
RÁMCOVÁDOHODA

č.j. PPR-l7504-56/Čj-2017-990640

ČI. 1. Smluvní strany

/1/ Kupující:
ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra
sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO:
DIČ:
zastoupená:

bankovní spojení:
číslo účtu:
doručovací adresa:

kontaktní adresa:

tel.:
e-mail:
datová schránka:

Ing. Martinem Šlemerem, vedoucím odboru veřejných zakázek
Eolicejniho prezidia ČR
Ceská národní banka

MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovni schránka 160
160 41 Praha 6
Policejní prezidium ČR
Pelkova 21, Praha 6

gs9ai55

(dále jen ,,kupující") na jedné straně

a

/2/ Prodávájící:

Název spoleČnosti:
sídlo:
IČO:
DIČ,
zapsaná:

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

STRATOS AUTO spol. S r.o.
Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové

CZ62028367
v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 6989
Martinem Strakošem, jednatelem
ČSOB, a.s.

Marcel Pecko

29w4ym

(dále jen ,,prodávající") na straně druhé

(prodávající a Kupující dále též společně jako ,,Smluvní strany" a každý jednotlivě jako
,,Smluvní strana")
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u Z a V í r a j í

podle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,NÔŽ")
na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky ,,Rámcová dohoda na
dodávky osobních automobilů pro ochrannou sluŽbu na období ,, zahájeného
na základě ustanovení § 56 a násl. a § 131 až 137 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek

tuto rámcovou dohodu (dále jen ,,dohoda" nebo ,,rámcová dohoda")

ČI. 2. Předmět dohody

Ill Touto dohodou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc(dále jen
,,automobily", ,,vozidla" nebo ,,zboží") uvedenou v ČI. 3 této dohody, která je předmětem
koupě, a umožni" kupujícímu nabýt vlastnické právo.

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

ČI. 3. Zboží

Ill Zbožím se rozumí 18 ks automobilů osobních silniČních VIP limuzín BMW 750Li
xDrive, 2 ks automobilů osobních silničních limuzín BMW 750i xDrive a 1 ks automobilu
sportovně užitkového BMW X5 xDrive50i.

/2/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. l (Specifikace zboží a ceny), která je
nedílnou součástí této dohody.

/3/ Kupující je oprávnčn odebírat zboží dle svých potřeb a uvážení po dobu účinnosti
rámcové dohody a to bez stanovení minimálního odebraného množství, maximálně však do
výše počtu kusů uvedených v odstavci l tohoto Článku.

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

/5/ Dodaná vozidla musí být v kompletním požadovaném provedení, (u vozidel BMW
750LiDrive včetně zabudované kompletní policejní výbavy) jako celek schváleny pro provoz
na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o zrněně některých souvisejících zákonů (zákon o
pojištění odpovčdnosti z provozu vozidla).

ČI. 4. Doba a místo plnění

Ill Tato dohoda je uzavřena ode dne jejího podpisu oběma sInluvními stranami až
do 30.11.201'8 s dílčím plnění vždy do 4 inčsíců od doručení objednávky prodávajícímu.
Podmínkou plnění do 30.11.2018 je včasné vystavení objednávky ze strany zadavatele tak,
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aby dodržel termín plnění do 4 měsíců od doručení objednávky dodavateli, pokud se obě
smluvní strany písemně nedohodnou na kratším termínu plnění

/2/ Kupující bude od prodávajícího nakupovat zboží na základě dílčí písemné výzvy
Id poskytnutí plnění (dále jen ,,dílčí objednávka"). Kupující doručí podepsanou dílčí
objednávku prostřednictvím datové schránky prodávajícímu. Prodávající je povinen písemně
potvrdit dílčí objednávku a toto potvrzení doručit prostřednictvím datové schránky zpět
kupujícímu, a to do 10 pracovních dnů od písemného doručení dílčí objednávky
prodávajícímu. Za prodávajícího schvaluje dílčí objednávku pověřený pracovník: Marcel
Pecko tel. .

/1/MíStO plnění zboží (na území ČR) je na adrese:

Název společnosti STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Ulice Za Klíčovem l
PSČ město 190 00 Praha 9 Prosek

ČI. 5. Dodání a převzetí zboží

/1/ Za kupujícího je oprávněn převzít zboží pracovník Správy logistického zabezpečení
policejního prezidia ČR: Ing. Pavel Eška nebo Rudolf Stejskal, tel. .

/2/ Konkrétní termín dodání oznámí prodávající oprávněnému zástupci kupujícího mailem
a zároveň telefonicky minimálně 5 pracovních dnů předem Ing. Pavel Eška nebo Rudolf
Stejskal, tel. .

/3/ Zboží bude dodáno převzetím zboží a potvrzením dodacího listu oprávněným
zástupcem kupujícího Ing. Pavel Eška nebo Rudolf Stejskal, tel. v inistč
dodání

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

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

/6/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současnč s nabytím vlastnického
práva.

/7/ Prodávající společně se zbožím předá kupujícímu:

a) Fakturu + originál dodacího listu, na dodacím listě musí být mhno samotných
vozidel z účetních důvodů samostatně vyčísleny ceny bez DPH a včetně DPH prvki'
výbavy pro užití práva přednosti v jízdě, zvláštní záznamové techniky a výbavy pro
použití radiostanice;

b) technický průkaz, dokládající homologaci pro provoz na silničních komunikacích
v ČR jako policejní speciál,
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C) návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
d) servisní (záruční) knížku,
e) schémata elektrického zapojení a nákresy rozmístění a rozvodů kabeláže prvků

výbavy pro užití práva přednosti v jízdě zvláštní záznamové techniky a výbavy pro
použití radiostanice

D na dodacím listě musí být mimo samotných vozidel z účetních důvodů samostatně
vyčísleny ceny bez DPH a včetně DPH prvků výbavy pro užití práva přednosti
v jízdě, zvláštní záznamové techniky a výbavy pro použití radiostanice.

/8/ Prodávající se zavazuje dodat zboží bez vad.

/9/ 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
změně daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH"). Takováto změna dohody, kupní ceny zboží,
není důvodem k uzavřeni dodatku k dohodě dle ČI. 13. odst. 10 dohody.

/2/ Celková cena za zboží činí:

a) bez DPH: 42 763 600,- KČ

(slovy: čtyřicetdvamilionůsedmsetšedesátti'itisícšestset korun českých),

b) DPH 21 %: 8 980 356 Kč

C) včetně DPH: 51 743 956,- KČ

(slovy: padesátjednamilionůsedmsetčtyňcettřitisícdevětsetpadesátšest korun českých).

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

/4/ Detailní rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 1 této dohody (Specifikace zboží a ceny).

ČI. 7. Platební podmínky

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

/2/ Prodávající se zavazuje doručit dílčí daňový doklad (dále jen Jaktura") spolu se zbožím
ve dvou výtiscích (l originál + l kopii).
/3/ Prodávající zašle kopii každé faktury za zboží současně na e-mail pp.ovz@,pcr.cz do 14
dnů od zdanitelného plnční.
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/4/ Prodávající se zavazuje vystavit faktum na:

Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha7

/5/ Pokud prodávající nedoručí fakturu spolu se zbožím, zavazuje se fakturu zaslat na
poŠtovní adresu kuplljícího 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

/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 dohody,
C) číslo registrace ve tvaru např. 014V14100 7003 a název: např. Rámcová dohoda

na dodávky osobních automobilů pro ochranou službu na období ,
konkrétní číslo registrace a název bude upřesněn vždy v konkrétní objednávce;

d) na faktuře nebo její příloze nebo na dodacím listu mimo samotných vozidel
z účetních důvodů samostatně vyčísleny ceny bez DPH a včetně DPH prvků
výbavy pro užití práva přednosti v jízdě, zvláštní záznamové techniky a výbavy
pro použití radiostanice.

/7/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v
jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
v období od 15. prosince konkrétního roku
faktury šedesát (60) dní od dne doručení
kupujícího.

temiínu do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne
Pokud prodávající doručí fakturu kupujícímu

do 15. ledna následujícího roku bude splatnost
kupujícímu z důvodu rozpočtových pravidel

/8/ Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené dohody nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové
údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků nebo bankovní účet uvedený na
faktuře nemá prodávající řádně registrovaný v databázi ,,Registru plátců DPH" a to
s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do deseti (10)
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,
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/1 1/ Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční
částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

ČI. 8. Záruka na jakost

/1/ Celková záruční lhůta za jakost na dodaná vozidla je 60 měsíců nebo ujetí 200 000 km, .
podle toho co nastane dříve.
/2/ Záruční lhůta na lak je 60 měsíců.
/3/ Záruční lhůta na neprorezavění karoserie je 144 měsíců.
/4/ Bčh 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.
/5/ Reklamace jsou ze strmý kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem SLZ PP ČR.

/6/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačmho 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 dohodě.

'/7/ Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

ČI. 9. Servisní podmínky

Ill Prodávající se zavazuje zajistit po dobu 10 let od data převzetí poslední dodávky originální
náhradní díly a možnost provádčni servisu v smluvně zajištěném servisu bez vlivu na
záruku dle přílohy Č.2 této dohody.

/2/ Prodávající se zaručuje za maximálni 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 dohody, v trvání do 5
pracovních dnů.

/3/ 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 maxhnálně do 3 pracovních dnů
od přistavení vozidla k opravě,

c) náročnější karosářské a lakýrnické opravy maximálně 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).

/4/ prodávající garantuje, že ceny vyjmenovaných náhradních dílů uvedených v příloze č. 3
(Seznam vybraných náhradních dílů) budou poskytovány podle cen uvedených v této příloze.
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5/ Prodávající garantuje, že výrobcem předepsaná údržba ( materiál a cena normované práce
za předepsané servisní práce) u servisů uvedených v příloze č. 2 bude poskj'tována po
dobu životnosti vozidla ( tj. při řovnoměmém nájezdu 220 tis. km po dobu 7 let) za cenu
0,14 haléřů včetně DPH za l servisní prohlídku. V případě, Že servis uvedený v příloze Č.2
poskytne servis za vyšší než v tomto odstavci uvedenou cenu, je prodávající povinen
kupujícímu uhradit rozdíl na základě faktury, kterou mu kupující doručí.

