
Příloha č. 8 - Pravidla technologických postupů, organizačního a technického zabezpečení provozu 

 

B.1) Podíl vozidel, která jsou vybavena klimatizací prostoru pro cestující odpovídající 

požadavkům Technických a provozních standardů 

Část veřejné zakázky Celkem vozidel včetně 

provozní zálohy a 

záložních vozidel, 

kterými bude Uchazeč 

plnit příslušnou část 

veřejné zakázky 

V kusech (ks) 

Počet vozidel 

vybavených klimatizací 

prostoru pro cestující 

pro příslušnou část 

veřejné zakázky 

V kusech (ks) 

Podíl vozidel 

vybavených klimatizací 

v procentech (%) z 

celkového počtu 

Vozidel pro danou část 

Veřejné zakázky 

VS 07 9 9 100% 

 

B.2) Podíl vozidel, která jsou vybavena druhými dveřmi o šířce min. 1200 mm 

Část veřejné zakázky Celkem vozidel včetně 

provozní zálohy a 

záložních vozidel, 

kterými bude Uchazeč 

plnit příslušnou část 

veřejné zakázky 

V kusech (ks) 

Počet vozidel 

vybavených druhými 

dveřmi o šířce min. 

1200 mm 

V kusech (ks) 

Podíl vozidel 

vybavených druhými 

dveřmi o šířce min. 

1200 mm v procentech 

(%) z celkového počtu 

Vozidel pro danou část 

Veřejné zakázky 

VS 07 9 9 100% 

 

B.3) Podíl vozidel, která jsou vybavena bezplatným WiFi připojením k internetu 

Část veřejné zakázky Celkem vozidel, včetně 

provozní zálohy a 

záložních vozidel, 

kterými bude Uchazeč 

plnit příslušnou část 

Veřejné zakázky 

V kusech (ks) 

Počet vozidel 

vybavených 

bezplatným WiFi  

připojením k internetu 

pro příslušnou část 

veřejné zakázky 

V kusech (ks) 

Podíl vozidel 

vybavených zařízením 

v procentech (%) z 

celkového počtu 

Vozidel pro danou část 

Veřejné zakázky 

VS 07 9 9 100% 

 

 

B.4) Odstavování vozidel 

Část veřejné zakázky VS 07 

Celkem vozidel, včetně 

provozní zálohy, 

kterými bude Uchazeč 

plnit příslušnou část 

Způsob odstavení Počet vozidel 

odstavovaných 

příslušným způsobem 

Podíl vozidel 

odstavovaných 

příslušným způsobem 

v procentech (%) z 



Veřejné zakázky 

v kusech 

V kusech (ks) 

v kusech 

V kusech (ks) 

celkového počtu 

vozidel pro danou část 

Veřejné zakázky 

9 V temperovaných 

halách: 

7 77,78% 

V krytých plochách: 0 0% 

Mimo veřejně 

přístupné komunikace: 

2 22,22% 

Na veřejně přístupných 

komunikacích: 

0 0% 

 

B.5) Podíl plynových nebo hybridních vozidel a vozidel splňujících normu EURO 6 

Uchazeč vyplní tabulku pro každou část Veřejné zakázky, na kterou podává nabídku. 

Část veřejné zakázky Celkem vozidel, včetně 

provozní zálohy a 

záložních vozidel, 

kterými bude Uchazeč 

plnit příslušnou část 

Veřejné zakázky 

V kusech (ks) 

Počet vozidel 

splňujících normu 

EURO 6 nebo vozidel 

provozovaných na 

plynový či elektrický 

pohon, případně 

vozidel 

s kombinovaným 

pohonem pro 

příslušnou část Veřejné 

zakázky 

V kusech (ks) 

Podíl vozidel 

splňujících normu 

EURO 6, vozidel 

plynových, elektrických 

nebo s kombinovaným 

pohonem v procentech 

(%) z celkového počtu 

Vozidel pro danou část 

Veřejné zakázky 

VS 07 9 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.6) Podíl vozidel nabídnutých uchazečem k celoplošné bezplatné propagaci zadavatele 

Uchazeč vyplní tabulku pro každou část Veřejné zakázky, na kterou podává nabídku. 

Část Veřejné 

zakázky 

Uchazeč nabízí Zadavateli bezplatně pro umisťování informací určených k 

propagaci IDS  JMK a jiných aktivit Zadavatele celou použitelnou vnější 

plochu autobusů včetně možnosti celovozové reklamy, včetně autobusů 

provozní zálohy a záložních vozidel. Náklady na výrobu nosičů informací 

hradí Zadavatel, instalaci nosičů informací na vozidla zajišťuje Uchazeč na své 

náklady. 

VS 07 Celkem vozidel, včetně 

provozní zálohy a 

záložních vozidel, 

kterými bude Uchazeč 

plnit příslušnou část 

Veřejné zakázky v 

kusech 

V kusech (ks) 

Počet vozidel 

nabídnutých k 

celoplošné bezplatné 

propagaci Zadavatele 

V kusech (ks) 

Podíl vozidel 

nabídnutých Uchazečem 

k celoplošné bezplatné 

propagaci Zadavatele v 

procentech (%) z 

celkového počtu Vozidel 

pro danou část Veřejné 

zakázky 

9 9 100% 

 


