
KUPNÍ SMLOUVA
PPR-13197-29/ČJ-2017-990640

ČI. l. Smluvní strany

/1/ Kupující:

Zadavatel:
sídlo:
IČO:
DIČ,
zastoupená:

bankovní spojení:
číslo účtu:
doručovací adresa:

kontaktní adresa:

tel.:
e-mail:
datová schránka:

ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Ing. Martinem Šlemerem, vedoucím odboru veřejných zakázek
Rolicejního prezidia ČR
Česká národní banka

MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6
Policejní prezidium ČR
Pelléova 21, Praha 6

gs9ai55

(dále jen ,,kupující") na jedné straně

a

/2/ Prodávající:

Název společnosti:
sídlo:

IČO:
DIČ,
zapsaná:

zastoupená:

bankovní spojení:
číslo účtu:
pracovní kontakt:
tel.:
e-mail:
datová schránka:

ŠKODA AUTO a. S
ťř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá
Boleslav

v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 332
Alain Favey, členem představenstva - prodej a marketing
Lubošem Vlčkem, vedouchn importéra ŠKODA AUTO ČR
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

67wchuf

(dále jen ,,prodávající") na strmě druhé

(prodávající a kupující dále též společnč jako ,,Smluvní strany" a každý jednotlivě jako
,,Smluvní strana")

u Z a V í r a j í
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podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění
(dále jen ,,NOZ") na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky
,,Policejní speciály s mČřící a dokumentaČní technikou ,, zahájeného na základě ustanoveni'
§ 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ")

tuto kupní smlouvu (dále jen ,,smlouva")

ČI. 2. Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu
zboží uvedené v ČI. 3 této kupní smlouvy a převést na nčj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

ČI. 3. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka 38 ks policejních speciálů s měřící a dokumentační technikou
model ŠKODA SUPERB Ambition 2,0 TSI 206 kW 6-stup.automat 4x4 (dále i ,, vozidla" nebo
,,zboží").

/2/ V první dodávce se jedná o 9 ks vozidel s modernizací a montáží rychloměrů ze stávajících
vozidel policie a 10 ks vozidel vybavených novými iychlom&y a v roce 2018 se jedná o ll ks
vozidel s modernizací a montáží rychloměrů ze stávajících vozidel policie a 8 ks vozidel vybavených
novýini rychloměry.

/3/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze Č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je
nedílnou součástí této smlouvy.

/4/ 1Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/5/ Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové, kupující bude jeho prvním uživatelem.

/6/ Dodaná vozidla musí být v kompletním požadovaném provedení, včetně zabudované
kompletní policejní výbavy, schválena pro provoz na pozenmích komunikacích v souladu se
zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o
změnč zákona č. 168/1999 Sb., o pojištční odpovČdnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovčdnosti z provozu
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., jako policejní speciály.

/7/ VeŠkeré prvky dodatečné policejní výbavy, výbavy pro právo přednosti v jízdě a výbavy
pro použití radiostanice musí být homologovány.

/8/ Na zboží musí být proveden kompletní předprodejní servis. Zboží musí být zcela
připraveno k okamžitému provozu na pozemních komunikacích.
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ČI. 4. Doba a místo plnění

/l/Prodávající dodá zboží kllplljícílnu nejpozději 31. 1.2018 (první dodávka, původně 2017) a
druhá dodávka nejpozději do 29.6.2018.

/2/Místo plnění zboží (na území ČR) je na adrese:

Název společnosti Zákaznické centrum Mladá Boleslav
Ulice Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II
PSČ město 293 60 Mladá Boleslav

ČI. 5. Dodání a převzetí zboží

Ill Za kupujícího je oprávněn převzít zboží pracovník správy logistického zabezpečení
Ing. Pavel Eška nebo Rudolf Stejskal, tel. .

/2/ Konkrétní termín dodání oznámi prodávající oprávněnému zástupci kupujícího mailem
a zároveň telefonicky minimálně 5 pracovních dnů předem Ing. Pavlu Eškovi nebo Rudolfů
Stejskalovi.

/3/ Zboží bude dodáno převzetím zboží a potvrzením dodacího listu oprávněným
zástupcem kupujícího Ing. Pavlu Eškovi nebo Rudolfů Stejskalovi v místě dodání.

/4/ Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, každé vyhotovení
bude podepsáno oběma smluvníini stranami (k podpisu dodacího listu za kupujícího je
oprávněn pověřený pracovník SLZ PP ČR pro převzetí zboží viz ČI. 5. odst. Ill této smlouvy),
prodávající obdrží dvě (2) vyhotovení a kupující obdrží jedno (l) vyhotovení Prodávající
následnč jedno vyhotovení potvrzeného dodacího listu přiloží k daňovému dokladu (dále jen
,,faWra") pro kupujícího.

/5/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od
prodávajícího.

/6/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického
práva,

/7/ Prodávající společně se zbožím předá kupujícímu:

a) Fakturu + originál dodacího listu,
b) technický průkaz, dokládající homologaci pro provoz na silničních komunikacích

v ČR jako policejní speciál,
c) návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
d) servisní (záručni) knížku,
e) technickou dokumentaci k provedené zástavbě ke každému vozidlu (příprava pro

radiostanici, měřiče rychlosti a jeho zapojení, ostatní požadované dodatkové
výbavy),

9 schémata elektrického zapojení a nákresy rozinístění prvků dodatečné montáže
výbavy pro právo přednosti v jízdě (výstražné zvukové a světlené zařízení, přípravy a
rozvodů kabeláže radiostanic, měřiče rychlostí a kamerového systému.
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g) originál nebo kopii odsouhlasení konečného řešení montáže montážni' sady
radiostanice rádiového digitálního systému IZS ČR včetně umístnění ovládacích
prvků, které schválil pracovník odboru informatiky a provozu infonnačních
technologií policejního prezidia ČR pplk. Ing. Tomáš Hrubý, tel. ,

(nutno konzultovat v procesu přípravy),

h) originál nebo kopii odsouhlasení konečného řešení montáže prvků výbavy pro užití
práva přednosti v jízdě a dalších prvků policejní výbavy, které schválil pracovník
útvaru Ředitelství služby dopravní policie PP ČR pplk. Mgr. Miroslav Šimeček, tel.

, (nutno konzultovat v procesu přípravy).

/8/Součástí dodávky je i provedení bezplatného vyškolení 35 školitelů, kteří budou
oprávněni provádět školení osádek vozidel z ovládáni a používání veškeré, do vozidla
zabudované techniky a vystavovat o tomto potřebné doklady. Vyškoleni musí
proběhnout v minimálně čtyřech termínech s účastí takového poČtu osob, aby došlo
k dostatečnému proškoleni všech zúčastněných osob. Termín ukončení posledního
školení musí být nejpozději v den dodání prvních automobilů. Všechna školení
proběhnou v pracovních dnech, v prostorách prodávajícího. Techniku a prostory
potřebnou pro školení zajistí prodávající. Termíny proškolení včetně kapacity
jednotlivých školení prodávající oznámí pracovníkovi pplk. Mgr. Miroslavu
Šimečkovi, tel. , minimálně 10 pracovních dnů předem.
Způsob, organizace, délka školení, kapacita kurzů a předběžné místo konání kurzů
bude součástí nabídky;

/9/ Prodávající se zavazuje dodat zboží bez vad.

/10/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho
převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

ČI. 6. Kupní cena

/1/ Kupní cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, zrněna je přípustná pouze při zákonné
zrněně daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH"). Takováto změna smlouvy, kupní ceny
zboží, není důvodem k uzavření dodatku ke smlouvč dle ČI. 13. odst. 10 smlouvy.

/2/ Celková cena za zboží Činí:

a) bez DPH: 53 134 652,89 KČ

(slovy: padesátřimilionůstotřicečtyřitisícšestsetpadesátdva korun českých a
osmdesátdevět haléřů),

b) DPH 21 %: 11 158 277,11 Kč

C) včetně DPH: 64 292 930,- KČ

(slovy: šedesátčtyřimilionůdvěstědevadesátdvatisícdevětsettřicet korun českých).

/3/ Tato kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním této smlouvy.

/4/ Detailní rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 1 této smlouvy (Specifikace zboží
a ceny).
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ČI. 7. Platební podmínky

/1/ Prodávajícímu vznikne právo fakturovat dnem převzetí zboží kupujícím na základč
potvrzeného dodacího listu kupujícím.

/2/ Prodávající se zavazuje doničit fakturu spolu se zbožím ve dvou výtiscích (l originál + 1
kopie).

/3/ Prodávající zašle kopii každé faktury za zboží současně na e-mail pp.ovz@,pcr.cz do 14
dnů od zdanitelného plnění.

/4/ Prodávající se zavazuje vystavit fakturu na:

Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7

/5/ Pokud prodávající nedoručí fakturu spolu se zbožím, zavazuje se fakturu zaslat na
poštovní adresu kupujícího ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží.

Poštovní adresa kupujícího:
Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
P.O. Box 6
150 05 Praha 5
Sekretariát Ř SLZ, kontaktní osoba Monika Lískovcová, tel.

/6/ Každá faktura musí minimálně obsahovat:

a) náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů a § 435 NOZ,

b) číslo jednací této smlouvy,

c) číslo registrace ve tvaru 014V141007016 a název: Policejní speciály s měřící a
dokumentační technikou

d) na faktuře nebo její příloze nebo na dodacím listu bude zvlášt' vyčíslena hodnota
za každou jednotlivou položku - tzn. základního vozidla, příslušenství, zástavby
(např. prvků dodatečné montáže výbavy pro právo přednosti v jízdě) atd. včetně
všech výrobních čísel pro účely zaúČtování

/7/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne
jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Pokud prodávající doručí fakturu kupujíchnu
v období od 15. prosince 2017 do 28. února 2018 bude splatnost faktuiy šedesát (60) dní
od dne doručení kupujícímu z důvodu rozpočtových pravidel kupujícího.

/8/ Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou nebo faktuni, která obsahuje nesprávné
cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků nebo bankovní účet
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uvedený na faktuře nemá prodávající řádnč registrovaný v databázi ,,Registru plátců
DPH" a to s uvedením důvodu vi'ácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen
do deseti (IQ) pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit
fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta
v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo
nově vystavené faktury kupujícímu. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti,
je-li v této lhůtě odeslána a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu,
který ji vystavil.

/9/ Platby budou probíhat v korunách českých bezhotovostním převodem na účet
prodávajícího.

/10/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

/11/ Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční
částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

' /12/ Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které
se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na kupujícího aplikovat
přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92 a násl. zákona č. 235/2004 Sb, o
darň z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 8. Záruka na jakost

Ill Celková záruční lhůta za jakost na dodaná vozidla je 60 měsíců nebo 150 000 km - podle
tohoto co nastane dříve
/2/ Záruční Lhůta na lak je 60 měsíců.
/3/ Záruční lhůta na neprorezavění karoserie je 120 měsíců.
/4/ Záruční lhůta na požadované komponenty zástavby je 24 mčsíců.
/5/ Záruční lhůta na repasované měřiče rychlosti je 6 měsíců a na nové součástky je 24
měsíců.
/6/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem SLZ PP ČR.

/7/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou
kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, na které se vztahuje záruka.
/8/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu
prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od
odeslání reklamačního protokolu kupujícím na e-mail prodávajícího uvedený v této smlouvě.

/9/ Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
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ČI. 9. Servisní podmínky

/1/ prodávající se zavazuje zajistit po dobu 10 let od data převzetí poslední dodávky originální
náhradních díly a možnost provádění servisu v smluvně zajištěném servisu bez vlivu na
záruku dle přílohy Č.2 této smlouvy.

/2/ prodávající umožňuje provádění běžných předepsaných servisních úkonů v rámci záruční
doby (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.) ve vlastních, policejních
opravárenských zařízeních a opravnách Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR bez
vlivu na záruku,

/3/ Prodávající se zaručuje za maximální dobu prodlení mezi datem nahlášení požadavku na
servis a opravu a datem stanovaným pro přistavení vozidla k opravě do smluvně
zajištěných servisů bez vlivu na záruku dle přílohy Č.2 této smlouvy, v trvání do 5
pracovních dnů.