ČI. 10. Další povinnosti prodávajícího

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plnění této dohody 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 dohody, ledaže se jedná

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupněni inforrnace 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 kuplljícín1u.

/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 dohody.

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

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

/7/ Prodávající souhlasí s tŕni, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole
provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z dohody.

/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.

/9/ Prodávající je povinen sdčlit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud ji splňuje.

/10/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při
vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této dohody.
Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona
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č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 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 dohody, od uzavření této dohody 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 dohody 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 odpovčdnost 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 kupujíchnu plně uhradí.

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

ČI. 11. Sankce

Ill prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží, které nebylo dodáno
v termínu podle ustanovení ČI. 4, odst. l. této dohody, zaplatit smluvní pokutu k:upujícímu 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 dohody.

/2/ Prodávající je povinen v případě prodlení s doručením faktury, která nebyla doručena
v termínu podle ustanovení dle ČI. 7, odst. 2 této dohody, 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 ustanovení Článku 6. této dohody.

/3/ Kupující je povinen v případě nezaplacení kupní ceny v termínu dle ČI. 7, odst. 7 této
dohody zaplatit úrok z prodlení ve výši 0.05 % za každý i započatý den prodlení
z fakturované, nezaplacené ceny zboží s DPH za každý den prodlení

/4/ Prodávající je povinen v případě porušení závazků blíže specifikovaných v Cl. 8. odst. 6 a
v ČI. 9 odst. 2 a 3 této dohody zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ (slovy:
Jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

/5/ Prodávající je povinen v případě porušení závazku blíže specifikovaného v ČI. 10., odst. 1
až 5 této dohody zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové kupní ceny
včetně DPH, maximálně však 500.000,- KČ (slovy: Pět set tisíc korun českých).
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/6/ Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla
povinné smluvní straně doručena oprávněnou smluvní stranou písemná výzva k jejich
zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v této dohodě.

/7/ Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tm., že uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběŽné uplatnění jakékoliv jiné smluvní 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 dohody 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 dohody

Ill Kupující je oprávněn odstoupit od dohody v případě podstatného poruŠení této dohody
prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

a) prodlení prodávajícího s dodáníni 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

dohody.
/2/ Kupující je dále oprávněn od této rámcové dohody 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 insolvenčního řízení,

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

d) prodávající bezodkladně neoznámí prokazatelně kupujícímu 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,
f) prodávající nemá bankovní účet řádně registrován v databázi ,,Registru plátců

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

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

Ill Dohoda se řídí právní řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran
neupravené touto 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 odesláni' musí být potvrzeno doručovací společností.

/3/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této dohody
budou řešeny s&nou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými soudy.

/4/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé
smluvní strmě případnou zrněnu v údajích uvedených v záhlaví této dohody.

/5/ prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní
strany oprávnčni postoupit práva a povinnosti z této rámcové dohody na třetí osobu.

/6/ Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této dohody nemá vliv na
vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této dohody, pokud z povahy nebo obsahu
takového ustanovení nevyplývá, Že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této dohody.

/7/ Součástí této dohody je:
Příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny) -20 listů
Příloha č. 2 (Seznam servisů) - 2 listy
Příloha č. 3 (Seznam vybraných náhradních dílů) - 1 list

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

/10/ Tato dohoda může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou
smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této dohodě.

/11/ Smluvní strmý se dohodly, že tuto dohodu 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/ Dohoda 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 dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění
v Registru smluv.

V Hra V Praze dne

Ing.
vedoucí odboru veřejných zakázek

Policejního prezidia ČR

kupující
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Příloha Č.1 k č.j. PPR-17504-56/ČJ-2017-990640

SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENY

1/ SPECIFIKACE ZBOŽÍ

Automobil osobní silniční VIP limuzíny
l Policejní speciál

2 Provedeni: Automobil osobní silniční VIP limuzína; ANO, BMW 750Li xDrive

3 Kategorie: Ml; ANO

4 Požadavek: Sedan 5mistný v prodloužené verzi, minimálni rozvor 3 100 mm, cca 18 ks; rozvor 3 210mm

5 Barva karoserie: Černá metalická; ANO, 475-Black Sapphire

6 Motor: Zážehový osmiválcový, výkon 330 kW,
zážehový min. osmiválcový, výkon Z 320 kW, obsah min. 3.990 cm', točivý moment Z 600 Nm, kombinovaná obsah 4395 cm', točivý moment 650 Nm,
spotřeba a emise CO, v souladu s NV 173/2016 příloha ] odstavec TI. a příloha 2 odstavec III. kombinovaná spotřeba 8,5-8,3 1/100km,

emise COZ 197-192 Nm
7 Palivo: Benzín; nádrž minimálně > 75; 78

8 Zrychleni z O na 100 km/h: Do 5 s; 4,5 s

9 Maximální rychlost: Z 250 knih; 250 kmih

10 Převodovka: Min 8 stupňová automatická včetně řadicích pádel na volantu; 8stupňová Sportovní automatická
převodovka včetně řadících pádel na volantu

II Pohon náprav: Pohon všech kol; ANO, xDrive

12 Výbava: Standardní pro stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky:

13
. Airbagy pro řidiče a spolujezdce; ANO

14 Aktivní opěrky hlavy vpředu; ANO

15 Přední a zadní hlavové airbagy; ANO

16 Boční airbagy pro řidiče a spolujezdce; ANO

17 Deaktivace airbagu spolujezdce; ANO

IB Aktivní ochrana - bezpečnostní paket iniciajizující ochranná opatřeni pro posádku v případě bezprostředního rizika ANO, Active Protection
nehody;

19 ABS; ANO

20 Brzdový asistent; ANO
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Dynamická kontrola stability; ANO, DSC

Dynamická kontrola trakce; ANO, DTC
Adaptivní vzduchové odpruženi na obou nápravách včetnč samočinného udržováni světlé výšky vozu. Možnost
manuálního zvýšení nebo sníženi; ANO
Brzdy pro extrémní zátěž; ANO, M sportovní brzdy

Ukazatel opotřebení brzdového obloženi; ANO

Parkovací brzda elektromechanickt ' ANO
Elektrický posilovač řízení; ANO

Servotronic; ANO

Přední a zadní parkovací asistent se zadní kamerou; ANO

Boční kamery a monitorování prostoru kolem vozu; ANO, 5DL — Surround View

Systém pro automatické udržování rychlosti s brzdnou fůnkcí; ANO
Systém ui)ozomční na opuštění jízdního pruhu s varováním na blížící se překážku; ANO, SAT - Driving Assistent Plus

Projekce důležitých jízdních informací do zorného pole řidiče (Head-Up Display); ANO, 610 - Head-Up Display

Možnost nastavení Iychlostnmo limitu; ANO

Noční vidění s rozpoznáním osob a zvěře; ANO, 6UK - BMW Night Vision

Vypnuti Start/Stop systému; ANO

Ukazatel tlaku v pneumatikách; ANO

Elektricky výškově a podélně nastavitelný sloupek volantu; ANO

Vyhřívaný kožený volant; ANO

Vyhřívané, elektricky nastavitelné vnější zpětná asférická zrcátka; ANO

vnější zpětná zrcátka v barvě vozu; ANO"

Vnitřní a vnější zpětná zrcátka s automatickým zacloňováním, vnější elektricky sklopitelné; ANO

Vyhřívaná a ventilovaná přední a zadní sedadla; ANO
Elektricky nastavitelné přední sedadla včetně bederní opěrky, el. výškově nastavitelné hlavové opěrky, paměťová
funkce; ANO
Elektricky nastavitelná vnější zadní sedadla včetně hlavové opěrky, možnost elektrického nastaveni sedadla ANO
spolujezdce zezadu;
Masážni Ňnkce pro vnčjši zadní sedadlW ANO

ÓtVOT uprostřed zadního opěradl% ANO, 465 - Průchozí nakládací systém
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48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Přední loketní opěrka s odkládacím prostorem; ANO

Sklopitelná středová loketní opčrka vzadu; ANO

Kotvící body pro dětské sedačky ISOFIX na zadních vnějších sedadlech; ANO
Čalounění v kůži čemá/čemF ANO

Dřevčné obložení interiéru; rANO. 4K2 - Dřevěné obložení interiérurineline
502 - Vysokotlaké ostřikovače světlometů
SAC - Asistent dálkových světel

Min. LED světla přední i zadní s fůnkcí automatického vypnutůzapnutí dálkových světel včetně ostřikovačů předních 552 - Adaptivní LED světlomety včetně
světlometů a LED mlhovek; LED světel pro odbočování a BMW

Selective Beam
SAl - LED mlhová svčtla

Funkce zpožděného zhasnutí svčtlometů; ANO
Čtecí lampičky vpředu a vzadu; ANO

Individuálni lampičky na čtení vzadu; ANO

Ambientní osvětlení interiéru včetně osvětleni nástupního prostoru před vozem; ANO

Možnost vypnutí světel u nastartovaného motoru při stání na místč; ANO

Tepelně izolační skla všech oken; ANO
Reflexní čelní sklo např. Climate comfort; ANO, 358 - Čelní sklo Climate Comfort

Protisluneční ochrana oken od B sloupku; ANO
Sluneční clony zadních bočních oken elektricky ovládaná a elektricky ovládaná rolovací sluneční clona zadního ANO
okna;
Dešťový senzor a automatická aktivace stěračů; ANO

