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KUPNÍ SMLOUVA pro část „A“ SML/2018/03200

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

v

Přerost a Švorc - auto, s.r.o.
se sídlem: Veleslavínská 48/39, Veleslavín, 162 00 Praha 6 
zastoupená Liborem Přerosteni, jednatelem 
IČO: 63073188 
DIČ: CZ6307318ÍL 
Tel ./fax: |
E-mail:
Bankovní
číslo účtu:_________
(dále jen „Prodávající*1 * * 4 *)

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1,110 01
jednající Ing. Eduardem Šusterem, ředitelem Městské policie hl. m. Prahy
na základě pověření Zastupitelstva hl. m. Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a. s,
číslo účtu: 620023-5157998/6000
korespondenční a fakturační adresa:
Hlavní město Praha, Městská policie hlavního města Prahy 
Korunní 98, Praha 10,101 00 
(dále jen „Kupující**)

Prodávající a Kupující se v souladu s výsledky nadlimitní veřejné zakázky zadávané v 
otevřeném řízem - „Dodávka vozidel zajišťující obnovu vozového parku pro Městskou 
policii hl. m. Prahy - 90717“, ve kterém zadavatel jako Kupující přijal nabídku 
Prodávajícího, dohodli na následujícím znění kupní smlouvy (dále jen „Smlouva**).

L
Předmět smlouvy a předmět plnění

1. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat 27 kusů osobních vozidel (dále
jen „předmět plnění** nebo také „vozidla**) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy (dále 
jen „MP HMP“) Součástí předmětu plnění je i dodávka a instalace výstražných zvukových a
světelných zařízeni, záznamových zařízení a polepů a instalace vozidlových radiostanic pro
vozidla skupiny „a“ a „cu dle Přílohy ě. 1 a 3 Smlouvy. Předmětem Smlouvy je i závazek
Kupujícího zaplatit za dodání předmětu plnění cenu sjednanou v čl. III odst. 2 Smlouvy.



2. Prodávající je vlastníkem předmětu plnění a nese nebezpečí škody na něm do nabytí 
vlastnického práva Kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu plnění jeho 
převzetím.

n.
Podrobná specifikace předmětu plnění

1. Podrobná technická specifikace předmětu plnění je uvedena v Přílohách Č. 1, 2 a 3 
Smlouvy.

2. Prodávající dodá Kupujícímu vozidla skupiny „a“ dle Přílohy 5. 1 Smlouvy v počtu 
23 kusů s touto základní specifikací:

• Tovární značka: Škoda

• Typ: Octavia Combi Scout 2,0 TS1140 kW AP 4x4

3. Prodávající dodá Kupujícímu vozidla skupiny „b“ dle Přílohy č. 2 Smlouvy v počtu 2 
kusů s touto základní specifikací:

• Tovární značka: Škoda

♦ Typ: Octavia Combi Scout 2,0 TSI140 kW AP 4x4

4. Prodávající dodá Kupujícímu vozidla skupiny „c“ dle Přílohy č. 3 Smlouvy v počtu 2 
kusů s touto základní specifikací:

• Tovární značka: Škoda

• Typ: Kodiaq Style 2,0 TDI140 kW AP 4x4

5. Prodávající dodá předmět plnění s kompletní povinnou výbavou dle vyhlášky 
Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb„ o schválení technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

6. Prodávající dodá předmět plněni s kompletní dokumentací (Osvědčení o registraci 
vozidla, servisní knížku, návod k obsluze, seznam servisních středisek, předávací protokol, 
asistenční kartu - pokud je součástí).

7. Prodávající dodá předmět plnění jako nový, vyrobený v roce 2017 a později.

8. Prodávající dodá předmět plnění dle Příloh č. 1 a 3 Smlouvy se zápisem do
Osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz), kde v části „Další záznamy6 7 8 * * 11 bude
zapsána přestavba vozidla na: VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ í SG POLICEJNÍ,
včetně všech změn, které byly na vozidle v souvislosti s instalací zvukových a výstražných 
zařízení provedeny.



III.
Cenové ujednání a platební podmínky

1. Cena za předmět plněni na základě této Smlouvy je stanovena jako cena konečná, 
platná po celou dobu trvání Smlouvy, neměnná bez ohledu na vývoj inflace, či jiných 
skutečností, promítajících se do ceny výrobků, technologií či služeb na trhu.