/4/ prodávající garantuje maximální dobu servisu a opravy vozidel u smluvně zajištěného
servisu bez vlivu na záruku:

a) běžná údržba a menší mechanické, elektrické, karosářské a lakýrnické opravy -
maximálně l pracovní den (ukončit v den přistavení),

b) náročnější mechanické a elektrické opravy maximálně do 3 pracovních dnů
od přistavení vozidla k opravě,

c) náročnější karosářské a lakýrnické opravy maxhnálně do 14 pracovních dnů
od přistavení vozidla k opravě,

d) záruční servis v rámci výrobcem předepsaných prací provést a vozidlo předat zpět
uživateli v den přistavení do opravny (po předešlém objednání).

/5/ Prodávající se zavazuje u přístrojové techniky smluvně zajistit servis a opravy nejpozději
do 10 pracovních dnů od data převzetí vadného přístroje do servisního střediska nebQ
sběrného místa dle přílohy Č.3.
/6/ Prodávající garantuje, že nově dodané a zabudované měřiče rychlosti musí mít při předání
vozidel metrologické ověření platné minimálnč po dobu následujících 10 mčsíců a to bud'
metrologické ověření provedené v České republice a deklarované umístěním úředních značek
ve smyslu § 9 odst. 2 zákona o metrologii, nebo v případě, že zkoušky pro ověření měřidel
byly provedeny v jiném členském státě EU (§ 9 odst. 5 a 6 zákona o metrologii), ,,Potvrzení o
zaevidováni mačky ověření měřidla", které pro příslušnou značku a druh měřidel vydal ČMI.

/7/ prodávající garantuje, že u modernizovaných měřičů bude provedena demontáž
rychloměrů Ranier IDC z policejních vozidel zn. VW Passat a Škoda Superb. Předmětné
rychloměry jsou již ve vybavení Policie ČR. Zároveň garantuje, Že s odbornou montáží
rychloměrů do nových vozidel bude provedena modernizace rychloměru Rainer IDC tak, aby
jeho technické parametry odpovídaly nově novému rychloměru Ranier IDC.
/8/ Prodávající garantuje, že modernizace bude obsahovat dodání následujících nových dílů:
barevná kamera s rozlišením min. 4MPx a Mini VOSA, senzor vzdálenosti, upgrade řídícího
počítače, tablet Ruggpad (včetně nabíječky), systém R-CAM (včetně přidání druhé GPS k R-
CAM a update softwaru);
/9/ Prodávající garantuje, že u modernizovaných měřičů bude provedena odborná
homologovaná montáž do nových vozidel se zámkou systému pro záznam událostí na
veřejných komunikacích - kontrolního rychloměru RANIER IDC. Policie ČR předá vozidla
prodávajícímu v roce 2017 ihned po podpisu kupní smlouvy nebo dle vzájemné dohody.
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/10/ prodávající garantuje, že zmodernizované kontrolní rychloměry zabudované do nových
vozidel budou mít při předání vozidel platné metrologické ověření, platné minimáhiě po dobu
10 mčsíců a to bud' metrologické ověření provedené v České republice a deklarované
umístěním úředních značek ve smyslu § 9 odst. 2 zákona o metrologii, nebo v případě, že
zkoušky pro ověření měřidel byly provedeny v jiném členském státě EU (§ 9 odst. 5 a 6
zákona o metrologii), ,,Potvrzení o zaevidování mačky ověření měřidla", které pro příslušnou
mačku a druh měřidel vydal ČMI.

/11/ Prodávající garantuje zajištění pravidelného metrologického ověřování měřičů rychlosti
ve lhůtách stanovených platnou legislativou pro metrologii (v době tohoto řízení vyhláškou č.
345/2002 Sb. k zákonu o metrologii) v Českém metrologickém institutu nebo u
autorizovaného metrologického střediska na území České republiky, a to v období minimálně
10 let od data převzetí.
/12/ Řešení záručních oprav komponentů zástavby, montáže a metrologické ověřování měřičů
bude na Rainet a.s., kontaktní osoba Ing, Veronika Šimíková, tel. .

ČI. 10. DalŠí povinnost prodávajícího

Ill Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při pLnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho
zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího
žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. l. tohoto článku
všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží,
odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v ČI. 3. této smlouvy nemá právní vady ve
smyslu ustanovení § 1920 NOZ.

/6/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce úČetního období, ve kterém došlo
k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy,
a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/7/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole
provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/8/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o zrněně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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/9/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona
Č. 435/2004 Sb,, o zamčstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud ji splňuje.

/10/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladnč poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při
vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znční pozdějších předpisů, a to v § 2 odst. 3 písm. b)
a v § 3 odst. 3 písm. a).

/11/ prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených v této dohodě včetně ceny zboží.

/12/ Prodávající je povinen bankovní účet, jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závaZku
kupujícího vůči prodávajícímu na základě této smlouvy, od uzavření této smlouvy do
ukončení její účinnosti, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu
§ 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

/13/Prodávající bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí, podle
nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy kupujícího a postupovat
v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.

/14/ prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží
v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 NOZ. Bude-li se poškozený v případě škody
vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u kupujícího za takto vzniklou
škodu podle právních předpisů odlišných od noz a náhrada škody bude kupujícím
poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu kupujícímu plně uhradí.

/15/ prodávající prohlašuje, že nebude uplatňovat na předmčt zakázky ochranu dle zákona
č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů
a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích
návrzích, ve mění pozdějších předpisů, pokud ano, pak pouze v souČinnosti s kupujícím.

ČI. 11. Sankce

/1/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží, které nebylo dodáno
v termínu podle ustanovení ČI. 4, odst. l. této smlouvy, zaplatit smluvní pokutu kupujícímu ve
výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z ceny té části zboží s DPH, které nebylo
dodáno, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení článku 6. této smlouvy.

/2/ Prodávající je povinen v případě prodlení s doručením faktury, která nebyla doručena
v termínu podle ustanovení dle ČI. 7, odst. 2 této smlouvy, zaplatit smluvní pokutu kupujícímu
ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z fakturované ceny zboží s DPH, které
nebylo fakturováno, přičemž cena zboží je specifikována v ustanoveni článku 6. této smlouvy.

/3/ Kupující je povinen v případě nezaplacení kupní ceny v temiínu dle ČI. 7, odst. 7 této
smlouvy zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení
z fahurované, nezaplacené ceny zboží s DPH za každý den prodlení.

/4/ Prodávající je povinen v případě porušení závazků blíže specifikovaných v ČI. 8. odst. 8
této smlouvy zaplatit kupujícímll smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ (slovy: Jeden tisíc korun
českých) za každý i započatý den prodlení.
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/5/ Prodávající je povinen v případě porušení závazku blíže specifikovaných v a. 10., odst.
Ill až /5/ této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500.000,- KČ (slovy: Pět
set tisíc korun českých).

/6/ Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla
povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to
na bankovní účet oprávněné strany uvedený v této smlouvě.

/7/ Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběžné uplatnční jakékoliv jiné sinluvní pokuty).

/8/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody
vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení
povinnosti prodávajícího.

/9/ Smluvní pokuty a náhradu Škody dle této smlouvy a dle NOZ, které je povinen zaplatit
prodávající kupujícímu, uplatňuje za kupujícího odpovědný pracovník Správy logistického
zabezpečení Policejního prezidia České republiky.

ČI. 12. Odstoupení od smlouvy

/1/ Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této snilouvy
prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,

b) vadné plnění zboží v souladu s § 2106 NOZ,
C) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle ČI. 10, odst. 5 této

smlouvy.
/2/ Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

b) insolvenČní návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenČmho řízení,

c) prodávající je nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 253/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty,

d) prodávající bezodkladně neoznámí prokazatelně hipujíchu skutečnost, že je
v insolvenci nebo že hrozí její vznik, popř. že bylo správcem daně vydáno
rozhodnutí, že je prodávající nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona
č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

e) prodávající vstoupí do likvidace,
D prodávající nemá bankovní účet řádně registrován v databázi ,,Registru plátců

DPH".
/3/ Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou
faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/4/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného omámení o odstoupení druhé
smluvní straně.
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ČI. 13. Společná a závěrečná ustanovení

Ill Kupní smlouva se řídí pi'ávní řádem České republiky. Práva a povinnosti neupravené
dohodou se řídí podle příslušných právních předpisů.

/2/ Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností o datu doručení jakéhokoliv
dokumentu uvedeného v této dohodě se má za to, že dnem doručení se rozumí pátý (s)
pracovní den ode dne odeslání dokumentu s výjimkou dokumentů, u kterých je určena lhůta
pro doručení delší, a toto odeslání musí být potvrzeno doručovací společností.

/3/ Vzájemné vztahy sniluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této dohodě, se řídí
příslušnými ustanoveními NOZ.

/4/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této
smlouvy budou řešeny slnílnoll cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před příslušnými soudy.

/5/ Každá ze sniluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu píseinnč sdělit druhé
smluvní straně případnou zmčnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní
strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této kupní smlouvy na třetí osobu.

/7/ Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na
vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu
takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této smlouvy.

/8/ Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. l Specifikace zboží a ceny-26 listů
Příloha č. 2 Seznam servisů- 3 listy
Příloha č. 3 Seznam sběrných míst- 2 listy

/9/ Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zabezpečí kupující.

/10/ Tato kupní smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě smlouvy obou
smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/11/ Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu mohou ukončit vzájemnou dohodou.

/12/ Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla
sepsána na základě jejich pravé svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

/13/ Kupní smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, každý s platností originálu,
z nichŽ kupující obdrží dva (2) a prodávající jeden (l) výtisk.
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/14/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění
v Registru smluv,

" """""

člen představenstva Erodej a marketing
ŠKODA AUTO česká republika

Luboš Vlček
vedoucí importéra

ŠKODA AUTO Česká republika

V P,.,,,d,,

Ing. Martín Slemer
vedoucí odboru veřejných zakázek

kupující
(razítko, podpis)

;l
l
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Specifikace zboží a ceny
1/ Specifikace zboží

Příloha č. 1 k č.j. PPR-13197-29/ČJ-2017-990640

Poř.
Požadované údaje Údaje, které nabízí prodávající

C.

l Model: ŠKODA Superb
2 . Automobil osobní - sedan, lifíback nebo hatchback, (NE víceúčelové .Provedeni: . Liftback, v TP sedanvozidlo);
3 Kategorie: Ml; Ano
4 Požadavek: 9 ks v roce 2017, 11 ks v roce 2018; Ano
5 Motor: Zážehový; zážehový 2,0 l TSI
6 Palivo: Bezolovnatý benzín; Ano
7 výkon motoru: (kW) Min. 200; 206 kW
8 Emise Dle platné legislativy, v současnosti min. EURO 6; EURO 6
9 Spotřeba paliva: V souladu s Přílohou č. II Nařízení vlády Č.173/2016 Sb., o stanovení

závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakáZky na pořízení silničních 7,1 (1/100km)
vozidel;

10 Zrychlení O - 100 kmih: (S) Max. 6; 5,8 s
11 Maximální konstrukční .

Min. 250; Ano, 250 lan/hrychlost: (km/h)
12 Převodovka: Min. 6-ti stupňová automatická; Ano, 6-ti stupňová automatická
13 Pohon náprav:

Pohon přední nebo zadní nápravy s mechanicky nebo automaticky Ano, pohon na přední nápravu
připojitelným pohonem druhé nápravy; s automatickým připojením zadní

nápravy
14 Karoserie: Min. 4 dveřová; Ano, S-ti dveřová
15 Vnější rozměry:
16 Délka: ('nm) Min. 4600, max. 5000; 4861 mm
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17 Rozvor: (min) Min. 2600; 2836 mm
18 Vnitřní rozměry (viz obrázek č. l): (mm)
19 parametr a - míra pohodlí

Min. 1000 pri prednim sedadle posunutém na doraz vzad; 1171 mmvpredu (měřeno od pedalu):
20 parametr b - mira pohodlí