Vyhřívané trysky ostřikovačů; ANO

Automatická čtyřzónová klimatizace; ANO
Alarm; ANO

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním integrované v klíči; ANO

Spínač centrálního zamykání; ANO

Elektronický imobilizér; ANO

Automatické ovládání víka zavazadlového prostoru včetně bezkontaktního otevírání/zavírání; ANO

přístupový systém odemykání a startováni vozu bez nutnosti použití klíče; ANO, 322 - Komfortní přístupový systém
Funkce plynulého dovírání dveří; ANO, 323 - Soft-Close
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73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

Navigační systém Professional,
Navigační systém s mapovými podklady min. Evropa; mapové podklady verze Road Map Europe

EVO 2018
Aktualizace mapových podkladů pro navigaci zdarma po dobu min. 5 let; Aktualizace lx ročnč

CD/DVD přehrávač; ANO

Příprava pro mobilní telefon s rozhrmím Bluetooth, min. dvě USB roZhraní; ANO, USB rozhraní v loketní opěrce a ve
středové konzoli

Multifůnkční palubní ukazatele; ANO, 6WB - Multifůnkčni palubní
ukazatele

HiFi systém min. 12 reproduktorů; ANO

Palubní počítač; ANO

Integrovaný manuál; ANO

Osvěžovač vzduchu vůní; ANO, 4NM - Paket Ambient Air

Nezávislé topení včetnč dálkového ovládání; ANO

TV fůnkce; ANO

Informace o silničním provozu v reálném čase; ANO, 6AM f _ Real Time Traffic
Information (in.ormace o hustotě provozu)

Indikátor servisních intervalů; ANO
Česká jazyková verze palubních systémů; ANO

Manuál v Čj; ANO

19" kola z lehké slitiny vzor V-spoke 620
19" kola z lehké slitiny a pneumatiky Rl9 s min. rychlostním indexem min. W rok výroby shodný s rokem dodání; 245/45 R 19 Y vpředu

275/40 R 19 Y vzadu
Sada zimních pneumatik Rl9 včetně kol z lehké slitiny 19" + rok výroby shodný s rokem dodáni s rychlostním 19" kola z lehké slitiny vzor V-spoke 620
indexem min. ,,V"; 245/45 R 19 V, Pirelli Winter Sottozero
Plnohodnotné rezervní kolo stejné jako na vozidle (letní) nebo dojezdové včetně klíče na kola a heveru, obal na Dojezdové rezervní kolo, včetnč klíče na
rezervní kolo + uchyceni, není ji standardní výbavou; kola a heveru + obal na rezervní kolo

Bezpečnostní šroub na každém kole; ANO

Sada velurových koberečků a sada gumových koberečků do celého vozidla; ANO

Nekuřácké provedení; ANO

Držák nápojů; ANO

Oka v zavazadlovém prostom pro zajištění nákladu; ANO

Bez označení modelu; ANO

Servisní paket max. verze min. 51et/l00 000 km ne méně než běžně poskytovaná; Servisní paket 10 ktl 200 000km (co z toho
uplyne dříve)
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98 Záruka min. 5 let/l00 000 km ne méně než běžně poskytovaná; Záruka 5 let/200 000km (co z toho uplyne
dříve)

99 Sada pro dť:áky standard včetně držáku standarty ('ozvržení a umistční bude upřesněno s vítězným účastnikem7 ANO
počet - na 14 vozidlech pouze vpravo, na 4 vozidlech vlevo a vpravo);

100 Ochrana předního nárazníku a kapoty transparentní fólií; ANO

101 ZvláŠtní výbava:

102 Hasicí přístroj 2 kg; ANO

103 Vozidlo musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce a plné nádrže na
pohonné hmoty; ANO

104 Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy, o schvdování technické způsobilosti a o
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, příloha č. 12, ČI. 32, odst. B) 1., ve znění ANO
pozdějších předpisů;

105 Výbava pro užití práva přednosti v jízdě:

106 Zvláštní výstražné zvukové zařízení o jmenovitém výkonu minimálně IDO W, minimálně s tóny WAIL, HORN a
YELP, splňující ehk Č.10. Jednotlivé sirénové tóny zvláštního výstražného zvukového zařízení musí být možné . .Skrytá siréna bez mikrofonu AZD 400 Azapnout vypnout a prepinat napr. na volantu vozld]a (napnklad pomoci spínače klaksonu), klakson vozidla v režimu Tři tóny + horn, výkon 200w, zesilovač,
aktivované sirény není fůnkční (např. AZD 400; bez mikrofonu nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších ..
parametrů); ovládaci jednotka

107 Tlakový reproduktor s celkovým minimálním akustickým tlakem 120 db (A) lim (tj. při měření s filtrem typu A).
Reproduktor umístěn skrytě v přední části vozidla. (např. DKL 500 nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo Reproduktor H 070-16
lepších parametrů);

108 Dozadu červeně svíticí diodový dvouřadý více nápisový programovatelný displej zobrazující ,,běžící" nápis
(vykreslování dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů) s možností volby z minimálně 200 kombinací nápisů,, z
nichž bude minimálně 15 pozic definováno zadavatelem po vybrání vítčzného účastníka. Pojmu ,,běžící" text vyhoví
i postupné zobrazení celých slov složeného hesla (např. »VYPNI" - ,,MOTOR" apod., displej musí umožnit
zobrazení textu o počtu minimálně 12 slov na jedné pozici ,,běžícího" nápisu. Displej umístěn za zadními hlavovými
opěrkami tak aby bylo minimalizováno zastíněni výhledu řidiče směrem vzad. Pro zajištění dostatečné čitelnosti je
požadována minimální výška činné plochy displeje 45 mm. Texty LED displeje bude možné změnit přímo ve vozidle
bez nutnosti demontáže zařízeni, např. připojením k notebooku prostřednictvím USB rozhraní. Rozlišení (šířka) Programovatelný displej sklopný
displeje minimálně 56 sloupců. Displej bude umožňovat inverzní zobrazení nápisů (svítit budou diody okolo nápisu, OZN 100-UP-556-i-VM
diody vlastního nápisu nebudou svítit) vC. možnosti probliknutí textu ve formátu neinverzní l inverzní. Ovládací
panel displeje s minimálně 2 řádky zobrazuje novč volený text a v případě aktivace zobrazováni nápisů současnč j
aldivovaný text. Motoricky sklopné nebo pevné provedení dle prostorových možnosti konkrétního vozidla s
ovládacím displejem. (např. OZN 100-UP-556-i + OLED OZN 100-UP nebo obdobné řešení stejných parametrů
nebo lepších parametrů;

109 Přední LED displej policie l stop POLICIE na sluneční clonu spolujezdce - odpojitelný, ovládání integrováno do
těla displeje. Text vykreslen dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů. (např. OZN 100-C/Z-DV-SC nebo obdobné Přední displej na sluneční clonu
řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů); OZN 100C/Z-SC
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110 2x doplňkové zvláštní výstražné svítidlo s technologií LED (min. 3 LED) s čirým krytem generující výstražné svčtlo
modré barvy, umístěné v přední části obou boků vozidla (co nejvíce vpředu, na každé straně lx) splňující ehk č.65
XBl a EHK Č.10, (např. LED B 49 nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů), ovládání bude LED B 49-UR03 R65
upřesněno s vitčznýmúčastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-M-6);

Ill 2x doplňkové zvláštní výstražné svítidlo s technologii LED (min. 8 LED) s čirým krytem generující výstražné světlo
modré barvy, umístěno v čelní masce, splňující ehk č.65 xb2 a EHK Č.10. Svítidla budou vypínatelná současně s
doplňkovými zvláštními výstražnými svítidly v přední části obou boků vozidla. (např. LED B 39-Nforce-GM čirý
kryt nebo obdobné řešeni stejných parametrů nebo lepších parametrů), ovládání bude upřesněno s vítězným LED B 39-nForce-GM
účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-M-6);

112 2x doplňkové zvláštní výstražné svítidlo s technologií LED (min. 8 LED) s čirým krytem generující výstražné světlo
modré barvy, umístěné uvnitř vozidla za zadním sklem. Svítidla musí být odstíněna z vnitřní strany vozidla a
splňovat EHK Č.65 XB2 a EHK Č.10. (např. LED B 39-Nforce-GM čirý kryt nebo obdobné řešení stejných parametrů LED B 39-nFbrce-WS
nebo lepších parametrů), ovládání bude upřesněno s vitčzným účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-
M-6):

113 lx doplňkové zvláštní výstražné svítidlo s technologií LED (min. 8 LED) generující výstražné světlo modré barvy,
umístěné uvnitř vozidla za předním sklem - odpojitelné. Svítidlo musí být odstíněno z vnitřní strany vozidla a
splňovat EHK Č.65 XB2 a EHK č.10; (např. LED B 39-Nforce-9WSR 65 nebo obdobné řešení stejných parametrů
nebo lepších parametrů), ovládání bude upřesněno s vítězným účastníkem na základě typu vozidla (např AZJ 400 B LED B 39-nForce-WS
M-6);

114 Zvláštni výstražný LED maják se snímatelným uchycením na střechu vozidla pomoci magnetu, napájecím kabelem a
konektorem (§24 odst. 6 a 9 vyhl. č. 341/2002 Sb.), vhodný p'o rychlost 250 kmih, splňující ehk 65 TB2 a EHK
Č.10. Dvouřadá optika, min. 24 LED diod (každá z diod o svítivosti min. 3W) s čirým krytem. (např. VMLC 0ML- i
3M-24B čirý kryt nebo obdobné řešení stelných parametrů nebo lepších paramétrů), ovládání bude upřesněno ; Ma ák VMLC 024L-3M24B
vítězným účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-M-6);