2. Cena za předmět plněni v sobě zahrnuje i veškeré náklady na přepravu do místa 
plnění a činí:

U vozidel skupiny „a“ dle Přílohy Č. 1 Smlouvy

Cena za 1 vozidlo: 540 000,00 Kč bez DPH

Cena za 23 vozidel: 12 420 000,00 Kč bez DPH

U vozidel skupiny „b“ dle Přilohy č. 2 Smlouvy

Cena za 1 vozidlo: 452 000,00 Kč bez DPH

Cena za 2 vozidla: 904 000,00 Kč bez DPH

U vozidel skupiny „c“ dle Přílohy č. 3 Smlouvy

Cena za 1 vozidlo: 570 000,00 Kč bez DPH

Cena za 2 vozidla: 1 140 000,00 Kč bez DPH

Cena celkem za 27 vozidel: 14 464 000,00 Kč bez DPH

3. Kupující zaplatí za předmět plnění na základě faktury, kterou Prodávající doručí 
Kupujícímu po předání předmětu plnění. Celková částka uvedená na faktuře bude odpovídat 
dodanému předmětu plnění a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Přílohou faktury bude 
dodací list potvrzený pracovníkem autoprovozu MP HMP.

4. Prodávající je oprávněn vystavit zálohovou fakturu po dohodě s Kupujícím.

5. Každé vozidlo bude fakturováno na samostatné faktuře. Na faktuře budou samostatně 
uvedeny ceny za vozidlo, za světelné a zvukové výstražné zařízení, za instalaci světelného a 
zvukového výstražného zařízení, za záznamové zařízení, za instalaci záznamového zařízení, 
za polepy a za instalaci vozidlové radiostanice.

6. Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jeden) dnů ode dne doručení Kupujícímu. Za 
uhrazenou se faktura považuje v den, kdy Prodávající obdržel platbu na svůj účet. 7

7. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu ustanovení § 11 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněm pozdějších předpisů a stanovené náležitosti 
daňového dokladu ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve zněm pozdějších předpisů.



8. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované údaje a nebude vystavena v 
dojednané výši, je Kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě 10 (deseti) dnů od jejího obdržení 
Prodávajícímu s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém 
případě přestane běžet lhůta splatnosti faktury a nová lhůta začne běžet doručením opravené 
faktury' Kupujícímu.

IV.
Odpovědnost za vady a kvalitativní podmínky

1. Vadou se rozumí odchylka od požadovaného rozsahu, vlastností ěi parametrů 
předmětu plnění stanovených normami či jinými obecně závaznými právními předpisy, 
uvedenými v této Smlouvě. Za vadu se taktéž považují vady v dokladech nutných pro 
užívám' předmětu plném. Při uplatnění odpovědnosti Prodávajícího za vady se bude ve 
věcech v této Smlouvě neupravených postupovat dle občanského zákoníku.

2. Prodávající je povinen dodat předmět plnění bez vad. Nebude-li dodávka předmětu 
plném splňovat kvalitativní požadavky stanovené touto Smlouvou nebo kvantitativní 
požadavky udané ve Smlouvě, má Kupující právo vrátit podle vlastního uvážení celý 
předmět plnění nebo jeho část Prodávajícímu k náhradnímu plněni, v rámci něhož 
Prodávající nejpozději do 30 dnů od takto uplatněné reklamace bezplatně nahradí dodávku 
předmětu plnění dodáním nové bezvadné dodávky nebo chybějící Části dodávky. Při 
nesplnění těchto podmínek Smlouvy'je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit.

V.
Dodací podmínky

1. Místem dodání je Autoprovoz MP pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.

2. Nejzazší termín dodání je 180 dní ode dne nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy.

3. Dokladem o dodání a převzetí předmětu plnění je dodací list Prodávajícího potvrzený 
pracovníkem autoprovozu MP HMP. Poskytovatel současně s předáním předmětu plnění 
provede za přítomnosti pracovníka autoprovozu MP HMP zkoušku funkčnosti předmětu 
plnění. Výsledek zkoušky funkčnosti bude zapsán do dodacího listu. Pokud zkouška 
funkčnosti neproběhne bez vad, není pracovník autoprovozu MP HMP povinen vozidlo 
převzít

4. Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu bez odkladu nepředvídané objektivní 
překážky, které znemožňují splnění dodávky ve sjednaném termínu. Tyto překážky nesmí 
být zaviněné Prodávajícím. V takovém případě obě strany neprodleně dohodnou nový 
termín dodávky.