Min. 650 pri predmm sedadle posunutem na vzdálenost 1000; 892 mmvzadu:
21 parametr c - efektivní Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem kolmo k sedáku (sedadla v 991

prostor pro hlavu vpředu: nejnižší možné poloze);
22 parametr d - efektivní Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem v prodloužené linii

prostor pro hlavu vzadu: opěradla do stropu (nastavení sedadel odpovídající udávanému parametru 980
objemu zavazadlového prostom);

23 parametr e - šířka v loktech .Min. 1450; 1507vpredu:
24 parametr f - Šířka v loktech .Min. 1400; 1520vzadu:
25 Využitelný objem

zavazadlového prostoru při
vybavení vozidla nabídnutým
rezervním kolem, měřeno od

, Min. 500; 584 dm'podlahy do výšky krytu
zavazadlového prostom za
nastavení sedadel splňující
řádky 14 a 15: (din')

26 Objem palivové nádrže: (dmj) Min. 60; 66 dm3
27 Užitečná hmotnost (včetně .

řidiče): (kg) Min. 500; 680 kg
28 Barva karoserie: Metalická, výběr dle nabídky účastníka - nutno specifikovat, výběr

· · . V hneda, čema, bila, bezova, šedamimmálně z 5 odstinů, NE zIuta, NE stříbrná;
29 Nárazníky a zpětná zrcátka v barvě karoserie; Ano
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30 Počet dveří: Min. 4; 4 dveře pro posádku + 1 dveře
pro náklad, tj. celkem 5 dveří

31 Počet míst k sezení: 5; 5
32 Sedadla: výškově nastavitelné (min. sedadlo řidiče); Ano, přední sedadla
33 S bederní opěrkou (sedadla vpředu); Ano, sedadla vpředu
34 Čalounění sedadel: Látkové, potah předních sedadel na přední straně ze zesílené látky (tkaniny); Ano, Classic + Autotextil 4-5m
35 7 airbagů, airbag řidiče,

- . . Q . . . . spolujezdce s deaktivací, boČní aBezpečnost: Min. 6 airbagu (predni, hlavově, bočný;
hlavové vpredu, kolenni airbag
řidiČe

36 Airbag před spolujezdcem vypínatelný obsluhou vozidla; Ano
37 Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedala (tj- pro 5 cestujících) s

možností deaktivace signalizace nepřipoutání na předních sedadlech; Ano
38 Předpínače bezpečnostních pásů na předních sedadlech; Ano
39 Posilovač řízení; Ano
40 ABS, ESP, EBV nebo obdobné technické systémy minimálně se stejnou Ano, ESCvčetně ABS,MSR ASFL EDS, HBA,

fúnkcionalitou; dsk rbs, mkb, tpm+, xds+

41 Parkovací senzory vzadu; Ano
42 Adaptivní podvozek; Ano
43 Kotoučové brzdy vpředu i vzadu; Ano
44 Výbava:
45 Standardní pro základní Centrální zamykání s dálkovým ovládáním; Ano
46 stupeň výbavy s dalŠími níže Ano, Bi-Xenonové světlomety s

uvedenými prvky: Přední světlomety xenonové nebo bixenonové; funkcí AFS, s LED denním
svícením, výsuvné

47 Ano, Autorádio s anténou
Autorádio s anténou s příjmem ANUFM, min. 2x reproduktor v přední části s příjmern AM/FM, 4x
vozidla, min. 2x reproduktor v zadní části vozidla; reproduktor v přední části

vozidla, 4x reproduktor v zadní
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48

49

50
51
52

53
54
55

56
57
58

59
60
61
62
63

64

65

části vozidla;
Denní svícení s automatickým rozsvícením po nastartování s možnosti"
vypnutí této fůnkce za chodu motoru; Ano

- . Ano, přední mlhová světlaPredni mlhová světla; ,
s Comer fůnkci

Imobilizér; Ano
Otáčkoměr; Ano

Ano, Palubní počítač s fůnkcemi
průměmá/okamžitá spotřeba,

Palubní počítač s minimálními fúnkcemi průměrná spotřeba, nájezd km; nájezd km, teplota oleje, aktuálni
rychlost jízdy, průběrná rychlost
jízdy, doba jízdy

Ukazatel vnější teploty (může být i součástí palubního počítače); Ano, součástí palubního počítače
Klimatizace; Ano, automatická Clirnatronic

1 ' · - · - r Ano, elelctricky ovládaná přední aEleAncky ovládaná predni bocni okna; . ,
zadni bočm okna

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější ýpětná zrcátka; Ano
Vyhřívané zadní okno; Ano
Skla ok!n ,od !loul?ku B dozadu, včetně zadního okna, zatmavěná např" ANO, propustnost 20 %
čemou folii. Svetelná propustnost max. 20%;
Volant stavitelný ve dvou směrech; Ano
Uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem; Ano
Kryt zavazadlového prostom; Ano
Gumové koberečky vpředu i vzadu; Ano

. . Plastová vana do zavazadlovéhoGuniova nebo plastová vana zavazadlového prostoru;
prostom

Sada letních pneumatik včetně disků z lehkých slitin (kompletní sada 4 kol).
Celoroční pneumatiky nejsou přípustné; Ano
Sada zimních pneumatik včetně disků z lehkých slitin (kompletní sada 4 kol). Ano
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Celoroční pneumatiky nejsou přípustné. Montáž na vozidle dle aktuáhiího
data předání (l. 11. - 30. 3. zimní pneu);

66 Obě sady kol o rozměrech min. 18 palců; Ano, 18 palců obě sady
67 Rezervní kolo nebo použiti run-flat pneumatik u obou nabízených sad kol; Ano, rezervní kolo dojezdové
68 Vozidla musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úroveň dle

doporučení výrobce a plné nádrže na pohonné hmoty; Ano
69 Tažné oko vpředu a vzadu; Ano
70 Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy, o

schvalováni" technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, příloha č. 12, ČI. 32, odst B) 1., v, Ano

znění pozdějších předpisů;
71 Policejní výbava obsahující Minimálně 3 zásuvky (12 V) integrované v prostoru řidiče nebo spolujezdce; Ano
72 tvto prvky: Zásuvka (/2V) v zavazadlovém prostoru," Ano
73 Sedadla musí zabezpečovat komfortní posed bez omezení fúnkcí (např.

bezpečnostního pásu, řazení rychlostí, zavírání dveří apod.) řidiči a
spolujezdci o výšce 185 cm, váze nejméně 90 kg a obvodu v pase v plné Ano
výstroji 110 cm, s pistolí v opaskovém pouzdře pro CZ 75 D Compact
(výkres obrázek č. 2) umístěném vpravo nebo vlevo, dle potřeby policisty;

74 Bodová směrová lampička u řidiče a spolujezdce; Ano
75 Samostatné osvětlenízadních sedadel při otevření dveří' Ano
76 Spodní kryt motoru a převodovky originální nebo schválený výrobcem . . ,

nabízeného vozidla; Ano, onginálm
77 Carclever 12V/230V 1600W +

Měnič el. napětí 12/220V, min. 900 W trvalý odběr, min. 1200 w krátkodobý USB. Minimální trvalý odběr je
odběr; 1600W a minimální krátkodobý

odběr je 3200w
78 ' Druhá baterie s dělícím relé, bezúdržbová (min. 60 Ah); Baterie Varta 60Ah
79 Zesílený alternátor (minimálně 1/0 A), který bude zajišt'ovat dobíiení baterií

afunkčnost veškeré elektroniky ve vozidle; Ano, 140 A
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80 Přenosná svítilna uchycená do držálai umožňujícího dobíjení z palubní
Ansmann FUTURE HSI000FRelektncke soustavy vozidla (umistena ve vozidle);

81 Kladívko s řezačemKladívko s řezačem beu)ecnostních pasu; ,
bezpečnostních pasů

82 Tažné lano 2t nebo teleskopická tyč; Ano, tažné lano

83 Ruční hasicí přístroj práškový (2 kg), umístěný do držáku v zavazadlovém 0002-Hasicí přístroj práškový
prostoru na lehce dostupném místě; 2kg P2 BETA-L 13/A/70B/C

84 Výbava pro uŽití práva přednosti v jízdě obsahuje tyto prvky:

85 ZvláŠtní zvuková výstražná Zvláštni výstražná zvuková simalizace (siréna) se spodní hladinou hluku 120
V Zemlovac AZZ 400 B-M asignalizace: db Nim, osazená nejméně 3 výstraznými tóny (WAIL, YELP, HORN) a

fůnkcí reprodukce hlasu (mikrofonem). Siréna musí být homologována podle '"produýor Hl00 od firmy
předpisu EHK Č. 10, ČI 4. Reproduktor umístěn skrytě v přední části vozidla; Holomý

86 Ovládání musí být možné prostřednictvím dálkového ovladače umístěného
v prostoru mezi řidičem a předním spolujezdcem. Aktivace, deaktivace a
přepínání výstražných tónů musí být možná i prostřednictvím přepínače ANO, AZJ 400 B-M od firmy
umístěného ve volantu. Dálkové ovládání připojit k vozidlu prostřednictvím Holomý
propojovacího kabelu. Konkrétní řešeni bude předmětem konzultací
vítězného účastníka se zástupci policie (konečného uživatele);

87 Zvláštní světelná výstražná signalizace:

88 Hlavní zvláštní světelné Hlavní zvláštní světelné zařízení umístěno ve vozidle skrytě v interiéru jako
zaříZení: distribuovaný výstražný systém, tvořený sestavami zvláštních výstražných . .Ý

svítilen (modulů) vyzařujícím přerušovaný tok světla modré barvy na bázi v'z body nize

LED, odstíněných z vnitřní strany vozidla, sestávající z:
89 - minimálně 8 zvláštních výstražných svítilen (modulů) instalovaných u horní

" j' Sada LED B 47-S od firmyhrany čelního okna vyzaru Iclch prerušovaný tok svetla modré barvy směrem ,
vpřed; Holomý

90 - minimálně 4 zvláštních výstražných svítilen (modulů) instalovaných u horní LED-B39-NFORCE-GM R65 od
hrany zadního okna vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy směrem firmy Holomý
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vzad;

91 - minimálně 1 zvláštní výstražné svítilny (modulu) instalovaného na levé
straně vozidla u horní hrany zadního bočního okna u středového sloupku Sada lpd b 47-s od ňrmy

vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy do strany; Holomý
92 - minimálně l zvláštní výstražné svítilny (modulu) instalovaného na pravé

straně vozidla u horní hrany zadního bočního okna u středového sloupku Sada LY B 47-S od finny

vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy do strany; Holomy
93 Doplňkové zvláštní světelné Hlavní zvláštní výstražná světla budou doplněna o 2 ks zvláštních

zaříZení: výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy směrem LED-B39-nFORCE-GM R65 od
vzad, spínaných zvláštním vypínačem, která budou uváděny v činnost při firmy Holomý
plném otevření pátých dveří;

94 Hlavní zvláštni výstražná světelná signalizace bude dále doplněna o
doplňkové zvláŠtní výstražné svítilny. Jeden pár doplňkových zvláštních
výstražných svítilen vyzařující přerušovaný tok světla modré barvy směrem LED-B39-nFORCE-GM R65 od
vpřed na přední část vozidla a jeden pár doplňkových zvláštních výstražných firmy Holomý
svítilen vyzařující přerušovaný tok světla modré barvy směrem na spodní
hranu zadního okna z interiéru;

95 Sestava zvláštního světelného výstražného zařízení, jako distribuovaných
výstražný systém, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 341/2014 Sb., VRZ-Superb-Skrytá verze od
zejména viditelnost v okruhu 360 stupňů nebo musí mít výjimku Ministerstva firmy Holomý
dopravy.