115 Taktická LED svítilna vC. 12V nabíjecího držáku do vozu, nabíjeni aktivováno až po zapnutí zapalování vozidla.
Max. hmotnost 300g. Integrované nabíjecí akumulátory o kapacitě min. 2200mAh, min. svit 360 Im, doba svícení na
max. výkon min. 3 hod, doba svitu na min. výkon min. 45 hod, dosvit min. 190m. (např. Peli 7060 Led včetně Peli 7060 Led
nabíjecího držáku do vozu nebo obdobné řešeni stejných parametrů nebo lepších parametrů);

116 ZvláŠtní skrytá záznamová Kamerový systém ANO
technika: ,

117 DS-M5504HNI/GW/WI - 4 kanálové mobilní NVEL H.264, max. rozliš. 4x HDl080p/25fľ)s,podpora WCDMA slot HIKVISION DS-M5504HNI/GW/WI 4
pro SIM, vestavěná GPS včetně antény a wifi připojení včetně antény, provozní teplota -20C až +60C nebo obdobné kamerové mobilní NVR do 2 Mpix, výstup
technické řešení stejných nebo lepších parametrů; 1080p, 2xHDD, alarm I/O (3/2), GPS, 3G,

hifi
118 Min. 74HDD 2,5" - WD 2.5" Blue Mobile 1000GB 8MB Cache; WD Red ITB HDD 2,5" verze 24 x 7 edice

harddisk
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119 DS-2CD6424FWD-30 -2.0 megapixelová den/noc skrytá tupoe IP kamera s fiinkcí WDRJ/2,7" Progressive CMOS,
citlivost barva: 0.01Lux a Fl.2, ČB:0.001 Lux a F1.2, podpora ICR, 1920x1080:25§µ, objektiv: 2,8mm (4 a 6 mm
volitelné),úhe1 záběru: 2,8 mm/l09,4°, 4mm/90°,6mm/53,9°, Trojitý-Stream H.264/MPEG4/MJPEG,ROI,SVC,3D
DNR,BLC,HLC,Smart Defog,ElS,120dB WDR,,Detekce obličeje,Detekce audi&Dynamická analýz%Detekce zakryti, HIKVISION DS-2CD6424F'WD-30
podpora Micro SD/SDHC/SDXC karty 64GB,audio vstup, poplachové 1/0 Ill, DC12V/750mA; možnost ,,tvrdého" (2.8mm) Brň - skrytá kamera pro ATM. 2
vypnuti např. pomocí ovladače (např. AZJ 400 B-M-6), tablet k ovládáni uvedeného systému s min. uhlopříčkou 7" megapixely, 25 fps
RAM min 1,5GB s interní paměti min. 8GB. Lze nabídnout jiné technické řešení stejných nebo lepších parametrů;

120 Kamerový systém EUROALARM HikVision standard (typ pro OS PČR) nebo obdobné řešeni stejných nebo lepších
parametrů; HIKVISION

121 Výbava pro pouŽiti Souprava radiostanice Pegas TPH900, (radiostanice, nalepovací anténa nebo venkovní dle typu vozu, 2ks zdroje),
radiostanice obsahující tyto vozidlový adaptér HR 9703 ILA bez zesilovače s akustickou sadou pro Tadiostanici Pegas TPH900, redukce pro
prvky připojení reproduktoru k vozidlovému adaptéru pro RDST Pegas TPH900, anténa vozidlová Skrytá typ VAS 39 ANO

s jeden metr dlouhým kabelem s FME konektorem a prodlužovací kabel RG 58 s FME protikusem, reproduktor
k vozidlovému adaptéru dodavatel tentýž;

122 4x Sluchátková sada pro pěší (PTT + bluetooth) ANO

123 Konkrétní řešení výbavy pro užití práva přednosti v jízdě, montáže kamerového systému a komunikačního radiového zařízení bude řešeno pouze ANO
s vítězným účastníkem a podléhá konzultaci a schválení zástupcem konečného uživatele.
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Automobil osobní silniční VIP

i policej ní speciál

2 Provedení: Automobil osobní silniční VIP limuzín% ANO, BMW 750i xDrivc

3 Kategorie: Ml; ANO

4 Požadavek: Sedan 5mismý, minimální rozvor 3 000 mrrl 2 ks; Rozvor 3 070mm

5 Barva karoserie: Černá metalická; ANO, 475-Black Sapphire

6 Motor: Zážehový osmiválcový, výkon 330 kW,
zážehový min. osmiválcový, výkon Z 320 kW, obsah min. 3.990 cm', točivý moment Z 600 Nm, kombinovaná Obsah 4395 cm', točivý moment 650 Nn
spotřeba a emise CO2 v souladu s NV 173/2016 příloha l odstavec II. a příloha 2 odstavec III.; Kombinovaná spotřeba 8,3-8,1 V100km,

Emise CO, 194-189
7 Palivo: Benzín; nádrž minimálně > 75; 78

8 Zrychlení z O na 100 km/h: Do 5 s; 4,4 s

9 Maximální rychlost: " 250 km/h; 250 km/h

10 Převodovka: Min. 8 stupňová automatická včetně řadicích pádel na volantu; 8stupňová Sportovní automatická
převodovka včetně řadících pádel na volantu

11 Pohon náprav: Pohon všech kol; ANO, xDrive

12 Výbava: Standardní pro stupeň výbavy s dalŠími niže uvedenými prvky:

13 Airbagy pro řidiče a spolujezdce; ANO

14 Aktivní opěrky hlavy vpředu; " ANO

15 Přední a zadní hlavové airbagy; ANO

16 Boční airbagy pro řidiče a spolujezdce; ANO

17 Deaktivace airbagu spolujezdce; ANO

18 Aktivní ochrana - bezpečnostní paket inicializující ochranná opatřeni pro posádku v případě bezprostředního rizika . .
ANO, Active Protectionnehody;

19 ABS; ANO

20 Brzdový asistent; ANO

21 Dynamická kontrola stability; ANO, DSC

22 Dynamická kontrola trakce; ANO, DTC

23 Adaptivní vzduchové odpružení na obou nápravách včetně samočinného udržováni světlé výšky vozu. Možnost ano
manuálního zvýšení nebo snížení;

24 Brzdy pro extrémní zátěž; ANO, M sportovní brzdy
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

'49

50

51

52

Ukazatel opotřebeni brzdového obložení; ANO

Parkovací brzda elektromechanická; ANO
Elektrický posilovač řízeni; ANO

Servotronic; ANO

Přední a zadní parkovací asistent se zadní kamerou; ANO

Boční kamery a monitorování prostoru kolem vozu; ANO, 5DL — Surround View

Systém pro automatické udržování Tychlosti s brzdnou fůnkcí; ANO

Systém upozornění na opuštění jízdního pruhu s varováním na bližicí se překážku; ANO, SAT — Driving Asisstant Plus

Projekce důležitých jízdních informaci do zorného pole řidiče (Head-Up Display); ANO, 610 - Head-Up Display

Možnost nastaveni rychlostního limitu; · ANO

Noční viděni s rozpoznáním osob a zvěře; ANO, 6UK - BMW Night Vision

Vypnutí Start/Stop systému; ANO

Ukazatel tlaku v pneumatikách; ANO

Elektricky výškově a podélně nastavitelný sloupek volantu; ANO

Vyhřívaný kožený volant; ANO

Vyhřívané, elektricky nastavitelné vriějši zpětná asférická zrcátka; ANO

vnější zpčtná zrcátka v barvě vozu; ANO

Vnitřní a vnčjší zpětná zrcátka s automatickým zacloňováním, vnčjší elektricky sklopitelné; ANO

Vyhřívaná a ventilovaná přední a zadní sedadla; ANO
Elektricky nastavitelné přední sedadla včetnč bederní opěrky, el. výškově nastavitelné hlavové opě'ky, paměťová
fůnkce; ANO
Elektricky nastavitelná vnější zadní sedadla včetnč hlavové opěrky, možnost elektrického nastavení sedadla
spolujezdce zezadu; ANO
Masážni fůnkce pro vnější zadní sedäď® ANO

Otvor uprostřed zadního opěradl¶ ANO, 465 - Průchozí nakládací systém

Přední loketní opěrka s odkládacím prostorem; ANO

Sklopitelná středová loketní opčrka vzadu; ANO

Kotvicí body pro dčtské sedačky ISOFIX na zadních vnějších sedadlech; ANO
Čalounění v kůži čemá/čemá; ANO

Dřevěné obložení interiémg ANO, 4K2 - Dřevěné obložení interiéru
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53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Fineline

502 - Vysokotlaké ostřikovače svčtlometů
SAC - Asistent dálkových světel

Min. LED svčtla přední i zadní s funkcí automatického vypnutí/zapnuti dálkových světel včetně ostřikovačů předních 552 - Adaptivní LED světlomety včetnč
světlometů a LED mlhovek LED světel pro odbočování a BMW

Selective Beam
SAl - LED mlhová světla

Funkce zpožděného zhasnutí svčtlometů; ANO
Čtecí lampičky vpředu a vzadu; ANO

Individuální lampičky na čtení vzadu; ANO

Ambientní osvětleni interiéru včetně osvčtlení nástupního prostom před vozem; ANO

Možnost vypnutí světel u nastartovaného motoru pĚi stání na místě; ANO

Tepelně izolační skla všech oken; ANO

Reflexní čelní sklo např. Climate comfort; ANO, 358 - Čelní sklo Climate Comfort

Protisluneční ochrana oken od B sloupku ANO
Sluneční clony zadních bočních oken elektricky ovládaná a elektricky ovládaná rolovací sluneční clona zadního ANO
oknm
Dešťový senzor a automatická aktivace stěračů; ANO
Vyhřívané trysky ostřikovačů; ' ANO

Automatická čtyřzÓnová klimatizace; ANO

Alarm; ANO

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním integrované v klíči; ANO