VI.
Záruční podmínky

I. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na celý předmět plnění veřejné zakázky 
v následujícím členění a s následující délkou trvání záruční doby běžící ode dne dodání:

a. vady laku - 3 roky



b. prorezivění karosérie - 12 let
c. ostatní vady - 2 roky bez omezení ujetými kilometry
d. výstražné světelné a zvukové zařízení - 2 roky
e. záznamové zařízení - 2 roky

2. Nároky z vad, na které se vztahuje záruka podle předcházejícího odstavce, bude Kupující 
uplatňovat oznámením (telefonickým nebo prostřednictvím e-mailu a následně doplněným 
písemnou formou) kontaktní osobě Prodávajícího pro věci záruky:

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení: 

Kontaktní telefon, e-mail: 

Korespondenční adresa:

3. V případě, že se na dodaném vozidle vyskytnou vady, má Kupující právo dle charakteru 
vady:

a. na odstranění vady dodáním nového vozidla bez vady,
b. na odstranění vady opravou vozidla,
c. na přiměřenou slevu z kupní ceny.
d. na odstoupení od smlouvy ohledně vadného vozidla.

4. Neoznámí-li Kupující Prodávajícímu jinou volbu mezi nárok}' z vady vozidla, je 
Prodávající povinen vadu bezplatně a řádně odstranit v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 21 
dní od předáni vozidla k odstraněni vad. Výměnu vozidla může Kupující požadovat, není-li 
to vzhledem k povaze vady neúměrné. V takovém případě je Prodávající povinen zajistit 
výměnu vozidla do 30 kalendářních dnů od sdělení takového požadavku Kupujícím.

5. V případě, že bude Kupující uplatňovat práva z odpovědnosti za vady, a v důsledku toho 
bude nutné předat vozidlo Prodávajícímu, předá vozidlo v pracovní den v době od 9:00 do 
14:30 ria místo určené Prodávajícím, |

Prodávající je povinen zajistit převzetí vozidla na územní hlavního města Prahy, či v okruhu 
nikoli větším, než 20 km od adresy Kupujícího dle tohoto odst. kupní smlouvy. Alternativně 
je Kupující oprávněn požadovat, aby Prodávající převzal vozidlo do 3 pracovních dnů od 
oznámení tohoto požadavku, a to v pracovní den v době od 9:00 do 14:00 na adrese:

Náklady na dopravu vozidla nese Prodávající, a to i v případě, kdy dojde k závěru, že se na 
uplatněnou vadu nevztahuje záruka dle odst. 1 tohoto článku kupní smlouvy.



/

6. Prodávající zajistí, aby u převzetí vozidla, u kterého je uplatňováno právo na odstranění 
vad byla přítomna pověřená osoba, která vozidlo převezme a o převzetí vystaví protokol, 
který bude obsahovat minimálně údaje o tom:

- kdy vadu vozidla Kupující uplatnil (tj. datum, případně hodina);

jaká vada byla uplatněna, (tj. minimálně způsob, jakým se vada projevuje navenek);

jaký způsob odstranění vady Kupující požaduje, pokud takový konkrétní požadavek 
Kupující oznámil;

ve které provozovně bude odstraňování vady probíhat.

7. Neprodleně po odstranění vad nebo rozhodnutí o tom, že Kupující vady uplatnil 
neoprávněně, vyrozumí o této skutečnosti Prodávající Kupujícího. Kupující je oprávněn dle 
své volby požadovat, aby vozidlo bylo do 3 pracovních dnů připraveno k převzetí kdykoliv 
v pracovní den v době od 9:00 do 14:30 na adrese Prodávajícího dle odst. 5 tohoto článku 
smlouvy, případně aby bylo vozidlo přepraveno vozidlem určeným pro přepravu daného 
typu vozidla do 3 pracovních dnů a v pracovní den v době od 9:00 do 14:30 dopraveno na 
adresu Kupujícího dle odst. 5 tohoto článku, Společně s předáním vozidla bude vystaven 
protokol, který bude obsahovat minimálně:

datum a způsob vyřízení uplatněných vad,

popis provedené opravy a dobu jejího trvání, ěi podrobné písemné odůvodněni 
zamítnutí uplatněných vad.