96 Jednotlivé hlavní zvláštní výstražné svítilny (moduly) a doplňkové zvláštní
výstražné svítilny musí být homologovány podle předpisu EHK č. 65 a EHK LED-B39-11F?RCE-GM R65 od

Č.10, čl.4 a osazeny minimálně 4 LED s modrým svitem; finny Holomy
97 lx více nápisový programovatelný diodový červený displej umístěný za

zadním sklem uvnitř vozidla umožňující zobrazení nápisu s minimálně 50
pozicemi s předem deňnovanými texty - text nebo znaky zobrazené na OZN 100 UP-556-i od firmy
displeji jsou vykreslovány dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů, pojmu Holomý
,,zobrazený nápis" vyhoví i postupné zobrazení celých slov složeného hesla,
napřiklad ,,SNIŽ" - ,,RYCHLOST" apod., displej musí umožňovat
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minimálně 7 slov v jedné pozici nápisu. Texty nápisů předefinuje uživatel;

98 lx červeně blikající diodový "zrcadlový" světelný nápis se dvěma
kombinacemi slov STOP/POLICIE nebo pouze POLICIE zabudovaný ve OZN 100C/Z-SC-Z od firmy
sluneční cloně spolujezdce - text nebo znaky zobrazené na displeji jsou Holomý
vykreslovány dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů;

99 Ovládání nápisového programovatelného displeje musí být opatřeno .
displeiem znázorňujícím aktuálně zobrazovaný nápis. Tento displej musí být ;zj 100JJP-:101-x-MB od

umístěn v přední části v dosahu řidiče a spolujezdce; irmy Holomy
100 Ovládáni zvláštní světelné výstražní signalizace včetně nápisového

programovatelného displeje a displeje se zrcadlovým nápisem musí být
možné prostřednictvím dálkového ovladače umístěného v prostom mezi OZJ 100-UP-ilOl-x-MB od
řidičem a předním spolujezdcem. Dálkové ovládání připojit k vozidlu firmy Holomý
prostřednictvím propojovacího kabelu. Konkrétní řešeni bude předmětem
konzultací vítězného účastníka se zástupci policie (končeného uživatele);

101 Výbava pro použití Montážní sada včetně montáže pro připojení vozidlové radiostanice ., . . .
radiostanice obsahující tyto rádiového digitálního systému PEGAS (IZS ČR), který využívají složky Montazni sada radiostamce
prvky: Policie ČR. PEGAS je síťový (buňkový) trunckový systém pro síťovou i PEGAS M9610 IK1 od ňrmy

. - Pramacomnesiťovou komunikací:
102 Připojení CH (Control Head)panelu (ovládání radiostanice) v provedení do ANO DodáváŤe do

.homologovaného DIN rámečkurámečku DIN integrovaneho primo do palubm desky vozidla, nebo do , , , .
,,kapličky" umístěné na palubní desce vozidla mezi řidičem a spoluÍezdcem. vlatt?! Eonstrukce s tyn., ze Sh je

umlstenl ve střední časti vozidlaDIN ramecek nebo ,,kaphcka" musi být současti dodavky;
pred radlcl pakou

103 Umístěni radiobloku ,,BER" na snadně přístupném místě vozidla. (Radioblok
není součástí dodávky); ANO

104 Zabudování celé kabeláže tak, aby nedocházelo k poškození kabeláže ani
radiobloku; ano

105 Možnost kabelového připojení mobilního datového terminálu (počítače); ano
106 Možnost připojení GPS přijímače; ano
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107 Záložní zdroj TBU, nebo připojení na záložni akumulátor; Záložní zdroj TUB od firmy
Pramacom

108 Uchycení mikrofonu radiostanice umístěné v prostoru palubní desky vozidla ANO
v dosahu řidiče i spolujezdce;

109 Emergency Systém Data Recorder se záznamem pohybu vozidla a stavových
hlášeni VRZ, včetně krátkých stavů (prohouknutí, probliknutí) vyvolaných
obsluhou, záznam minimálně 2 GB (USB propojení do počítače počítač není ANO
součástí dodávky);

109 Anténa na vozidlo - 3,5 m kabel,
Anténa na vozidlo - 3,5 m kabel, TNC konektor, vlnová délka AI4; TNC konektor, vlnová délka A/4;

od firmy Pramacom
110 GPS a GLONASS přijímač rozhraní RS232 umístěný ve vozidle na místě s GPS a GLONASS přijímač

velmi dobrým příjmem signálu a propojený s radioblokem (lokalizační rozhraní RS232 dle požadavků
systém využívá systém GPS i GLONASS); od firmy Pramacom

Ill Měřič rychlosti vozidel Požaduje se odborná montáž rychloměru Ramer IDC, který je již ve vybavení
splňující následující policie. Zároveň s odbornou montáží rychloměru požadujeme modernizaci
požadavky: rychloměru Ranier IDC, tak aby jeho technické parametry odpovídaly nově

dodávanému rychloměru Rainer IDC. Modernizace bude obsahovat dodání Radarový měřič rychlosti
následujících nových dílů: barevná kamera s rozlišením min. 4MPx a Mini RAMER10 C
VOSA, senzor vzdálenosti, upgrade řídícícho počítače, tablet Ruggpad
(včetně nabíječky), systém R-CAM (včetně přidání druhé GPS k R-CAM a
update softwaru);

112 Zařízení umožňující Zařízení umožňující automatické čtení registračních značek ze vzdálenosti
automatické Čtení provádění měření rychlosti to je cca v rozsahu 10 až 60 m, propojené ANO
registračních značek: s měřičem rychlosti a jeho fůnkcemi. Veškeré funkce a komunikace dodaného

zařízení a jeho sw v češtině;
113 Nezávislý kamerový systém: 1 ks digitální barevné přední pohledové kamery; RF - CAM
114 1 ks digitální barevné zadní pohledové kamery; RR- CAM
115 Nahrávací zařízení se zobrazováním barevného záznamu na zobrazovači min. . .

7" (odnímatelný displej uložený v přední části vozidla) s ukládáním záznamu Displej 8"
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na HDD s technologií ochrany před vibracemi;
116 Kamerový systém se automaticky aktivuje otočením startovacího klíče do

pohotovostní polohy. Systém musí umožňovat nastavení dvou úrovní
oprávnění k manipulaci se záznamem, to znamená uživatelskou úroveň, kte'á ANO
umožní uživateli pouze přehrát (shlédnout) uložený záznam a
administrátorskou úroveň, která administrátorovi umožni plnou manipulaci
s uloženým záznamem;

117 Obecné požadavky na systém:
118 ANO

- Rychlost snímkování: min. 25 fPs Rychlost snímkování je min. 25
fps.

119 - Zpoždění pro vypnutí: od 5 minut do min. 4hod ANO
, .Zpožděni lze nastavit.

120 ANO

- Úhel zobrazení přední Kainery: min. 110° Úhel zobrazení přední kamery je
120°.

121 ANO

- Úhel zobrazeni zadní kamery: min. 90° Úhel zobrazení zadní kame'y je
120°.

122 ANO

- RozliŠení kamer: min. 960 x 570 Rozlišení karner je min. 960 x
570.

123 Ukládání záznamu HDD o velikosti umožňující nahráváni záznamu v požadované kvalitě a barvě ANO
z nezávislého kamerového min. 30 dní s možností automatické indexace (rozdělení záznamu na , , , . ,
systému: předvolené časové sekvence) a stažení uloženého záznamu prostřednictvím Nahrtvanl záznamu s vohtelnym

USB; stupnem komprese.
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Vozidla včetně dodání a montáže nových rychloměrů:

Poř. ' ' i Údaje, které nabízí
Požadovane uda e

c. prodávající
l Model: ŠKODA Superb
2 . Automobil osobní - sedan, liftback nebo hatchback, (NE víceúčelové .Provedeni: . Liftback, v TP sedanvozidlo);
3 Kategorie: Ml; Ano
4 Požadavek: 10 ks v roce 2017, 8 ks v roce 2018; Ano
5 Motor: Zážehový; zážehový 2,0 i TSI
6 Palivo: Bezolovnatý benzín; Ano
7 výkon motoru: (kW) Min. 200; 206 kW
8 Emise Dle platné legislativy, v současnosti min. EURO 6; EURO 6
9 Spotřeba paliva: V souladu s Přílohou č. II Nařízení vlády Č.173/2016 Sb., o stanovení

závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních 7,1 (1/100krn)
vozidel;

10 Zrychlení O - 100 kmih: (S) Max. 6; 5,8 s
11 Maximální konstrukční Min. 250; Ano, 250 km/hrychlost: (km/h)
12 Převodovka: Min. 6-ti stupňová automatická; Ano, 6-ti stupňová

automatická
13 Pohon náprav:

Pohon přední nebo zadní nápravy s mechanicky nebo automaticky Ano, pohon na přední
připojitelným pohonem druhé nápravy; nápravu s aut'omatickým

připojením zadní nápravy
14 Karoserie: Min. 4 dveřová; Ano, 5-ti dveřová
15 Vnější rozměry:
16 Délka: (rnm) Min. 4600, max. 5000; 4861 rnm
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17 Rozvor: (mm) Min. 2600; 2836 mm
18 Vnitřní rozměry (viz obrázek Č. l)' (mm)
19 parametr a - míra pohodlí

Min. 1000 pri prednim sedadle posunutém na doraz vzad; 1171 mmvpredu (měřeno od pedálu):
20 parametr b - míra pohodlí . V. , , , ,Min. 650 pri prednim sedadle posunutém na vzdálenost 1000; 892 mmvzadu:
21 parametr c - efektivní Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem kolmo k sedáku (sedadla " 991

prostor pro hlavu vpředu: nejnižší možné poloze);
22 parametr d - efektivní Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem v prodloužené linii

prostor pro hlavu vzadu: opěradla do stropu (nastavení sedadel odpovídající udávanému parametru 980
objemu zavazadlového prostoru);

23 parametr e - šířka v loktech .Min. 1450; 1507vpredu:
24 parametr f - Šířka v loktech . -Mm. 1400; 1520vzadu:
25 Využitelný objem

zavazadlového prostoru při
vybavení vozidla nabídnutým
rezervním kolem, měřeno od . 3

· l Mm. 500; 584 dmpodlahy do vyS cy krytu
zavazadlového prostoru za
nastavení sedadel splňující
řádky 14 a 15: (din')

26 Objem palivové nádrže: (dm3) Min. 60; 66 dm'
27 Užitečná hmotnost (včetně Min. 500; 680 k'

řidiče): (kg) "
28 Barva karoserie: Metalická, výběr dle nabídky účastníka - nutno specifikovat, výběr hnědá, černá, bílá, béžová,

minimálně z 5 odstínů, NE žlutá, NE střibrná; šedá
29 Nárazníky a u)ětná zrcátka v barvě karoserie; Ano
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30 4 dveře pro posádku -F l
Počet dveří: Min. 4; dveře pro náklad, tj. celkem

5 dveří
31 Počet míst k sezení: 5; 5
32 Sedadla: výškově nastavitelné (min. sedadlo řidiče); Ano, přední sedadla
33 S bederní opěrkou (sedadla vpředu); Ano, sedadla vpředu
34 Čalounění sedadel: Látkové, potah předních sedadel na přední straně ze zesílené látky (tkaniny); Classic -f Autotextil 4-

35 7 airbagů, airbag řidiče,

Bezpečnost: Min. 6 airbagů (přední, hlavové, boční); sp?h!jezdce s dFaktivací,
bocni a hlavově vpředu,
kolenní airbag řidiče

36 Airbag před spolujezdcem vypínatelný obsluhou vozidla; Ano
37 Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedala (tj. pro 5 cestujících) s

možnosti' deaktivace signalizace nepřipoutání na předních sedadlech; Ano
38 Předpínače bezpečnostních pásů na předních sedadlech; Ano
39 Posilovač řízení; Ano
40 Ano, ESC včetně ABS,

ABS, ESP, EBV nebo obdobné technické systémy minimálně se stejnou MSR, ASR, EDS, HBA,
fůnkcionalitou; DSR, RBS, MKB, TPM+,

XDS+
41 Parkovací senzory vzadu; Ano
42 Adaptivní podvozek; Ano
43 Kotoučové brzdy vpředu i vzadu; Ano
44 Výbava:
45 . . . Centrální zamykání s dáňcovým ovládáním; Ano46 Standardni pro zakladni

stupeň výbavy s dalŠími níŽe , , Ano, Bi-Xenonové
, . Predm světlomety xenonové nebo bixenonové; světlomety s ňinkcí AFS, suvedenymi prvky: ,