Spínač centrálního zamykání; ANO

Elektronický imobilizér; ANO

Automatické ovládání víka zavazadlového prostoru včetně bezkontaktního otevírání/zavíráni; ANO

přístupový systém odemykání a startování vozu bez nutnosti použití klíče; ANO, 322 - Komfortní přístupový systém

Funkce plynulého dovíráni dveří; ANO, 323 - Soft-Close
Navigační systém Professional,

Navigační systém s mapovými podklady min. Evropa; mapové podHady verze Road Map Europe
EVO 2018

Aktualizace mapových podkladů pro navigaci zdarma po dobu min. 5 let; Aktualizace lx ročně

CD/DVD přehrávač; ANO

Příprava pro mobilní telefon s rozhraním Bluetooth, min. dvě USB rozhraní; ANO, USB rozhraní v loketní opěrce a ve

21

'Ž±-



77

78

79

80

BI

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

středové konzoli

Multifunkční palubní ukazatele; ANO, 6WB - Multifunkční palubní
ukazatele

HiFi systém min. 12 reproduktorů; ANO

Palubní počítač; ANO

Integrovaný manuál; ANO

Osvěžovač vzduchu vůní; ANO, 4NM - Paket Ambient Air

Nezávislé topení včetně dálkového ovládáni; ANO

TV fůnkce; ANO

Informace o silničním provozu v reálném čase; ANO, 6AM f - Real Time Traffic
Information (inÄormace o hustotě provozu)

Indikátor servisních intervalů; ANO

Česká jazyková verze palubních ystémů; ANO

Manuál v Čj; ANO

19" kola z lehké slitiny vzor V-spoke 620
19" kola z lehké slitiny a pneumatiky Rl9 s min. rychlostním indexem min. W rok výroby shodný s rokem dodání; 245/45 R 19 vpředu

275/40 R 19 vzadu s rychlostním indexem Y
Sada zimních pneumatik Rl9 včetně kol z lehké slitiny 19" + rok výroby shodný s rokem dodání s rychlostním 19" kola z lehké slitiny vzor V-spoke 620
indexem min. ,,V"; 245/45 R 19 V; Pirelli Winter Sottozero
Plnohodnotné rezervní kolo stejné jako na vozidle (letní) nebo dojezdové včetně klíče na kola a heveľu obal na Dojezdové rezervní kolo, včetnč klíče na
rezervní kolo + uchycení, není ii standardní výbavou; kola a heveru + obal na rezervní kolo

Be2pečnostni šroub na každém kole; ANO

Sada velurových koberečků a sada gumových koberečků do celého vozidla; ANO

Nekuřácké provedeni; ANO

Držák nápojů; ano

Oka v zavazadlovém prostom pro zajištění nákladu; ANO

Bez označeni modelu; ANO

Servisní paket max. verze min. 5let/l00 000 km ne mCnč než běžně poskytovaná; Servisní paket 10 letl 200 000km (co z toho
uptyne dříve)

Zámka min. 5kt/100 000 km ne méně než běžně poskytovaná; Záruka 5 let/200 000km (co z toho uplyne
dříve)

Sada prO držáky standard včetně držáku standarty (rozvržení a umístěni bude upřesněno s vítězným účastníkem> ANO
počet - na 7 vozidlech pouze vpravo, na 4 vozidlech vlevo a vpravo);

Ochrana předního nárazníku a kapoty transparentní fólií; ANO

22

"=



101 Zvláštni výbava:

102 ° Hasicí přístroj 2 kg; ANO

103 Vozidlo musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučeni výrobce a plné nádrže na
pohonné hmoty; ANO

104 Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy, o schvalování technické způsobilosti a o
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, příloha č. 12, ČI. 32, odst. B) l., ve znění ANO
pozdějších předpisů;

lOS Výbava pro užití práva přednosti v jízdě:

106 Zvláštni výstražné zvukové zařízeni o jmenovitém výkonu minimálně 100 W, minimálně s tóny WAIL, HORN a
yelp, splňující ehk Č.10. Jedn.otlivé sirénové tgny zvláštního výstraž?ého zvukového zařízeni musí být možné, Skrytá siréna bez mikrofonu AZD 400 A
zapnout vypnout a přepínat napr. na volantu vozidla (například pomoct spínače klaksonu), klakson vozidla v režimu . .aktivované sirény není ňinkčni (např. AZD 400; bez mikrofonu nebo obdobné řešeni stejných parametrů nebo lepších Ťřj tóny .-F HORN, výkon 200W, zesilovač,
parametrů); ovládací jednotka

107 Tlakový reproduktor s celkovým minimálním akustickým tlakem 120 db (A) lim (tj. při mčřeni s filtrem typu A).
Reproduktor umístěn skrytě v přední části vozidla. (např. DKL 500 nebo obdobné řešení stejných puametrů nebo Reproduktor H 070-16
lepších parametrů);

108 Dozadu červeně svítící diodový dvouřadý vicenápisový programovatelný displej zobrazující ,,bčžici" nápis
(vykreslování dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů) s možností volby z minimálně 200 kombinací nápisů, z
nichž bude minimálně 15 pozic definováno zadavatelem po vybrání vítězného účastníka. Pojmu ,,běžící" text vyhoví
i postupné zobrazení celých slov složeného hesla (např. ,yYpNI" - ,,MOTOR" apod., displej musí umožnit
zobrazení textu o počtu minimálně 12 slov na jedné pozici ,,běžícího" nápisu. Displej umístčn za zadními hlavovými
opěrkami tak aby bylo minimalizováno zastínění výhledu řidiče směrem vzad. Pro zajištění dostatečné čitelnosti je
požadována minimálni výška činné plochy displeje 45 mm. Texty LED displeje bude možné změnit přímo ve vozidle
bez nutnosti demontáže zařízení, např. připojením k notebooku prostřednictvím USB rozhraní. Rozlišení (šířka) Programovatelný displej sklopný
displeje minimálně 56 sloupců. Displej bude umožňovat inverzní zobrazení nápisů (svítit budou diody okolo nápisu, OZN 100JJP-556-i-VM
diody vlastního nápisu nebudou svítit) vC. možnosti probliknutí textu ve formátu neinverzní l inverzní. Ovládací
panel displeje s minimálně 2 řádky zobrazuje nově volený text a v případě aktivace zobrazování nápisů současně i
aktivovaný text. Motoricky sklopné nebo pevné provedeni dle prostorových.možnosti konkrétního vozidla s
ovládacím displejem. (např. OZN 100-UP-556A + OLED OZN 100JJP nebo obdobné řešeni stejných parametrů
nebo lepších parametrů;

109 Přední LED displej policie l stop POLICIE na sluneční clonu spolujezdce - odpojitelný, ovládání integrováno do
těla displeje. Text vykreslen dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů. (např. OZN 100-C/Z-DV-SC nebo obdobné Přední displej na sluneční clonu
řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů); OZN 100C/Z-SC

110 2x doplňkové zvláštni výstražné svítidlo s technologii LED (min. 3 LED) s čirým krytem generující výstražné světlo
modré barvy, umístěné v přední části obou boků vozidla (co nejvíce vpředu, na každé straně lx) splňující ehk č.65
XBl a EHK Č.10, (např, LED B 49 nebo obdobné řešeni stejných parametrů nebo lepších parametrů), ovládáni bude LED B 49-UR03 R65
upřesněno s vítězným účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-M-6);
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111 2x doplňkové zvláštní výstražné svítidlo s technologií LED (min. 8 LED) s čirým krytem generující výstražné světlo
modré barvy, umístěno v čelní masce, splňující ehk č.65 xb2 a EHK Č.10. Svítidla budou vypínatelná současně s
doplňkovými zvláštními výstražnými svítidly v přední části obou boků vozidla. (např. LED B 39-Nforce-GM čirý
kryt nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů), ovládání bude upřesněno s vítčzným LED B 39-nForce-GM
účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-M-6);

112 2x doplňkové zvláštni výstražné svítidlo s technologií LED (min. 8 LED) s čirým krytem generující výstražné světlo
modré barvy, umístěné uvnitř vozidla za zadním sklem. Svítidla musí být odstíněna z vnitřní strany vozidla a .
splňovat EHK Č.65 XB2 a EHK Č.10. (např. LED B 39-Nforce-GM či'ý kryt nebo obdobné řešení stejných parametrů LED B 39-nForce-WS
nebo lepších parametrů), ovládání bude upřesněno s vítězným účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-
M-6);

113 lx doplňkové zvláštní výstražné svítidlo s technologií LED (min. 8 LED) generující výstražné světlo modré barvy,
umístěné uvnitř vozidla za předním sklem - odpojitelné. Svítidlo musí být odstíněno z vnitřní strany vozidla a
splňovat EHK Č.65 XB2 a EHK Č.10; (např. LED B 39-Nforce-9WSR 65 nebo obdobné řešeni stejných parametrů
nebo lepších parametrů), ovládání bude upřesněno s vítězným účastníkem na základě typu vozidla (např AZJ 400 B LED B 39-nForce-WS
M-6);

114 Zvláštni výstražný led maják se snímatelným uchycením na střechu vozidla pomoci magnetu, napájecím kabelem a
konektorem (§24 odst. 6 a 9 vyhl. č. 341/2002 Sb.), vhodný pro rychlost 250 km/h, splňující EHK 65 TB2 a EHK
Č.IO. Dvouřadá optik% min. LED diod (každá z diod o svítivosti min. 3W) s čirým krytem. (např. VMLC 024L- i3m-24b čirý kryt nebo obdoŽné řešeni stejných parametrů nebo lepších parametrů), ovládání bude upřesněno s Ma ák VMLC Ó24L-3M24B
vítčzným účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-M-6);

115 Taktická LED svítilna vC. 12v nabíjecího držáku do vozu, nabíjeni aktivováno až po zapnutí zapalování vozidla.
Max. hmotnost 300g. Integrované nabíjecí akumulátory o kapacitě min. 2200mAh, min. svit 360 Im, doba svícení na
max. výkon min. 3 hod, doba svitu na min. výkon min. 45 hod, dosvit min. 190m. (např. Peli 7060 Led včetnč Peli 7060 Led
nabíjecího držáku do vozu nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů);

