vybavení. 

 

  



 

Stránka 12 z 18 

Terénní automobil „st ední t ída“, pohon 4x4, segment trhu I., kategorie M1G 

• Motor o výkonu minimáln  93 kW (vzn tový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň 

emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší). 

• P i aditelný, zapínatelný pohon všech kol 4x4 (nebo permanentní pohon všech kol, p ípadn  

manuální redukce). 

• Spodní krytování motoru (optimáln  kovové). 

• Sv tlá výška min. 180 mm. 

• Karosérie 5-dve ová, 5-místná. 

• P evodovka mechanická. 

• Tempomat. 

• Airbag idiče a spolujezdce, boční, hlavové. 

• Automatická klimatizace.  

• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním. 

• Elektrické ovládání oken vp edu. 

• Rádio optimáln  originální, integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako jedna 

z funkcí integrovaného autorádia (vestav né společn  s rádiem), s možností USB a SD karty. 

• Gumové koberce. 

• Pneumatiky – na vozidle namontované dle ročního období v okamžiku p edání vozidla, 

dodávané pneumatiky nesm jí být starší než 6 m síců v momentu p evzetí vozidla, součástí 

dodávky i kola pro opačné období, zimní pneu na discích pro daný typ vozidla, bezpečnostní 

šrouby v p ípad , že je vozidlo vybaveno pneu na litých discích, sada disků zvlášť na letní 

a zimní období, tj. 2 sady disků. 

• Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola. 

• Tažné za ízení pro záv s ISO 50. 

• Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, 

náhradní žárovky). 

• Barvy karoserie: viz tabulka níže. 

Organizace Barva Počet kus  

ČGS sedá metalická 1 

ČIŽP st íbrná metalická 13 

NPČŠ zelená 4 

NPŠ zelená 5 

CELKEM 23 
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P íloha č. 2 

Podrobná specifikace a parametry Zboží 
 

 

P esný výčet (seznam) automobil  pro Část 1 ve ejné zakázky 
 

1)  druh vozidla: M1G  
 tovární značka: NISSAN 
 obchodní označení modelu: X-TRAIL 
 provedení: 1.7 dCi 150k AII Mode 4x4–i ACENTA   
 barva: ST ÍBRNÁ METALICKÁ 

 

2)  druh vozidla: M1G 
 tovární značka: NISSAN 
 obchodní označení modelu: X-TRAIL 
 provedení: 1.7 dCi 150k AII Mode 4x4–i ACENTA 
 barva: ST ÍBRNÁ METALICKÁ 

  

3)  druh vozidla: M1G 
 tovární značka: NISSAN 
 obchodní označení modelu: X-TRAIL 
 provedení: 1.7 dCi 150k AII Mode 4x4–i ACENTA 
 barva: ST ÍBRNÁ METALICKÁ 

 

4)  druh vozidla: M1G 
 tovární značka: NISSAN 
 obchodní označení modelu: X-TRAIL 
 provedení: 1.7 dCi 150k AII Mode 4x4–i ACENTA 
 barva: ST ÍBRNÁ METALICKÁ 

 

5)  druh vozidla: M1G 
 tovární značka: NISSAN 
 obchodní označení modelu: X-TRAIL 
 provedení: 1.7 dCi 150k AII Mode 4x4–i ACENTA 
 barva: ST ÍBRNÁ METALICKÁ 

 

6)  druh vozidla: M1G 
 tovární značka: NISSAN 
 obchodní označení modelu: X-TRAIL 
 provedení: 1.7 dCi 150k AII Mode 4x4–i ACENTA 
 barva: ST ÍBRNÁ METALICKÁ 

 

7)  druh vozidla: M1G 
 tovární značka: NISSAN 
 obchodní označení modelu: X-TRAIL 
 provedení: 1.7 dCi 150k AII Mode 4x4–i ACENTA 
 barva: ST ÍBRNÁ METALICKÁ 
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8)  druh vozidla: M1G 
 tovární značka: NISSAN 
 obchodní označení modelu: X-TRAIL 
 provedení: 1.7 dCi 150k AII Mode 4x4–i ACENTA 
 barva: ST ÍBRNÁ METALICKÁ 

 

9)  druh vozidla: M1G 
 tovární značka: NISSAN 
 obchodní označení modelu: X-TRAIL 
 provedení: 1.7 dCi 150k AII Mode 4x4–i ACENTA 
 barva: ST ÍBRNÁ METALICKÁ 