LED dennim svícením,
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47

48

49

50
51
52

53

54

55

56
57
58

59
60

výsuvné
Ano, Autorádio s anténou

Autorádio s anténou s příjmem AM/FM, min. 2x reproduktor v přední části ' příjmem AM/!M,

. . . . reproduktor v predni častivozidla, min. 2x reproduktor v zadní časů vozidla; .
vozidla, 4x reproduktor
v zadní části vozidla;

Denní ,sYcení s automatickým rozsvícením po nastartování s moŽností Ano
vypnuti teto fúnkce za chodu motoru;

Ý . . Ano, přední mlhová světlaPredni mlhová světla; ,
s Comer fimkci

Imobilizér; . Ano
Otáčkoměr; Ano

Ano, Palubní počítač s
fůnkcemi průměmá/okamžitá
spotřeba, nájezd km, teplotaPalubni pocitac s mlnlmálnlml fůnkcenn průměmá spotreba; i ' ' ··
ole,e, aktualni rychlost jizdy,
průběrná rychlost jízdy, doba
jízdy

Ukazatel vněiší teploty (může být i součástí palubního počítače); s?učástí palubního
pocitace

. . Ano, automatickáKhmatizace; . .
Chmatronic

. . V Ano, elektricky ovládanáElektricky ovladana predm bocni okna;
predm a zadni bocni okna

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka; Ario
Vyhřívané zadní okno; Ano
Skla oken od sloupku B dozadu, včetně zadního okna, zatmavěná např.

f' " ' l ANO, propustnost 20 %čemou ohi. Světelna propustnost max. 20° o;
Volant stavitelný ve dvou směrech; Ano
Uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem; Ano
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61 Kryt zavazadlového prostom; Ano
62 Gumové koberečky vpředu i vzadu; Ano
63 . . Plastová vana doGumová nebo plastová vana zavazadlového prostoru; ,

zavazadlového prostoru
64 Sada letních pneumatik včetně disků z lehkých slitin (kompleúú sada 4 kol).

Celoroční pneumatiky nejsou přípustné; Ano
65 Sada zimních pneumatik včetně disků z lehkých slitin (kompletní sada 4 kol).

Celoroční pneumatiky nejsou přípustné. Montáž na vozidle dle aktuálního Ano
data předání (1.11. - 30.3. zimní pneu);

66 Obě sady kol o rozměrech min. 18 palců; Ano, 18 palců obě sady
67 Ano, rezervní koloRezervni kolo nebo pouati run-flat pneumatik u obou nabizenych sad kol; dojezdové

68 Vozidla musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úroveň dle
doporučení výrobce a plné nádrže na pohonné hmoty; Ano

69 Tažné oko vpředu a vzadu; Ano
70 Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy, o

schvalováni technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, příloha č. 12, ČI. 32, odst. B) 1 , ve Ano

znění pozdějších předpisů;
71 Policejní výbava obsahující Minimálně 3 zásuvky (12 V) integrované v prostoru řidiče nebo spolujezdce; Ano
72 tyto prvky: Zásuvka (12V) v zavazadlovém prostoru; Ano
73 Sedadla musí zabezpečovat kolnfortní posed bez omezení fiinkcí (např.

bezpečnostního pásu, řazení rychlostí, zavírání dveří apod.) řidiči a
spolujezdci o výšce 185 cm, váze nejméně 90 kg a obvodu v pase v plné Ano
výstroji 110 cm, s pistoli v opaskovém pouzdře pro CZ 75 D Compact
(výkres viz obrázek č. 2) umístěném vpravo nebo vlevo, dle potřeby policisty;

74 Bodová směrová lampička u řidiče a spolujezdce; Ano
75 Samostatné osvětlení zadních sedadel při otevření dveří; Ano
76 Spodní kryt motoru a převodovky originální nebo schválený výrobcem Ano, originální
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nabízeného vozidla;
77 Carclever 12V/230V 1600W

Měnič el. napětí 12/220V, min. 900 W trvalý odběr, min. 1200 W krátkodobý " USB. Minimální trvalý
odběr; odběr je 1600W a minimální

krátkodobý odběr je 3200W
78 Druhá baterie s dělícím relé, bezúdržbová (min. 60 Ah); Baterie Varta 60 Ah
79 Zesílený alternátor (minimálně 110 A), který bude zajišt'ovat dobíjení baterií

a fůnkčnost veškeré elektroniky ve vozidle; Ano, 140A
80 Přenosná svítilna uchycená do držáku umožňujícího dobíjeni z palubní Ansmann FUTURE

elektrické soustavy vozidla (umístěná ve vozidle); HS1000FR
81 Kladívko s řezačem bezpečnostních pásů; Kladívko s řezačem

bezpečnostních pasů
82 Tažné lano 2,t nebo teleskopická tyč; Ano, tažné lano
83 Ruční hasicí přístroj práškový (2 kg), umístěný do držáku v zavazadlovém o002-Hasicí přístroj práškový 2kg

prostom na lehce dostupném místě; p2 beta-l 13/A/70B/C
84 Výbava pro užití práva přednosti v jízdě obsahuje tyto prvky:

85 Zvláštní zvuková výstražná Zvláštní výstražná zvuková signalizace (siréna) se spodní hladinou hluku 120
signahzace: db Nim, osazená neiméně 3 výstražnými tóny (WAIL, YELP, HORN) a Zesilovac AZZ 400 B-M a

fůnkcí reprodukce hlasu (mikrofonem). Siréna musí být homologována podle reprodýktor H100 od firmy
předpisu EHK č. 10, ČI. 4. Reproduktor umístěn skrytě v přední části vozidla; Holomy

86 Ovládání musí být možné prostřednictvím dálkového ovladače umístěného
v prostoru mezi řidičem a předním spolujezdcem. Aktivace, deaktivace a
přepínáni' výstražných tónů musí být možná i prostřednictvím přepínače ANO, AZJ 400 B-M od
umístěného ve volantu. Dálkové ovládání připojit k vozidlu prostřednictvím firmy Holomý
propojovacího kabelu. Konkrétní řešení bude předmětem konzultací
vítězného účastníka se zástupci policie (konečného uživatele);

87 ZvláŠtní světelná výstražná signalizace:

88 Hlavní zvláštní světelné Hlavní zvláštni světelné zařízení umístěno ve vozidle skrytě v interiéru jako . ..
zaříZení: distribuovaný výstražný systém, tvořený sestavami zvláštních výstražných v" body niže
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svítilen (modulů) vyzařujícím přerušovaný tok světla modré barvy na bázi
LED, odstíněných z vnitřní strany vozidla, sestávající z:

89 - minimálně 8 zvláštních výstražných svítilen (modulů) instalovaných u horní
" j' ' " · - . Sada LED B 47-S od firmy' hrany čelního okna vyzaru lclch prerušovaný tok svetla modré barvy směrem ,

vpřed; Holomý
90 - minimálně 4 zvláštních výstražných svítilen (modulů) instalovaných u homí LED-B39-NFORCE-GM

hrany zadního okna vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy směrem f r
vzad; R65 od irmy Holomý

91 - minimálně l zvláštní výstražné svítilny (modulu) instalovaného na levé
straně vozidla u horní hrany zadního bočního okna u středového sloupku Sada lSd B 47-S od firmy

vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy do strany; Holomý
92 - minimálně l zvláštní výstražné svítilny (modulu) instalovaného na pravé

straně vozidla u horní hrany zadního bočního okna u středového sloupku Sada LfD B 47-S od firmy

vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy do strany; Holomy
93 Doplňkové zvláŠtní světelné Hlavní zvláštní výstražná světla budou doplněna o 2 ks zvláštních

zaříZení: výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy směrem LED-B39-nFORCE-GM
vzad, spínaných zvláŠtním vypínačem, která budou uváděny v činnost při R65 od firmy Holomý
plném otevření pátých dveří;

94 Hlavní zvláštni výstražná světelná signalizace bude dále doplněna o
doplňkové zvláštní výstražné svítilny. Jeden pár doplňkových zvláštních
výstražných svítilen vyzařující přerušovaný tok světla modré barvy směrem LED-B39-nFORCE-GM
vpřed na přední část vozidla a jeden pár doplňkových zvláštních výstražných R65 od firmy Holomý
svítilen vyzařující přerušovaný tok světla modré barvy směrem na spodní
hranu zadního okna z interiéru;

95 Sestava zvláštního světelného výstražného zařízení, jako distribuovaných
výstražný systém, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 341/2014 Sb., VRZ-Superb-Skrytá verze od
zejména viditelnost v okruhu 360 stupňů nebo musí mít výjimku Ministerstva firmy Holomý
dopravy.

96 Jednotlivé hlavní zvláštní výstražné svítilny (moduly) a doplňkové zvláštní LED-B39-nFORCE-GM
výstražné svítilny musí být homologovány podle předpisu EHK Č.65 a EHK R65 od firmy Holomý
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Č.10, čl.4 a osazeny minimálně 4 LED s modrým svitem;

97 lx více nápisový p'ogramovatelný diodový červený displej umístěný za
zadním sklem uvnitř vozidla umožňující zobrazení nápisu s minimálně 50
pozicemi s předem definovanými texty - text nebo znaky zobrazené na .
displeji jsou vykreslovány dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů, pojmu OZN UP-556-i od firmy
,,zobrazený nápis" vyhoví i postupné zobrazení celých slov složeného hesla, Holomy
napřiklad ,,SNIŽ" - ,,RYCHLOST" apod., displej musí umožňovat
minimálně 7 slov v jedné pozici nápisu. Texty nápisů předefinuje uživatel;

98 lx červeně blikající diodový "zrcadlový" světelný nápis se dvěma
kombinacemi slov STOP/POLICIE nebo pouze POLICIE zabudovaný ve OZN 100C/Z-SC-Z od firmy
sluneční cloně spolujezdce - text nebo znaky zobrazené na displeji jsou Holomý
vykreslovány dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů;

99 Ovládáni nápisového programovatelného displeje musí být opatřeno .
displejem znázorňujícím aktuálně zobrazovaný nápis. Tento displej musí být ozj 100-Up-ý01-x-MB od

umístěn v přední části v dosahu řidiče a spolujezdce; firmy Holomý
100 Ovládáni zvláštní světelné výstražní signalizace včetně nápisového

programovatelného displeje a displeje se zrcadlovým nápisem musí být
možné prostřednictvím dálkového ovladače umístěného v prostom mezi OZJ 100-UP-i101-x-MB od
řidičem a předním spolujezdcem. Dálkové ovládáni připojit k vozidlu firmy Holomý
prostřednictvím propojovacího kabelu. Konkrétní řešení bude předmětem
konzultací vítězného účastmka se zástupci policie (končeného uživatele);

101 Výbava pro pouŽití Montážni sada včetně montáže pro připojení vozidlové radiostanice
radiostanice obsahující tyto rádiového digitálmho systému PEGAS (IZS ČR), který využívají složky Montazni sada radiostanice
prvky: Policie ČR PEGAS je síťový (buňkový) trunckový systém pro síťovou i PEGAS M9610 IK1 od

. . . firmy Pramacomnesiťovou komumkaci:
102 Připojení CH (Control Head) panelu (ovládání radiostanice) v provedeni do ANO DodáváTe do

homologovaného DINrámečku DIN integrovaneho primo do palubni desky vozidla, nebo do . ,
,,kapličky" umístěné na palubní desce vozidla mezi řidičem a spolujezdcem. raŤečEu vlastni ko!ls!!rSce

s tim, ze CH je unnsteni veDIN rameček nebo ,,kaphcka" musi být soucasti dodavky;
stredni časti vozidla pred
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řadicí pákou
103 Umístění radiobloku ,,BER" na snadně přístupném místě vozidla. (Radioblok ANO

není součástí dodávky);
104 Zabudování celé kabeláže tak, aby nedocházelo k poškození kabeláže ani ano

radiobloku;
105 MoŽnost kabelového připojení mobilního datového terminálu (počítače); ano
106 Možnost připojení GPS přijímače; ano
107 ZáloŽní zdroj tbu, nebo připojení na záložni akumulátor; Záložní zdroj TUB od firmy