116 Zvláštní skrytá záznamová Kamerový systém ANO

117 t"hnika: DS-M5504HNI/GW/WI - 4 kanáloyé mobilní NVIĽ H.264, max. rozliš. 4x WCDMA, slot HIKVISION DS-M5504HNVGW/WI 4
pro SIM, vestavěná GPS včetně antény a wiň připojení včetně antény, provozní teplota -20C až +60C nebo obdobné kamerové mobilní NVR do 2 Mpix výstup
technické řešení stejných nebo lepších parametrů; 1080p, 2xHDD, alarm I/O (3/2), GPS, 3G,

hifi
118 Min. 74HDD 2,5" - WD 2.5" Blue Mobile 1000GB 8MB Cache; WD Red ITB HDD 2,5" verze 24 x 7 edice

harddisk
119 DS-2CD6424FWD-30 -2.0 megapixelová den/noc skrytá tupoe IP kamera s funkcí WDRJ/2,7" Progressive CMOS,

citlivost barva: 0.01Lux a F1.2, ČB:0.001 Lux a Fl.2, podpora ICFL 1920xl080:25íjps, objektiv: 2,8mm (4 a 6 mm
volitelnC), úhel záběru: 2,8 mm/109,4°, 4mm/90°,6mm/53,9°, Trojitý-Stream H.264/MPEG4/MJPEG,ROI,SVC,3D
DNR,BLC,HLC,Smart Defog,ElS,120dB WDRDetekce obličeje,Detekce audiqDynamická análýz&Detekce zakrytí, HIKVISION DS-2CD6424FWD-30
podpora Micro SD/SDHC/SDXC karty 64GB,audio vstup, poplachové 1/0 Ill, DCl2V/750mA; možnost ,,tvrdého" (2.8mm) 8m - skrytá kamera pro ATM, 2
vypnutí např. pomoci ovladače ( např.AZj 400 B-M-6), tablet k ovládání uvedeného systému s min. uhlopříčkou 7" megapixcly, 25fps
RAM min 1,5GB s interní paměti min. 8GB. Lze nabídnout jiné technické řešení stejných nebo lepších parametrů;

120 Kamerový systém EUROALARM HikVision standard (typ pro OS PČR) nebo obdobné řešení stejných nebo lepších HIKVISION
parametrů;

24
~~

=~~



.121 Výbava pro použití Souprava radiostanice Pegas TPH900, (radiostanice, nalepovací anténa nebo venkovní dle typu vozu, 2ks zdroje),
radiostanice obsahující tyto vozidlový adaptér HR 9703 AA bez zesilovače s akustickou sadou pro radiostanici Pegas TPH900, redukce pro
prvky připojeni reproduktoru k vozidlovému adaptéru pro RDST Pegas TPH900, anténa vozidlová skrytá typ VAS 39 ANO

s jeden metr dlouhým kabelem s FME konektorem a prodlužovací kabel RG 58 s FME protikusenl reproduktor
k vozidlovému adaptéru dodavatel tentýZ

122 4x Sluchátková sada pro pěší (PTT + bluetooth) ANO

123 Konkrétní řešení výbavy pro užití práva přednosti v jízdě, montáže kamerového systému a komunikačního radiového zařízeni bude řešeno pouze ANO
s vítězným účastníkem a podléhá konzultaci a schválení zástupcem konečného uživatele.
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Automobil osobní sportovně užitkový
l Policejní speciál

2 Provedení: Automobil osobní SUV; " ANO, BMW X5 xDrive50i

3 Kategorie: Ml; ANO

4 Požadavek: l ks SUV 7 místní, minimální rozvor 2920 mm; Rozvor 2 933mm

5 Převodovka: Automatická převodovka min. B-mi stupňová včetně řazení pod volantem; ANO

6 Barva karoserie: Černá metalická; . ANO, 475 - Black Sapphire

7 Motor: zážehový min. osmiválcový, výkon Z 300 kW, maximálni točivý moment > 600 Nm, obsah min. 3.990 cmj, zážehový osmiválcový, výkon 330 kW,
kombinovaná spotřeba a emise CO2 v souladu s NV 173/2016 příloha l odstavec II. a příloha 2 odstavec III.; Obsah 4395 cm', točivý moment 650 Nm,

Kombinovaná spotřeba 9,7-9,6 1/100km,
Emise CO? 226-224

8 Palivo: Benzin; nádrž > 80 l; 85

9 Maximální rychlost: Z 250 km/h; 250 kmih

10 Zrychlení z O na 100 kmih: do 6,1 s; 4,9 s

11 Pohon náprav: Pohon všech kol; ANO, xDrive

12 Standardní pro stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky:

13 Minimálně 2. zónová automatická klimatizace; 2. zónová automatická klimatizace

14 Nezávislé topeni včetně dálkového ovládáni; ANO

15 Airbagy pro řidiče a spolujezdce s deaktivaci airbagu spolujezdce; ANO

16 Přední a zadní hlavové airbagy; ANO

17 Elektronický imobilizér; ANO

18 Dálkové ovládáni; ANO

19 Alarm; ANO

20 ABS; ANO

21 Brzdový asistent; ANO

22 Dynamická kontrola stability; ANO, DSC

23 . Dynamická kontrola trakce; ANO, DTC

24 Asistent pro jízdu z kopce; ANO, Hill Descent Control

25 Systém upozomční na opuštěni jízdního pruhu, varováni na blížící se překážku; ANO, SAS - Driving Assistent

26 Systém pro automatické udržování rychlosti s brzdnou fůnkci; ANO

27 Přední a zadní parkovací asistent včetně zadní kamery; ANO

26



28

29
30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Systém monitorující slepé úhly a situaci za vozem s varováním blikajícím symbolem ve vnějších zpětných zrcátkách; ANO, SAG - Lane Change Warning

Posilovač řízeni s proměnlivým účinkem; ANO

Dešťový senzor s automatickou aktivaci stěračů a svčtlometů při snížené viditelnosti; ANO

Minimálně LED světlomety včetně LED světel pro odbočování, ostřikovače předních svčtlometů a LED mlhové 502 - Vysokotlaké ostřikovače světlometů
světlomety; SAC - Asistent dálkových světel

552 - Adaptivní LED světlomety včetnč
LED světel pro odbočování a BMW
Selective Beam .
SAl - LED mlhová světla

Automatické vypnuti/zapnutí dálkových světel; ANO

Možnost vypnutí světel u nastartovaného motoru při stání na místě; ANO

Vypnuti start/stop ystému; ANO

19" kola z lehké slitiny, pneumatiky s rychlostním indexem min. ,,W", s rokem výroby shodným s rokem dodání; 19" kola z lehké slitiny vzor V-spoke 450
255/50 R 19 W

Sada zimních pneumatik včetně kol z lehké slitiny 19", s rychlostním indexem min. ,,V" s rokem výroby shodným 19" kola z lehké slitiny vzor V-spoke 449
s rokem dodání; 255/50 R 19 V; Continental Winter Contact
Bezpečnostní šroub na každém kole; ANO

Plnohodnotné rezervní kolo stejné jako na vozidle (letní) nebo dojezdové včetně klíče na kola a heveru; Dojezdové kolo včetně klíče a heveru, obal
na rezervní kolo + uchycení není-li
standardně místo na toto kolo

Ukazatel tlaku v pneumatikách; ANO

Parkovací brzda s automatickým zabrzděním l uvolnčnim; ANO

Možnost nastavování tuhosti tlumičů včetnč vzduchového odpruženi minimálně na zadní nápravč; Adaptivní podvozek Comfort se systémem
dynamické kontroly tlumičů a vzduchové
odpružení zadní nápravy, dva dynamické
jízdní režimy nastavení tuhosti tlumičů

Elektricky ovládané tažné zařízeni; ANO

Zvýšená nosnost tažného zařízení 3,5t; ANO

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zacloňováním; ANO

Vnitřní a vnější zrcátka s automatickým tlumením odrazivosti; ANO

Sluneční rolety na oknech zadních dveří; ANO

Protisluneční ochrana oken; ' ANO

Zatmavční oken od B sloupku; ANO

Reflexní čelní okno např. Climate comfort; ANO, 358 - Climate Comfort

Elektricky nastavitelná přední sedadla včetně bederní opěrky, paměťová fůnkce; ANO

Vyhříváni sedadel vpředu a vzadu; ANO
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52

53

54

55
56

57

58

59
60

61

62

63

64
65

66

67
68

69
70

71

72

73

74
75
76

77
78
79

Ventilace předních sedadel; ANO

3. řada sedadel; ANO
Loketní opěrka vpředu; ANO

Kotvící body pro 2 dětské sedačky ISOFIX na zadních sedadlech; ANO

Sklopitelná zadní opěradlL dělená v poměru; ANO
Čalounčni v kůži černé; ANO

Dřevčné obložení interiéru; ANO, 4AC - dřevěné obložení Poplar Grain

Multifůnkčni vyhřívaný kožený volant; ANO

Nastavitelný sloupek volantu; ANO

Automatické ovládání dveří zavazadlového prostoru; ANO

Zadní dveře s dčtskou pojistkou zámku; ANO

Multimediálni systém; ANO

TV ňinkce - modul pro příjem digitálního vysíláni; ANO

CD/DVD přehrávač; ANO

Stereo systém, min. 6 reproduktorů; ANO

Hand-Free příslušenství pro kompatibilní mobilní telefony s rozhraním Bluetooth, včetně USB rozhraní; ANO

Navigační systém s mapovými podklady min. Evropa; Navigační systém Professional,
mapové podklady verze Road Map Europe
EVO 2018