 

10) druh vozidla: M1G 
   tovární značka: NISSAN 
   obchodní označení modelu: X-TRAIL 
   provedení: 1.7 dCi 150k AII Mode 4x4–i ACENTA 
   barva: ST ÍBRNÁ METALICKÁ 

 

11) druh vozidla: M1G 
   tovární značka: NISSAN 
   obchodní označení modelu: X-TRAIL 
   provedení: 1.7 dCi 150k AII Mode 4x4–i ACENTA 
   barva: ST ÍBRNÁ METALICKÁ 

 

12) druh vozidla: M1G 
   tovární značka: NISSAN 
   obchodní označení modelu: X-TRAIL 
   provedení: 1.7 dCi 150k AII Mode 4x4–i ACENTA 
   barva: ST ÍBRNÁ METALICKÁ 

 

13) druh vozidla: M1G 
   tovární značka: NISSAN 
   obchodní označení modelu: X-TRAIL 
   provedení: 1.7 dCi 150k AII Mode 4x4–i ACENTA 
   barva: ST ÍBRNÁ METALICKÁ 

 

14) druh vozidla: M1G 
   tovární značka: NISSAN 
   obchodní označení modelu: X-TRAIL 
   provedení: 1.7 dCi 150k AII Mode 4x4–i ACENTA 
   barva: ŠEDÁ METALICKÁ 

 

15) druh vozidla: M1G 
   tovární značka: NISSAN 
   obchodní označení modelu: X-TRAIL 
   provedení: 1.7 dCi 150k AII Mode 4x4–i ACENTA 
   barva: ZELENÁ 

 

16) druh vozidla: M1G 
   tovární značka: NISSAN 
   obchodní označení modelu: X-TRAIL 
   provedení: 1.7 dCi 150k AII Mode 4x4–i ACENTA 
   barva: ZELENÁ 
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17) druh vozidla: M1G 
   tovární značka: NISSAN 
   obchodní označení modelu: X-TRAIL 
   provedení: 1.7 dCi 150k AII Mode 4x4–i ACENTA 
   barva: ZELENÁ 

 

18) druh vozidla: M1G 
   tovární značka: NISSAN 
   obchodní označení modelu: X-TRAIL 
   provedení: 1.7 dCi 150k AII Mode 4x4–i ACENTA 
   barva: ZELENÁ 

 

19) druh vozidla: M1G 
   tovární značka: NISSAN 
   obchodní označení modelu: X-TRAIL 
   provedení: 1.7 dCi 150k AII Mode 4x4–i ACENTA 
   barva: ZELENÁ 

 

20) druh vozidla: M1G 
   tovární značka: NISSAN 
   obchodní označení modelu: X-TRAIL 
   provedení: 1.7 dCi 150k AII Mode 4x4–i ACENTA 
   barva: ZELENÁ 

 

21) druh vozidla: M1G 
   tovární značka: NISSAN 
   obchodní označení modelu: X-TRAIL 
   provedení: 1.7 dCi 150k AII Mode 4x4–i ACENTA 
   barva: ZELENÁ 

 

22) druh vozidla: M1G 
   tovární značka: NISSAN 
   obchodní označení modelu: X-TRAIL 
   provedení: 1.7 dCi 150k AII Mode 4x4–i ACENTA 
   barva: ZELENÁ 

 

23) druh vozidla: M1G 
   tovární značka: NISSAN 
   obchodní označení modelu: X-TRAIL 
   provedení: 1.7 dCi 150k AII Mode 4x4–i ACENTA 
   barva: ZELENÁ 
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Bezpečnostní prvky ACENTA

ABS · EBD

tntengentm budovy asistent (Brake Assstant)

ESP

Austen: rorjetckj do kopce

lntehgentm kontrola pohybu karoseroe

lntehgentn| stedovánt dráhy vOzu

!ntehgentni motorOvá brzda

Rozpomavam dOPrävnsCh značek (TSR)

intehgentm nouzove brzdení s dete6cci chodcŮ (P-FEB)

Upozorneni na opustem j'zdniho pruhu (LCM)