Pramacom
108 Uchycení mikrofonu radiostanice umístěné v prostoru palubní desky vozidla ANO

v dosahu řidiče i spolujezdce;
109 Emergency Systém Data Recorder se záznamem pohybu vozidla a stavových

hlášení VRZ, včetně krátkých stavů (prohouknutí, probliknutí) vyvolaných ano
obsluhou, záznam minimálně 2 GB (USB propojení do počítače - počítač není
součástí dodávky);

110 Anténa na vozidlo - 3,5 m

. . . . kabel, TNC konektor, vlnováAnténa na vozIdlo - 3,5 m kabel, TNC konektor, vlnova délka )j4; . '
délka A/4; od firmy
Pramacom

111 GPS a GLONASS přijímač
GPS a GLONASS přijímač rozhraní RS232 umístěný ve vozidle na místě s rozhraní RS232 dle
velmi dobrým příjmem signálu a propojený s radioblokem (lokalizační požadavků od firmy
systém využívá systém GPS i GLONASS); Pramacom

112 Měřič rychlosti vozidel Radarový měřič rychlosti
splňující následující Kontinuálni digitální záznam průběhu jízdy a měření; RAMER10 C

113 požadavky: Měření rychlosti ve dne i v noci; ANO
114 Napájení PC s optickou (eventuálně i zvukovou) signalizací poklesu kapacity ANO

zdroje pod 10%;
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115
116
117

118

119

120

121

Zvukový výstup ze systému v prostoru kabiny s regulací hlasitosti; ANO
PC WiFi pro připojení periférií; ANO
Napájení PC s minimální dobou provozu 8 hodin, řešené ze samostatné
soustavy dobíjené z palubní sítě při běžícím motoru, se zásuvkou pro ANO
připojení na externí dobíjení a s automatickým vypnutím zařízení při poklesu
kapacity záložního zdroje na úroveň 5% kapacity;
Inteligentní vypínání systému a celého zařízení (znemožnit nekorektní
ukončení provozu PC, aby nedocházelo k narušení OS a SW při nekorektním ANO
ukončení systému uživatelem);
Kamera na držáku - musí být možno umístit tak, aby snímala situaci při ANO
měření ze stojícího i z jedoucího vozidla a rovněž při měření před vozidlem;
Měření rychlosti z místa i za jízdy, formou: a) okamžitého změření, b)
úsekového a C) srovnávacího měření před vozidlem. V případě úsekového
měřeni s co nejmenší minimální jmenovitou délkou měřeni pot"řebnou pro ANO
měření celého požadovaného rozsahu měřených rychlostí, fůnkce identifikace
jízdního pruhu (měření z místa);
Pořizování digitálního kontinuálního barevného obrazového záznamu
průběhu měření (videozáznam v běŽně používaném formátu s možností
pořízení jednotlivého snímku, nebo souborů video sekvencí či snímků), nebo
jiných přestupků před vozidlem o celkové délce min. 30 hod., při min. 10
sn./s (video sekvence), min. 2 sn/s (snímání přestupků) a rozlišení nahrávání
min. 696 x 520 pixelů, s údaji o měření lnaměřená rychlost, den, měsíc, rok,
minuta, hodina, číslo snímku či záznamu, rozlišení typu měřeného vozidla ANO
(osobní, nákladní), směr jízdy měřeného vozidla,, nastavení limitů měření (při
měření za jízdy měřícího vozidla možnost rychlé zrněny), GPS souřadnice
měření, výrobní číslo měřícího zařízeni, vlastní rychlost měřícího vozidla,
dosah měřiče, ohnisková vzdálenost objektivu, v případě úsekového měřiče a
srovnávacího měření se nepožaduje údaj o směru jízdy měřeného vozidla,
rozlišení typu měřeného vozidla (osobní, nákladní), a dosahu měřiče. U
úsekového měřiče se navíc požaduje údaj o vypočtené průměrné rychlosti a u
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122

123

124

125

126

127

128

129

130

srovnávacího měření soubor min. 3 snírnků každého měření;
U všech měřících metod musí být aktivní propojeni s automatickým čtením
registračních značek s umožněním jejich porovnání s databázemi policie pro
pátrání po vozidlech, pro identifikaci odcizených a zájmových vozidel a
zkrácené evidence vozidel pro ověření barvy, typu vozidla a prověření
platnosti technické prohlídky (TP) a osvědčení o registraci vozidla (ORV) a ANO
popř. pojištění vozidla (povinné ručení). Zjištěné informace se musí
zobrazovat ve snímku či video sekvenci se zvýrazněním případné pozitivní
lustrace v pátracích evidencích nebo neplatné TP a neplatné ORV s databází
např. červeně;
SW musí přebírat z centra databáze vozidel v pátrání a aktualizace k této
databázi, zkrácenou evidenci motorových vozidel. Popis vět databází viz
příloha 2, přenos mezi stacionárním PC a vozidlem řešit pomocí USB ANO
pamět'ových medií i kabelovým připojením k datové síti, eventuálně i přes
WiFi;
SW musí předávat nasnímaná data ve formátu pro centrální databáze C-
LOOK popis položek viz Formáty dat pro systém automatické kontroly ANO
vozidel (AKV);
SW pro AKV musí umožnit trvalé nastavení kódu útvaru a jeho změnu, který ANO
bude přidáván ke všem odesílaným záznamům;
::á,";í k "áznamu o každé nasnímané RZ uložit výřez s RZ z ce1kovéh° ANO

SW musí do nasnímaných záznamů doplňovat aktuální údaj o poloze načtení
RZ Z GPS; ANO
SW musí kontrolovat návaznost aktualizačních dávek z databáze ,,vozidla ANO
v pátráni" a řešit eventuální výpadky v datových tocích automaticky;
SW musí signalizovat u digitalizovaných RZ jeli pozitivně lustrována v ANO
databázi pátrání;
SW musí foneticky signalizovat u digitalizovaných RZ barvu a typ vozidla k ANO
této RZ registrované v evidenci motorových vozidel (informaci obsahuje
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131

132

133

134

135

136

137
138

139

zkrácená evidence motorových vozidel);
SW musí umožnit vytvoření a správu ve vozidle, databáze "sledované", pro
potřebu lokálniho zadání zájmových rz vozidel, pro lokální potřebu kontroly
vozidel a SW upozorní obsluhu odlišným signálem na pozitivní lustraci v této ANO
databázi od signálu ,,vozidlo v pátráni". Struktura databáze je dle návrhu
dodavatele systému s tím, že základ věty musí být rz, datum zapsání
záznamu a poznámka (ta se při pozitivní lustraci musí zobrazit);
SW při pozitivní lustraci RZ v pátracích databázích (databáze pátrání po
vozidlech a databáze sledované) uloží k záznamu mimo jiné i celkový ANO
.obrázek z kamery;
Pro kontroly platnost TP a platnost ORV musí umožnit jednotlivě trvalé
nastavení a zrněnu "toleranční doby" pro vyhlášení signálu neplatnost TP
nebo ORV, popř. neplatnost pojištěni vozidla (povinné ručení) ve dnech.
Nastavení ,,toleranční doby" musí systém uchovat vždy až do další změny ANO
nastavení provedené oprávněnou osobou. SW potom upozorňuje jen na
vozidla, jejichž neplatnost TP nebo ORV překročila dobu = (datum platnosti
TP nebo ORV) + (toleranční doba);
Barevná kamera s rozlišovací schopností > 4 MPx, integrovaná clonová ANO
automatika pro optimálni nastaveni kvality pořizované dokumentace;
Zobrazování záznamu i s výše požadovanými údaji na zobrazovači měřiče
min. 10"; ANO
Umožnění přímého i zpětného prohlížení pořízeného obrazového záznamu na ANO
zobrazovači měřiče;
Bezdrátový přenos dat do zobrazovače měřiče; ANO
Ukládání záznamu na paměťové medium s možnosti přenosu dat do externího
PC prostřednictvím USB přenosného pamět'ového media i kabelového ANO

.síťového připojení, eventuálně i přes WiFi;
Rozsah měření rychlostí minimálně od 20 do rninirnálně 250 km/hod
s maximálni povolenou chybou ±3 km/h při rychlosti do 100 hn/hod a ± 3% ANO
při rychlosti nad 100 km/h, dle Opatřeni obecné povahy č. 0111- OOP-C005-
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140 Měřící zařízení musí být vybaveno provozním deníkem pro dodatečnou

identifikaci stavů zařízení, modulem statistiky, zařízením pro přenos snímků ANO
v digitální podobě prostřednictvím USB za zachování již přenesených snímků
v měřiči pro případné dohledáni;

141 Měřici zařízení nesmí umožnit neautorizované osobě jakou koly manipulaci
spojenou s nastavením, pořizováním, nebo ukládáním záznamů. Identifkace ANO
autorizované osoby musí být jednoznačná a musí být součástí pořízeného
záznamu;

142 Rozsah provozních teplot okolí min. -20°C/+60"C; ANO
143 Zařízeni musí být vybaveno fůnkcí znemožňující měření, pokud jsou

překročeny požadované podmínky měření (teplota, napájení apod.); ANO
144 Počítačový program pro následné zpracování a archivaci pořízené

dokumentace v běžném PC s operačním systémem MS Windows Vista a
vyšší verze s možností pořízení a úprav snímků z videozáznamu (kontrast, ANO
jas, ostrost) při zamezeni jiných úprav (zrněna údajů o měření a změna RZ) a
umožňujícím výtisk takto získaných a upravených záznamů;

145 Veškeré fúnkce a komunikace nabízeného měřiče a dodaného SW v češtině; ANO
146 ZaříZení umoŽňující Zařízení umožňující automatické čtení registračních značek ze vzdálenosti

automatické Čtení provádění měření rychlosti to je cca v rozsáhu 10 až 60 m, propojené ANO
registračních značek: s měřičem rychlosti a jeho fúnkcemi. Veškeré fůnkce a komunikace dodaného

zařízení a jeho SW v češtině;
147 Nezávislý kamerový systém: 1 ks digitální barevné přední pohledové kamery; RF - CAM
148 l ks digitální barevné zadní pohledové kamery; RR- CAM
149 Nahrávací zařízení se zobrazováním barevného záznamu na zobrazovači min.