Aktualizace mapových podkladů zdarma min. po dobu 5 let; Aktualizace lx ročnč

Indikátor servisního intervalu; ANO

Servisní paket max. verze min. 5let/l00 000 km ne méně než běžně poskytovaná; Servisní paket 10 1et/ 200 000km (co z toho
uplyne dříve)

Záruka min. 5Iet/I00 000 km ne méně než běžně poskytovanE Záruka 5 let/200 000km (co z toho uplyne
dřive)

Českájazyková verze palubního systému; ANO

Manuál v Cj; ano

Sada velurových a gumových koberečků do celého vozidla; .ANO

Držák nápojů; ano

Bez označení modelu; ANO

Podélné střeŠní nosníky; ANO

Střešní nosič; ANO
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80 Ochrana předního nárazníku a kapoty transparentní fólií; ANO

81 Zvláštní výbava:
82 Hasicí přistroj 2 kg; ANO

83 Vozidlo musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce a plné nádrže na ANO
pohonné hmoty;

84 Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy, o schvalování technické způsobilosti a o ANO
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, příloha č. 12, ČI. 32, odst. B) l., ve znění
pozdčjších předpisů;

85 Výbava pro užití práva přednosti v jízdě:

86 , Zvláštni výstražné zvukové zařízeni o jmenovitém výkonu minimálně 100 W, minimálnč s tóny WAIL, HORN a
yelp, spIňujici EI-IFf Č.!O. Jedn.otlivé sirénové t!ny zvlatního Yýst'až?éh? zvukového zařízení musí b? možné, Skrytá siréna bez mikrofonu AZD 400 A
zapnwl vypnout a preµnat napr. na volantu vozidla (napnklad pomoci spínače klaksonu), klakson vozidla v režimu ,. , .

· · · · - ' ' j' " ·· Tri tóny + HORN, výkon 200W, zesúovač,aktivované sirény neni fůnkčni (napr. AZD 400; ovládam svčtelnych zdro u integrováno do ručni jednotky, bez ..
mikrofonu nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů); ovládaci jednotka

87 Tlakový reproduktor s celkovým minimálním akustickým tlakem 120 db (A) lim (tj. při měření s filtrem typu A).
Reproduktor umístěn skrytě v přední části vozidla. (např. DKL 500 nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo Reproduktor H 070-16
lepších parametrů);

88 Dozadu červeně svítící diodový dvouřadý více nápisový programovatelný displcj zobrazující ,,běžící" nápis
(vykreslování dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů) s možností volby z minimálně 200 kombinaci nápisů, z
nichž bude minimálnč 15 pozic definováno zadavatelem po vybrání vítčznéhoúčastníka.. Pojmu ,,běžící" text vyhoví
i postupné zobrazeni celých slov složeného hesla (např. ,,VYPNI" - ,,MOTOR" apod., displej musí umožnit
zobrazeni textu o počtu minimálně 12 slov na jedné pozici ,,běžiciho" nápisu. Displej umístěn za zadními hlavovými
opěrkami ták aby bylo minimalizováno zastínění výhledu řidiče směrem vzad. Pro zajištěni dostatečné čitelnosti je
požadována minimálni výška činné plochy displeje 45 mm. Texty LED displeje bude možné změnit přímo ve vozidle
bez nutnosti demontáže zařízení, např. připojením k notebooku prostřednictvím USB rozhraní. Rozlišeni (šířka) Programovatelný displej pevný
displeje minimálně 56 sloupců. Displej bude umožňovat inverzní zobrazeni nápisů (svítit budou diody okolo nápisu, OZN 100-UP-556-i
diody vlastního nápisu nebudou svítit) vC. možnosti probliknutí textu ve formátu neinverzní l inverzní. Ovládací
panel displeje s minimálně 2 řádky zobrazuje nově volený text a v případě aktivace zobrazováni nápisů současně i
aktivovaný text. Motoricky sklopné nebo pevné provedení dle prostorových možnosti konkrétního vozidla s
ovládacím displejem. (např. OZN 100-UP-556-i + OLED OZN 100-UP nebo obdobné řešeni stejných parametrů
nebo lepších parametrů;

89 Přední LED displej policie l stop POLICIE na sluneční clonu spolujezdce - odpojitelný, ovládáni integrováno do
těla displeje. Text vykreslen dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů. (např. OZN 100-C/Z-DV-SC nebo obdobné Přední displej na sluneční clonu
řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů); OZN 100C/Z-SC

90 2x doplňkové zvláštni výstražné svítidlo s technologii LED (min. 3 LED) s čirým krytem generující výstražné svčtlo
modré barvy, umístěné v přední části obou boků vozidla (co nejvíce vpředu, na každé štranC Ix) splňující ehk č.65
XBl a EHK Č.10, (např. LED B 49 nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů), ovládání bude LED B 49-UR03 R65
upřesněno s vítězným účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-M-6);
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91 2x doplňkové zvláštni výstražné svítidlo s technologii LED (min. 8 LED) s čirým krytem generující výstražné svčtlo
modré barvy, umístěno v čelní masce, splňující ehk č.65 xb2 a EHK Č.10. Svítidla budou vypínatelná současně s
doplňkovými zvláštními výstražnými svítidly v přední části obou boků vozidla. (např. LED B 39-Nforce-GM či'ý LED B 39-nForce-GM
kryt nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů), ovládání bude upřesněno s vítězným
účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-M-6);

92 2x doplňkové zvláštní výstražné svítidlo s technologií LED (min. 8 LED) s čirým krytem generující výstražné světlo
modré barvy, umistčné uvnitř vozidla za zadním sklem. Svítidla musí být odstíněna z vnitřní strany vozidla a
splňovat EHK Č.65 XB2 a EHK Č.10 (např. LED B 39-Nforce-GM čirý kryt nebo obdobné řešení stejných parametrů LED B 39-nForce-WS
nebo lepších parametrů), ovládáni bude upřesněno s vítězným účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-
M-6):

93 lx doplňkové zvláštni výstražné svítidlo stechnologií LED (min. 8 LED) generujici výstražné světlo modré barvy,
umístěné uvnitř vozidla za předním sklem - odpojitelné. Svítidlo musí být odstíněno z vnitřní strany vozidla a
splňovat EHK Č.65 XB2 a EHK Č.10 (např. LED B 39-Nforce-9WSR 65 nebo obdobné řešení stejných parametrů
nebo lepších parametrů), ovládáni bude upřesněno s vítčznýmúčastnikcm na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B~ LED B 39-ďorce-WS
M-6);

94 2x (dle legislativy) zvláštni výstražný LED maják se snímatelným uchycením na střechu vozidla pomocí magnetu,
napájecím kabelem a konektorem (§24 odst. 6 a 9 vyhl. č. 341/2002 Sb.), vhodný pro rychlost 250 km/h, splňující
EHK 65 TB2 a EHK Č.10. Dvouřadá optikq min. 24 LED diod (každá z diod o svítivosti min. 3W)S čirým kryt'm· Maják vmlc 024L-3M24B
(např. VMLC 024l-3m-24b čirý kryt nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů), ovládání
bude upřesněno s vítězným účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-M-6);

95 Taktická LED svítilna vC. 12V nabíjecího držáku do vozu, nabíjeni aktivováno až po zapnutí zapalování vozidla.
Max. hmotnost 300g. Integrované nabíjecí akumulátory o kapacitě min. 2200mAh, min. svit 360 Im, doba svícení na
max. výkon min. 3 hod, doba svitu na min. výkon min. 45 ho(l dosvit min. 190m. (např. Peli 7060 Led včetnč Peli 7060 Led
nabíjecího držáku do vozu nebo obdobné řešeni stejných parametrů nebo lepších parametrů);

96 ZvláŠtní skrytá záznamová technika:

97 Kamerový systém ANO
98 DS-M5504HNI/GW/WI - 4 kanálové mobilní NVR, H.264, max. rozliš. 4x HDl080p/25íjps,podpora WCDMA slot HIKVISION DS-M5504HNI/GW/WI 4

pro SIM, vestavěná GPS včetně antény a wiň připojení včetně antény, provozní teplota -20C až +60C nebo obdobné kamerové mobilní NVR do 2 Mpix, výstup
technické řešení stejných nebo lepších parametrů; 1080p, 2XHDD, alarm TlO (3/2), GPS, 3G,

hifi
99 Min. 74FIDD 2,5" - WD 2.5" Blue Mobile 1000GB 8MB Cache; WD Red ITB HDD 2,5"' verze 24 x 7 edice

harddisk
100 DS-2CD6424FWD-30 -2.0 megapixelová den/noc skrytá tupoe IP kamera s fůnkcí WDR,1/2,7" Progressive CMOS,

citlivost barva: 0.01Lux a Fl.2, ČB:0.001 Lux a Fl.2, podpora ICR, 1920x1080:25Eps, objektiv: 2,8mm (4 a 6 mm
voIitdné), úhel záběru: 2,8 mm/l09,4°, 4mm/90°,6mm/53,9°, Trojitý-Stream H.264/MPEG4/MJPEG,ROI,SVC,3D
DNÉĽBLCJILC,Smart Defog,ElS,l20dB WDRDetekce obličeje,Detekce audi4Dynamická analýza,Detekce zakrytí, HIKVISION DS-2CD6424FWD-30
podpora Micro SD/SDHC/SDXC karty 64GB,audio vstup, poplachové 1/0 Ill, DCl2V/750mA; možnost ,,tvrdého·' (2.8mm) 8m - skrytá kamera pro ATM, 2
vypnutí např. pomocí ovladače ( napřAZj 400 B-M-6), tablet k ovládání uvedeného systému s min. uhlopříčkou 7"' megapixely, 25fi?s

" RAM min 1,5GB s interní pamětí min. 8GB. Lze nabídnout jiné technické řešení stejných nebo lepších parametrů;
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101 Kamerový systém EUROALARM HikVision standard (typ pro OS PČR) nebo obdobné řešení stejných nebo lepších
parametrů; HIKVISION

102 Výbava pro použití radiostanice obsahující tyto prvky:

103 Souprava radiostanice Pegas TPH900, (radiostanice, nalepovací anténa, 2ks zdroje), vozidlový adaptér HR 9703 AA ANO
bez zesilovače s akustickou sadou pro radiostanici Pegas TPH900, redukce pro připojení reproduktoru
k vozidlovému adaptéru pro RDST Pegas TPH900, anténa vozidlová skrytá tj'P VAS 39 s jeden metr dlouhým
kabelem s FME konektorem a prodlužovací kabel RG 58 s FME protikusem, reproduktor k vozidlovému adaptéru
dodavatel tentýž:

104 4x Sluchátková sada pro pěší (PTT + bluetooth); ANO
105 Konkrétní řešení výbavy pro užití práva přednosti v jízdě, montáže kamerového systému a komunikačního radiového zařízení bude řešeno pouze ANO

s vítězným účastníkem a podléhá konzultaci a schválení zástupcem konečného uživatele.