Vmtrni zpětné zrcátko s automauckým zatmavemm

Automaúcke prepmáni dálkových světel MBA)

parkovao senzory

parkovaa asmeňt (ipa}

lmehgenum system sledován mrtvého UN u (BSW)

rozpoznám únavy ridtce

Zadni monctorováni pcovozu ta vozem pri couvání (čTa)

lmehgentni tempomat

lntehgentni äststent pro umem vozu v jízdním pnjhu

Arbagy ndtcě. spolujezdce. hlavové a bocni

Deakuvace alrbagu 5polyezdce

Pasy bez¢neczenstwa

lnchkator tapnuU bezpecnostmch pasů

Operky hlavy a 3Doc$ové bezpecnostm pásy na všech zadních sécjadlech. vyškove nastavuelne

tSOFlX ukotvem detských sedaček na zadních seclaďech

Detská pQgistka zadmch elven

SYstém sledovánt tlaku v pneumatikách (TPMS)

Dojezdová rezerva

All Mode 4xG-i

System Stop/Start

Karoser1e
LED svetlomery pro denní swceni

Halo genové s veůomety

Prední LED svetlomety se systémem adapuvmch prednich sveMmetů (AFS)

W

Prední mlhová svetla

IT hliníková Keda

18" hhniková kola .

W hliníková kda

Chromované hsty bocmch oken

Stresm ltziny

Eíektrické sUesni okno

ZatmavéňB sKla

Chromované kliky dverí

Nárazníky v barvě karosene

Chromové boční listy karosene

Chromovaná hsta nad regtstrac ni zmek Du

w - . d- Dodume v 6ädě v'ýb3vý .- renl K diuxmo

'Dosuone pouze Cito rmjtorv dCl iso s manualN McvodovkQU a Oči iso 4x& s manuamt prevcxjovkou
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Interiér l Komfort acenta
Manualm Khmanzace

Ďvmjzónova automatická khmaůzace

Tempomat s omezovačem rycNosti

Stěrače s dešťovým senzory

A'utomatick e prední svetlomety

Manuálne sklopna, elektricky nastamelna a mrivana vnejst zpětná zrcátka

Vnejsí zpětná zrcátka s tntegrovanymt ljlikaci

ĚlektncKy sktopna vnejst zpětná zrcátka

EleKtncky ovQádaná okna s jednodotykcvym ovláaánim na strane ndtce

zamykám s dálkovým ovládáním

Bezdotµové otewráni elven zavazadovéno prostoru

lntetgením klič se startcjvacím tlacitkem

Elektrtcka parkovací brzda (S funkcí Auto HoidT

Podetne a výškove nastawtélný vodant

Volant a hlavice radiči páky zjemně kŮze

Posilovač rueni

Zadní lokerm operka s drzákem nápojů

SUeäová loketm operka ve druhe rade sedadel

Posuvná zadní sedadla. sklopná. detená v pomeru 4Q/2O/40

Manuálne sedadlo r|dlce (sklápěni. výškove a podélně)

Manuálne nastavneľné sedadlo ndice (sktápem. výskavě a podélne) + bederm operka

Manuálne nastavrteíne sedadlo spolujezdce (sklápem. výškove a podélné)

Elektncky nastaviteľné sedadlo ndtce (sklápěni. vyškove. podetne, bederní operka)

Etektr!cky nastavrtelne sedadlo spolujezdce (vyškove a podeine)

Látková sedadla

Kozená sedadla

Sedadla z Mede kůže s proswamm a ceřňYTTM segmenty

Vyhrivaná prední sedadla

Vyhrivaná zadní sedadla

Vyhrtvaný volant

Siunecni clony u ridtce a spQlu|ezdce s osveuerrými zrcátky

AudlofTechnologôe
Audlosystém CD, MP3. USB. Aux

Auchosystem BOSE s 8 reproduktorr'

4 reproduktory

6 repr%uktonÍ

Paubm pocstac s 5" d'sptejem TFT'

Navgace NtssanConnect s dígrtálnim ráatem IJN

Anténa ve tvaru zraloci ploutve

Panoramatický kamerový parkovací system (AVM)

Monltorovan| pohybuµcích se objektů (MOD)

Ovládam rádia na volantu

Úložné prostory
sEre«va kanmNa s drtáky mpojů

Kapsy na opěradlech predmcn sedade(

Zavazaalovy P'ostor Uspo'adám

l2V zásuvka ve stredové konzole

w O- Dtmwné v sMě výbmůy .- není k ckspoDo

'Asistent stani na místě (auto HOld) pro manualni prevodovku
"Něňl dostuoné oro 7sedädKjvou verzi

lj

Cl

(J
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