7" (odnímatehiý displej uložený v přední části vozidla) s ukládáním záznamu ANO
na HDD s technologií ochrany před vibracemi;

150 Kamerový systém se automaticky aktivuje otočením startovacího klíče do
pohotovostní polohy. Systém musí umožňovat nastavení dvou úrovní ANO
oprávnění k manipulaci se záznamem, to znamená uživatelskou úroveň, která

35

-=



umožni uživateli pouze přehrát (shlédnout) uložený záznam a
administrátorskou úroveň, která administrátorovi umožní plnou manipulaci
s uloženým záznamem;

151 Obecné požadavky na systém:
152 - Rychlost snjhikován1": min. 25 íjps ANO
153 - Zpoždění pro vypnutí: od 5 minut do min. 4hod. ANO
154 - Úhel zobrazení přední kamery: min. 110" ANO
155 - Úhel zobrazení zadní kamery: min. 90° ANO
156 - RozliŠení kamer: min. 960 x 570 ANO
157 Ukládání záznamu HDD o velikosti umožňující nahrávání záznamu v požadované kvalitě a barvě

z nezávislého kamerového min. 30 dní s možností automatické indexace (rozdělení záznamu na ANO
systému: předvolené časové sekvence) a stažení uloženého záznamu prostřednictvím

USB;
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Obrázek č. 1 - Vnitřní rozměry:
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V. Cena za l kus v KČ Množství Cena celkem v <ČZBOZI b,, DPH VC. DPH kusů bez DPH DPH 21% vC, DPH

Vozidlo včetně
přemontáže a repas' l 230 623,14 ] 489 054,00 ' 20 24 612 462,81 5 168 617,19 29 781 080,00
stávající mčřící techniky
(radarů)
Vozidlo včetně nové l 584 566,12 l 917 325,00 18 28 522 190,88 5 989 659,92 34 5)1 850,00
měřící techniky ('adarů)

Celkem 38 53 134 652,89 11 158 277,11 64 292 930,00

rZBOZI Cena za l kus v Kč Miiožství Cena celkem v KČ
bez DPH vC. DPH kusů bez DPH DPH 21% vC. DPH

První dodávka do 31.1.2018

Vozidlo včetně
přemontáže a
repase stávající l 230 623,14 l 489 054,00 9 11 075 608,27 2 325 877,73 13 401 486,00
měřící techniky
(radarů)

Vozidlo včetně
nové měřící l 584 566,12 1917 325,00 10 15 845 661,20 3 327 588,80 19 173 250,00
techniky (radarů)

Celkem rok 2017 32 574 736,00

Druhá dodávka do 29.6.2018

Vozidlo včetně
přemontáže a -
repase stávající l 230 623,14 l 489 054,00 ll 13 536 854,54 2 842 739,46 16 379 594,00
měřící techniky
(radarů)

Vozidlo včetně
nové měřící l 584 566,12 1917 325,00 8 12 676 528,88 2 662 071,12 15 338 600,00
techniky (radarů)

Celkem rok 2018 31 718 194,00
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Příloha č. 2 k č.j. PPR-13197-29/ČJ-2017-990640

SEZNAM SERVISŮ

. - " ' Tčkkn lsenňskraj Nárw " . PŠC ldästo wnhtérď µovoxomy - Ve&iud servisu -kg e-míI] " scMsWQ "entV "" " ·"---

Kár!ovarský AuloSael sr.a 357 35 Chôckv Kacbvankä 1AO H~j ToadŠ "N" c{"
KarkmrskY AUTOsoekmm 2000 sco. 353 01 h{atiänské Lázně FhcňskS 6Oä/l7 zaj'a«w5 JUbj

AUTO Červeny 5r.o. 353 01 h(arúnské Láine HkvnÁ 1ti& 3&4/142 Šlegl VXljv
CI

Kaňovacský Manfred Schčnct - AUTOSERVIS 356 05 soxceov KřižikQvä 1624 Poch Pavd ĹKKh&jutoscmrRĽcr
Ústecký AUTO úl, a-x 4CO Ustínjd Labem HjWS» 373/25 Puc uomir
Ústecký OKlhl 3poľ s lo. 400 01 Usúmd LjNm 1028 VYsjta Stanisláv
UsceckY AUTO - Evžen Mys!Nec ŠLO. 440 01 LovňY victwj 2666 415 65d 991
Usteck. AUTOPLUS šlo. 434 01 htost RudOSkkä mo Pavel Cly-"

"ňLQ4 jv m na

Ústecký AUTO MYSLNEC sao. 44101 PoaMany Hřubnská 741 }Atkjs!av =qva

r&nunv r7
Uste<kY JEL NEKAUTO TEPLjCEsr.a 41713 Tep&e - okr. Srtice 96 Vlček Jiří elinekcz
UseeckY GHkjřd Hue sek a spol, rľq. 405 01 Děčín L- St El?eíina Peer &et&S&cjak.ce
LbeteckY AUTO GREMOS, spoL s [.o- 460 01 L'becec 11 bhradni3® FrócrÁ par ô'Y"ňo"'
LibcľeckÝ SAN Nx 'poL s lo. 470 01 Česká Lipa S?unečnřďce 3155 Muhů Pců
Liberecký KONTAKT - sldby 51101 Twro'e Sv%ó&w 2050 FiŠ¢cjjň jjn${X'ĽS'O. 0"{'

Liberecký AUTOTREND, spoL s ta 463 12 Liberec 25 úľ České mtSdeže 1101 Šimůnek ŠtěpSn
cez

1Axrecký Zdeněk KuČera - ^WOKRT 46015 Liberec Kwmkká 1145 Kadkc Pete kad«@jutosport-
. kucmaczLibe'€ckÝ Autosabn ASTRA am 466 0¶ jjbbncc cud jarní 4198/28 Sedjkek Petr 483 3)2 522

- české České 2379 Cínčuta Pet'jihočeský au ro ševčík cm spol. seq. 37011 ci

Jiho&skÝ CB Aucq 37005 české IX, Mhdy Heäko'é VQíČ Pavel8u¢ějo·&e 1477
~csKY AR SERVIS ss.a 377 02 jindňchův J¥QŠov$ká 869/11 .knkovíč Romm ci
jihočeský AUTO K .PL sco. 397 OJ Ksck NeNdňce 41 ŤŮmj jin tvmj:&jljčokapjcz
jího&ský autoservis novoiný spot. s lo. 375 01 Týn md V7lí«N Tátxuká 568 ovotňY-^ ,
JihočcskY Pô«chié Inter Aulo CZ SfjQL s lo. 370 04 české OkrvŽní ulice 2557 m Schinko Petr 387 (XX) 099
Jb&eskY Kmcĺ Frdik -AUTOSERVIS 397 0[ Písek TätxuskA 24QCJ jaďa Petr M2 2}3 744 c?
JM&skY AutostMsŠmhta 5a,o. 386 OJ Strakodce Písecká 513 Hynek Jja '"^ň'"dsrachta-autôserúsct

jim. "{S gene 3-

jbo&ský autoservis jindra sta 392 01 Soběd3v 7Atáikwa 801M J'odra Zdeněk äUĽQ.CIL
[Z

Mzcňský autocentrum ta 301 OD Neň Tykm 70 }Mer

Mzeňs'<ý auto volf spol s e.q. 3QO OČ) Pkeň· Boty Fďmavská 282&'6 TahovskýNi QvQď .c2imccňf
nnj s u cjcĹj.c7;

plzeňský auto CB, spoL s ho 326 čej Plzeň tlepcmuckd 407/119 Miškuvič Jjn 377 ($66 677
"7

Hieňský Po«che lntet Auto CZ 5půt sr.o. 301 QO PheiS 1 h¢oláčekVläcSimk m 432 518 "!'d:mi[~acuC&pc·'sct.ct
. . autocentrum jan 5k(ijcler 34601 Hodovský Týn Drořákow 304 S¢ek7 JoselPkenSky ,,.O. ?u'

skod3-
pkeňský autospol plus spdL s ta 341 01 H«aíďvnce Strakcnkká 366 Velek Jan á!ĹĹQE!L

C·

- l DQmažjické předcněsti Prošek Pavci 376 358 6OQ LceFheAsky AUTO NEJDL šlo. 339 Ql K)a¢qv Ill GlO

r- j" .C7i
- Pkeň8" Šlefankova 104 j"m '"půeňský autoseryis neoved, st.« 326 OČ) Čeďce, čp, 912 Nedůěd Juo9av mL

CI
Pam Po«che Inter Auto CZ spol. s coľ ISO OD Prahj 5 VccNickéM 31118 Uikvda ká ntišek .Cz

mm AUTOTRIO PRAHA sc.a 143 OD Praha 4 Yw~y 3 [jwůnek Jmo$íqv t"'Z

Pljlkf ServisAUTO OPAT sco. 2510[ Nuµky KomerčN i&u Nuo&Y T«n5Š

Pfjhj AUTO BRANKA spoL s r.o. 190 OD kaM 9 Prosecká 817/82 Zvěřina .bsď C?;

PraM Pomhc Ineee Auto CZ spět s 182 (XJ PraM 8 Libecccká 12 Ing. KcjlVhdimir 2&6 CXJ1 750
Puha AUTO GOLDCAR js 1QlOO mm 10, 1Akh!e CaMa!eckä h51&'12 jUcgdl Pc tr

p{jhj AUTODRUŽSŤVQ KJDE3ABSKÄ 160 41 6 pa Paänkou 2)7/1 Nahcďl Antoďn MNicnbetq Pavel UtopqdNE' c:
"".C?;

PläH Auto -PďY spol s lo. 190 (X) Praku 9 Ped bbdou 90·5ň Němec Josef

Praha Autokompkx Menčík :j.x 185 OD 8 Korybutov3 68614 Beneš Alexandr dc t CZ

AUTO ELSO šlo. 196 (X) pub 9 " CUk{ovmkj 9CX)IlO Rarbousek MattinĎkvd¢0 é(¶ň n

Prjhj Autosdon KJokďka Ceríénjm as. 163 (X) Praha 6 KMkjvjrsW 660/117 Volf Tomiš cz

Pnha FEMAT Radooh sr.a 153 (JO mm 5- výp«kM 2313 I Sodkup ZdeněkVrážqká 156Y24a
Prátu AUTO STYL a.x ISO OQ Pra)ui 5 - Jeremiášova 3/11l5 Loper Emanud ml.

Auto Palace Spdik>v sto. 141 (X) Prátu 4 Na Chodovd 2457/1 hkšek Tomáš "asE<tomasj&jutopj xc,CI
PraM TUWS as: 102 OD Pmha10- K Fkušovu 344/6 Ing. Kccmänek jiii

pram ab Auto 8rejta šlo 252 42 Vestec u PrahV 585 P&enka Radek CZ

PQh3 Přerost a Syq(c - auto, šlo. 162 DO Pcaha 6 VdeBaňnská 39 jjrý Petr BOO 101 272 cl
P«ha 10- DQhoměchdup5ká 214 Ing. Polák MicM pokk.muto-stewnem

PraM Auto ŠtťNne% a-s. lOZ 02

PraM NK Car, 198 DO PríM - Kyje &wrmrskä 1503 Toupal Karel

Praha AUTO JAROV, $ r.a 1'0 OD kaha 3 - Jacov O$ijcoYá 2 Cp. 2688 ProchSM Tomiš q'"'"k'jýu cjj'Qv ¢'1;v,iňtcfo"ta ,a·mjtojjrH CX

Mua«koše AUTOCENTRÁLA 5-ľq. 748 (ji Hkíôh 190EV7 Reh!ein pavci Q"'S e'cqrMa
la c?

Tiireq 5ľaíč .k{mwkosk" KARIREAL as. 739 61 Město Fry&cká Cp. 2 72 Vranka JarostäY

M«avskos!č s r.« 739 61 Tňnec Ľďcká 166 Hašub:í Jjlúb akub
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Příloha č. 2 k č.j. PPR-13197-29/ČJ-2017-990640

SEZNAM SERVISŮ

kraj , ·bláxev- ' " PSČ ' :kmo - vmlscéM provozovny' :'Ve&ud serdsu Tetdon lservi' e-md] - serňsNS
servi s

AutoHel $f.Q. 357 35 Chodov Karkmrská MO Tcňmäš tocr.js
Karhwtský AUTOspektrum 2000 sco 353 01 htarůnské Läíně Pkci5$kS 608/17 zajKkwá hm

AUTO Čen"ený s.r.o. 353 01 Marúmkě Lá?ně Hlwnt tňďí 38^1/142 VQ¢!bV 354625d22 CI

Karlovarský ktanhčd Sch$ň?c - AUTOSERVIS 356 05 Sokdov Kňž7Kovä 1624 Poch Pavd p'xhm'jtosShorRr.c[
U«eckY AUFO Úl, 4CO 10 Uscitud Labem Havůská 373ň5 m j'j'cm" jmmic
Ústecký okim spoL $ lo. 400 01 Ůsúnj<j Labem Mmrykova 1028 Vyšata Sunisjáv

UstcckY AUTO- Evžen u.o. 44001 Louny' 2666 om{ák },hc¢in ci
UsteckY AUTOPLUS šr.ó. 434 01 MOSt RudOliCká 1730 VYskoäl Pavel 476133 lOZ qÉtv.c'm!aí jvm '_ Nccj" e im

m U;Úst«ký auto htYSLNEC sao. 44101 H!uHnskä 741 htYsCvec }&soshv 3UtQCj

MŇwtn rz
UsleckY JEL nek AUTO irEPLlCEsr.a 417 13 TeeEcc - okr. Síbdce 96 wček jiří 417 577 9äl dinekcz
Useecký Gerlwd Horejsek spol, sr-o- 405 01 Děčín L- St. 141619 Břeiina Petr 412 599 9f9
Ubefecký AUTO GREA(OS, spoL 5 lo. 480 01 Lberec 11 z3h(ádmoo FíômĹ Petr 485 1(X) 06'0
Li&reckY SAN sco, 47001 ljpj S\ínečnfufíee 3115 Riihař Petr