2/ SPECIFIKACE CENY:

V · Cena za l kus v KČ Množství Cena celkem v <ČZBOZI b,, DPH vC. DPH kusů bez DPH DPH 21% vC. DPH

Automobil osobní silniční 2 050 200,00 2 480 742,00 36 903 600,00 7 749
VIP limuzína 18 '
Automobil osobní silniční l 981 000,00 2 397 010,00 3 962 000,00 832 020,00 4 794 020,00
Iáimuzina 2
Automobil osobní l 898 000,00 2 296 580,00 l l 898 000,00 398 580,00 2 296 580,00
sportovně užitkový

Celkem 51 743 956,00
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Příloha Č.2 k č.j. PPR-l7504-56/Čj-2017-990640

SEZNAM SERVISŮ

DyCom Group, s.r.o. , Jenišov 187, 3(30 01 Karlovy Vary

Telefon: +420 (73 l) 508800

Kopecký Auto s.r.o., Přístavní 837/85, 400 07 Ústi nad Labem

Telefon:

CarTec Liberec, s.r.o., Obchodní 622, 460 01 Liberec 11

Telefon:

STRATOS AUTO spol s.r.o., Březhradská 195, 503 32 Hradec Králové

Telefon:

STRATOS AUTO spol s.r.o., Za Klíčovem 1, 190 00 Praha g

Telefon: ll

CarTec Praha s.r,o., Průběžná 80, 100 00 Praha 10

Telefon:

RENOCAR a,s., Fast Lane Service, 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4

Telefon:

Renocar, a.s, Praha, Lipová 280 , 251 01 Praha - čestlice

Telefon:

Bychl Auto, a.s., Videnska 169,252 42 Vestec

Telefon:
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lnvelt s.r.o. - Praha, Jeremiášova 5, 155 00 Praha 5 - Stodulky

Telefon: -

lnvelt s.r.o., Rokycanská 4122/111, 312 00 Plzeň

Telefon: Ill

CarTec Group spol. s.r,o., Vítkovická 3246/1A, 702 00 Moravská Ostrava

Telefon:

CarTec Olomouc, s,r.o., Tovární, 779 00 Olomouc

Telefon: +420 (SB)

Synot Auto a.s., Tř. T. Bati 400, 763 02 Zlín

Telefon: +420 (57) 71]22]]

Renocar a.s., Řipská 5c, 627 00 Brno-Slatina

Telefon:

b

ACR auto, a.s., Okružní 49, 370 04 České Budějovice

Telefon:

Vysočina - Auto Čermák - Na dolech 11B, jilidava, PSČ 586 01, ,

servis@,autocermak.cz

Pardubice - Auto Flégr s,r.o. Jana Palacha 324, 530 02 Pardub"ice, ,
jnfo@,autoHegr.cz )

l
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Příloha Č.3 k č.j. PPR-17504-56/ČJ-2017-990640

SEZNAM VYBRANÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Cdhm z® můdal
Koš dlbČhtU DPH ' Jednockwá čem e«masd emm¥ýmóny u

PA J«/mtŇÝ d'uh Acfmčkovd ¢vň3 /cdnotAwá ceny vUtnô DPH
bez DPH (mube 21 x) odbhir voddk

ĺ. Mto dmyth2ďo 35 636.(XJ 7 483.56 43 119,56 3 j 776 ]52,08

2. disk kola 1012LOCl 2125,41 12 245,41 2 2 440 870.76

3. 'iStý p/edni 915,CO 192,15 1 107.15 l B 159 429,60

l miau bez aitbagu 12827,CX) 2 693,87 15 520.67 3 l 279 3TZQ6

5. čelní sklo 15 650,00 3 286,50 18 938,50 2 2 681 714,0c

S. zapdovac( trafo &6,% 186N 1 072,08 2 j 19

7. denb(oky ramen pľedni nápravy 0,0Q 0,00 0,00 2 3 0,00

3. hlava mo:om 160338,® 33 670,98 194 QGB,98 3 q,q1 om

3. pdomotor 67 818,00 14 199,78 81 817,78 3 0,01 14 727,20

LO. zapdovad svíČky (sada dle počtu válců) 7 085,00 1 487,85 8 572.85 1 4 617 245.20

ll. likr moo 59,43 342,43 1 IS 92 456,10

12. Eitt v2du¢hôvý 394,0Q 82,74 476,74 1 s 68 6$qsg

13. Elít pylový 2 1QO,OQ 441,00 2 541.00 1 8 365 moo

14. mějSi zpětné ucálkcí kvá 17 033.00 3 578.93 20 609,93 3 d,j 37 097.87

15. Spodní rameno 4 358,(X) 914.76 5 270,76 1 l 94 873,68

16. wQYý čep rámem 1 717,00 3ä),57 2 077,57 1 4 143 585,04

17. kidavý čep řizenl 25100 263,13 1 518.13 1 4

lb. ůumE pérování p/ednf 16 352.00 3 433,92 19 785,92 ĺ q 1 d24 586,24

19. UumiC péfovánÍzadr}| 26 868,00 5 641.86 32 507,86 4

Zo. Houb poloosy mějši o.® 0,00 0,00 2 l 0.00

?1. pdocsa ľavá 13 79&00 2 897,16 16 693,16 2 l 300 476,88

?2. pdoosa pcavá 13 7¢6.00 2 897,16 16 693,16 2 l 300416,83

23. ;o&'sko pledniho náboje 4 moo 1 008,63 5 811,63 2 l 104 609,34

?4. řízeni kompktnl 46 120.00 g 685.20 55 805,20 3 Q,01 10044,94

ZS. přední svM!omol 50 859.00 IQ 638.39 61 297,39 2 l l 103 353,02

26. Mzdový váleček zadní nebo Mzdový třmen zadní moo 1 442,49 8 311.49 1 2 299 213,64

u. ôczdcwé desllčky přední 5 158,00 1 083,18 8 241,18 1 7 7$6 388.68

2& kolouče p/čdn( 4 350,00 913,60 S 263,50 1 5 473 71$,OQ

29. rwwdy 13 28&00 2 790.48 078Áä 2 2 578 825.28

30. 'pqka - set "poul Dodává se celá pře«xiu.ka Q,(XJ 0.00 0,00 3 ONO

jI. lamela spojky 'poul Dcxlává se celá pikvodčMca om Q,¢Q 0,00 i 3 0,00

piillačný talíř spqjky "pozn- Dodává se celá
32· 0,00 0.00 0,00 1 3 0,00

33, 1ožkka spojky 'pozri. Dodává se celá p/evcx%vka 0,00 0,00 O,® 1 3 0,00

u. kompletnl pkv®oYka ¶43 032,00 30 om.n 173 068,72 3 Q,Q1 31152,37

35. selrvačnlk molom 7 248,00 1 522.(J8 8 770,08 l o,} 15 786,14

36. 1arribd& scMa 3 771,00 791,91 4 562,91 3 l

37. komplewvýfúk vůeLně lOt I41,0Q 21 239,61 122 380.81 3 l 2 7qz BSO,98

38. kaldyzátor 18 580,00 3 901,80 22 481,80 3 3 404 672,40

39. Škrtiči klapka moľom 12 873.00 2 703,33 ¶5 576,33 3 0,1

SO. vslňkovat paliva 4 054,00 85¶,34 4 H5,34 2 4 353 J84A8

(l řidicuemplka mcjlocu 23 778,00 4 993.38 28 771,38 3 O,QQ1 517,88

(l směr 11 moo 2 330.79 13 429,79 2 l 241736,22

43. alternátor 18 151,00 3 811,71 21 962,7¶ 2 l 39s 328,78

44. regtdátor napěti 2 013,00 422,73 2 435,73 2 1 43 U3.14

$5. chladič cjUadlci kapafiny 8 483,00 1 781,43 10 284,43 2 l 184 759,74

46. vodní č«paďo 4 204,00 882,84 5 086,84 1 2 183 126.24

47. lormcMal 948,00 409,% 2 357,QS 3 0,001 42,43

48. vana molom 4 286,00 895,& 5 161,86 3 OROl 92,91

49. mdhil zámek dveřf 6517 1 368,57 7 %5,57 3 0,001 14S,9'4

so. brzdové destiay zadní 2072 435,12 2 507,12 1 s 225 aom

si. bezdové katcicče zadní 519:8 1 091,58 6 289,58 1 3 339 637.32

5z. MIcI jednotka ABS 9080 1 906,% 10 988.80 2 OROl 197,76

53. (yCky slabiňzáforu pledd 777 163,17 940,17 1 3 so 769,18

54, chkidč kllmafizace 8317 1 746,57 IQ 063,57 2 j 181 144,26

Cdkm

. . . . _ - . ..
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