Liberecký KONTAKT - sldby' 51101 Turnov Smbodovä 2050 Fíšerjan 48\ 323 609 'njiS«dkočl ak-o'ľ CTispoL s {.o.
Uberecký AUTOTREND, spoL s lo. 46312 Liberec 25 úľ České mládeže 1101 Šimůnek Štěpán "C'

Uberecký Zdenlk Kučera - AUTOSPORT 460 15 Liberec Kwwatkká 1145 Katďec Nu ku,,,jct
0

lWtomkn ^STRA as. 46601 Jab'onec md Jard 4198/ 2EJ Petr A83 312 522 ci

. české Č,ské Vib& 2379 Cinčura Pet' o$évCík"r;Jihočesky AUTO ŠEVČIK spoL sr.cŕ 37011 BudEovice ¢2

jih&eský cb A1j(q 370 05 C"ké lX. MíMy Ho{jko"é VqŠč Pavel r¢j'c@¢b·auto cgBudekb«e 1477 . .
jůloče5ký ar servis sr.a 377 02 jindřkhův JKŕošQvská 869/11 jankovič ŘQm3ľ¶ 384 321 (X)4
jIhďeský AUTO KÁPL sťa 397 01 Písek MjJC Nepodřke 41 Tům Jih" 38227f 34A

jíhcčeský AUTOSERVIS NOVOTNÝ spcL s lo. 375 01 Týnmd Vltavou "řátxxská 568 Ptákjacoďr ,,,my.cz

jhočeský Pusčhe Inter Auto CZ spď s f.O. 37004 české 2557 ScNnko Peu 387 ňOQ 099 Fe ci
~cM KMCI Frdňc -AUTOSERVIS 397 Ol Písek Tät»rskä 24(X) janča Petr

jliočeský AutoseMs Šcachľa &ľo. 386 01 5uäodce Písecká 513 Hynek Jin " .autoser'ns Ci

~eský AUTOSERV1SjINDRA sr.o. 392 01 So1Řskv Mrázkova BOWl Jhdra Zdeněk ä.U.ĽQ£?m
M š'indca ct

pkcňský autocentrum ta as. 30100 PReň TjWea 70 Mřer MareSe utoc€MNmt,'l cz
serviS?

pkeiiský auto VOLF spol. s [.q. MX) CX) Pkeň· Bory Fďrmvská 282&'6 Tahwský sň 377 4343a3 m ,-,h4
mi s d.ct;

pheňský auto CB, spoL s r.o. 326 (X) Pheň Nepomuckj 487/119 Miškodč Jjn c?;

Po«chelnterAuto CZ spůL 5 r.o. 301 QO PLzeň Pudď'katdsk5 1 PAdáček e.c:

pk¢ňs!ký autocentrum jan šmucler 34601 Hodovský Týn 304 XeitA Josef
sto. ?,"=&Smuckr ct

phcňský autospql PLUS spoL s c-cl 34101 H«ažďo'Re SCukonkká 366 Ve!ekjan 376 512 72Q WtQ.Cz;
a

pkeňský auto nejdl sx.o. 339 01 Khtwy Úl C°mä)ické píedměstiGlO P(o$¢\¢ Pavcl 376 358 6QQ .
~ lVe;

púeňský autoserws nedvěd, šlo. 326 DO Plieň 8 " ŠtefargkQYa 104 Jěnsj JinČeccťcq čp.912 Nedvěd J2ľos)av mL
Ft

Ptaki Pei'sche Inter Auto CZ spoL s [a 150 OD Pratú 5 V(cNckého 3V18 hhkuda Fumišek .CZ

mm MJTOTRIO PRAHA 143 OD Praha 4 Vlpouiy 3 Z

PraM SeNs AUTO OPAT sto. 251Oi Nupaky Komerční zóna Nuwky TemäŠ cbunhí a;
pím AUTO - CR/UtKA spoL s (.q, 19<) DO Praka 9 Prosecká 8!7182 ZvéNu Josef

Pecha Pocschc Inter Auto CZ spej. s f.Ch 182 (X) pum 8 Liberccká12 htf KráN7jdimir 2% 001750
Puha AUTOGOLDCAR a moo Puto 10, Kich!e Bohdalecká 141Ei/12 j«ajda Petr juu

Amonin "'hôddmu
Ptjha AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ 160 41 Puň 6 Ped Paáňkou 217/1 Ni,,becq Pavel m

Pr?h3 AutO- Poly spa s {.úl 190 (X) Ptaha 9 Ped Harfou 904/1 Němec Ksd
s'"'m

Pcaha Autqkompkx Menäk a 10600 8 KcryNtova 686,/4 Beneš Nemndr '
mzt dl

Pram AUTO ELSO kř.O. 195 (X) PuPu g 9QQ/10 RafFbousek Matttn elsn n'Čakovice rkncř

Psaha AutosUm Kk&ďka C€ňtnjm aa 163 DO Praha 6 KadovMskj 660/117 Volf Toctůš 222197 2Qd toms

mm femat Ra&Oh 153 (x) mha 5 l Soukup Zdeněk 242 438 910 5QUXY ';RacSM Vrähká 4a
Prátu AUTO STYL as. 15O(X) Ptaka 5 - JetemGšow 3/\¶15 Lopez Emmuel rd. topdkce,
Ptzha Auto Palace Spoňkw sr.o. 141 OD mm 4 Na Chxbvd 2457/1 Mašek Tomáš Cz

TUku as. 102 OD PcaN1Q- K KruŠovu 34J/6 m Kocmdnekjäi µi·

Pfjhj ab Auto Brejk sr.a 262 42 Vestec u Prahy 585 pečem Radek
Naha PĹ'ecos[ a auto, sir.o. 16200 Píaha 6 Velesja%ská 39 jarý Petr BOO 101 2f2 cz

Auto ŠCěHnek 10202 =:" D&l~chdupská 214 PdSk Micha?

Puha NU Car, sto. 198 OD PraM - Kjje &ou~tsW Čf 1503 Toupal Karel

Puha AUTO JAROV, šlo. 13Q ClO mh3 3 -J3řov Chiková 2 Cp. 2688 P«xhSíka Tomáš p"Kh32 ":_""" nj %fQVC1;CC
AUTOCEN TRALA s.r.o. 7ab O] HJuóh MjrkvafcoYkká 19O'W7 Re'dein Pavel «enmla ct

htôravskos!e KARIREAL a-s 739 61 = st"e F,ýďeckä Cp. 272 Vranka Jarosljv
Mo¢ävskos!č Au tenet Centrum sr.a 739 6] TňťkC Lidická 166 Haštam Jjlub akub
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Ostra"aauto DUC1NA a. 700 30 D,t,·m H«ni 3023ň22 pustčjo'nký

·Kokxh¢cň»Uo¢e Auľq coW Dé$'¶ n, sto. 792 01 Ikum! Statoměstdd 3 Burget Zdeněk 554 7\5103 d,Gqrtcr
Mmvskos'e AUTO TOµAH, sĽot 736 OJ Haúbv DbuM 65 Čichoň 596 434 SOS
ktuarskos'e AUTOXLEVE& spoL s lo. 741 01 NM jBíh HibitovN9%/5 kcAsterzdenék "denkminsterOju Qjckv

"-C"
M«aw$cos'e- UNICA& spoL ' ca 701 18 OsUjva 1 VítkQYickä 36 XUpátek Jšii
M«avskos!e Autodům Yam šlo. 736 OJ Havů'w - Město ZdeídčjiŮ 1492/3 páva 596 BIO 235

ADN, šlo. 746 01 Opwa TěWská 3OQ7/91 Poýpíg1 JEli
k(ocankos!, Po'sche beer Auto CZ spd. S ĽQo 702 OD O'Um" Ghdd 3160/49b Kub9ek

o z AUTO MoravskS /aUdka pa,
h'«anko¢e Autcdnňsm kCslck 738 OZ Frýdek Beskydská 704 FApecjth' ockunwu-

fin U
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Příloha č. 3 k č.j. PPR-13197-29/ČJ-2017-990640

SEZNAM SBĚRNÝCH MÍST

1, Servisováni měřicí a dokumentační techniky:

Poř, č. Území Servisní zařIzení, adresa Kontaktní údaje
1. celá ČR RAMET a.s. Ing. Josef Ďurd'a

Letecká 1110 Tel.:
686 04 Kunovice E-mail:

2. Servisní střediska pro provádění servisních pracÍ pro speciálně upravená vozidla
(s výjimkou měřicí a dokumentačnľtechniky)'

Poř, č, Území Servisní střeidko, adresa Kontaktní údaje
1. Hlavni město Přerost a Švorc- auto, spol. s.r.o, petrjarý.

Praha Veleslavínská 39 Tel.:
162 00 Praha 6 E-mail:

2. Hlavni město AUTO JAROV, s.r,o. TomáŠ Procházka
praha Osiková 2 Tel.:

130 00 Praha 3 E-mail:

3. středočeský kraj ŠKODA Servisní centrum Petr Vejražka
Boleslavská 366 Tel.:
293 06 Kosmonosy E-mail:

auto.cz
4. jihočeský kraj CB Auto a.s. Pavel vojč

Dr. Milady Horákové 1477 Tel.:
370 os E-mail:

5. plzeňský kraj AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o. Petr Bocker
Tel.:
E-mail:

6. Karlovarský kraj Manfred Schôner- AUTOSERVIS Jana Marková
Pražská 159/50 Tel.:
350 02 Cheb E-mail:

7. Ústecký kraj OKIM spol. s.r.o. Petr Růžička
Masarykova 1028 Tel.:
40,0 01 Ústi nad Labetn E-mail:

8. Liberecký kraj Zdeněk Kučera- AUTOSPORT Petr Kadlec
Kunratická 1145 Tel.:
46015 Liberec E-mail:

9. Královéhradecký Porsche Hradec Králové Tomáš Antoš
kraj Na Okrouhlíku 1708/25b Tel.:

500 02 Hradec Králové E-mail:
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Poř. č. úzimí ' Servisní zařízení, adresa Kontaktní údaje

10. Pardubický kraj Louda Auto a.s, jakub Ždímal
Teplého 2692 Tel.:
530 02 Pardubice E-mail:

11. kraj Vysočina MÁCA, s.r.o. Pavel Kosztolányi
Znojeínská 4461/86a Tel.:
586 01Jihlava E-mail:

12. jihomoravský kraj Porsche Brno David Šlezingr
Řipská 13a
627 00 Brno E-ínail:

13. zlínský kraj SAMOHÝL motor a.s. Roman Uhříček
T. Bati 642
762 02 Zlín E-mail:

14. olomoucký kraj Porsche Obmouc Josef Havránek
Kafkova 474/1 Tel.:
779 00 Olomouc E-mail:

15. Moravskoslezský AUTO DUBINA, a,s. Martin Pustějovský
Horní 3023/122 Tel,:
700 30 Ostrava - Dubina E-mail:

16. Hlavni město Zařízeni služeb pro Ministerstvo vnitra Jan Kypta
Praha + dle PřípotočnI 300/12 Tel.:
smluvních 101 00 Praha 10 E-mail:
ujednání

3. Střediska zajistujÍcÍ pravidelná metrologická ověřování měřičů rychlosti včetně
kontrol metrologických parametrů měřičů rychlosti po nehodě apod. dle platné
legislativy pro metrologii:

Poř, č. Území Středisko, adresa Kontaktní údaje
1. celá ČR Autorizované metrologické středisko Ing. Viktor Lokaj

K22, areál spoleČnosti Tel.:
RAMET a. s. E-mail:
Letecká 1110
686 04 Kunovice
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