8. Prodávající je oprávněn kontaktní osobu pro věci záruky a provozovnu pro přebírání 
vozidla k odstranění vad i jednostranně změnit. Tuto změnu je Prodávající povinen předem 
písemně oznámit Kupujícímu. Účinnost takové změny nastává 10 pracovních dní od 
okamžiku doručení písemného oznámení Kupujícímu nebo k datu pozdějšímu uvedenému 
Prodávajícím v písemném oznámení o změně.

9. 1 v případě změny kontaktní osoby nebo provozovny dle odst. 8 tohoto článku musí být 
nová adresa provozovny pro přebírání vozidel k odstranění vad na územní hlavního města 
Prahy, či ve vzdálenosti nikoliv větší než 20 km od adresy Kupujícího dle odst. 5 tohoto 
článku kupní smlouvy, jinak je změna neúčinná.

10. Kupující bude provádět pravidelné servisní prohlídky vozidel na svoje náklady u 
poskytovatele, jehož si sám určí. V případě, že bude Prodávající pro zachování záruky 
požadovat provádění servisních prohlídek u poskytovatele těchto služeb určeného 
Prodávajícím, ponese veškeré náklady s tímto spojené Prodávající, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak,

VII.
Smluvní sankce

1. V případě, že Prodávající nepředá Kupujícímu předmět plnění řádně a ve lhůtě 
stanovené podle čl. V odst. 2 Smlouvy, je Kupující oprávněn uplatnit právo na smluvní 
sankci formou slevy ve výši 0,1% z ceny předmětu plnění za každý den prodlení, nejvýše 
však do 100 % z ceny předmětu plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.



V případě, že slevu nebude možno uplatnit, má Kupující právo na smluvní sankci od 
Prodávajícího, a to ve výši vzniklého nároku na slevu.

2. Neuhradí-li Kupující fakturu v termínu splatnosti, je Prodávající oprávněn uplatnit 
právo na úroky z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý den 
prodlení, nejvýše však do výše 100 % z ceny dodávky, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak.

3. V případě, že Prodávající nedodrží lhůty stanovené podle čl. VI odst. 4 a 5 je 
Kupující oprávněn uplatnit právo na smluvní sankci ve výši 1000 Kč za každý započatý den 
prodlení nad uvedené lhůty.

4. V případě vadného plnění není uplatněním smluvních sankcí dotčeno právo obou 
účastníků na náhradu škody dle obecně platných předpisů.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku 
se na závazky vyplývající pro ně z této smlouvy nepoužije.

vin.
Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby toto ujednání bylo uvedeno v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum 
jejího podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto ujednáni nepovažují za 
obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle 
zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv {zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

4. Pokud řádné poskytování služeb vyžaduje zpracování osobních údajů zaměstnanců 
Kupujícího, budou osobni údaje zaměstnanců Kupujícího Prodávajícím zpracovány 
v rozsahu:

• Jméno, příjmení a titul,
• Adresa trvalého pobytu, doručovací adresa,
• E-mailová adresa
• Telefonní číslo

5. Zpracováním osobních údajů ve smyslu tohoto odstavce se rozumí zejména jejich 
shromažďováni, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, 
blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu 
nezbytném pro zajištění řádného poskytování Služeb.

6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování Služeb. Ukončením této 
Smlouvy' nezanikají povinnosti Prodávajícího týkající se bezpečnosti a ochrany osobních



údajů až do okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárnímu předání jinému 
zpracovateli.

7. Smluvní strany se dohodly, že cena za zpracování osobních údajů na základě této 
Smlouvy je již zahrnuta v celkové ceně dle čl. III odst. 2 Smlouvy, přičemž Prodávající 
nemá nárok na náhradu nákladů spojených s plněním této povinnosti.

8. Kupující prohlašuje, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že 
tyto údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování.

9. Kupující je povinen přijmout vhodná opatření na to, aby poskytl subjektům údajů 
stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných 
a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškeré sdělení 
požadovaná Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení") ve spojeni se 
zákonem o zpracování osobních údajů,

10. Prodávající je při plnění této povinnosti povinen:
a) nezapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez 

předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Kupujícího;
b) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Kupujícího, včetně 

v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
c) zohledňovat povahu zpracováni osobních údajů a být Kupujícímu nápomocen pro 

splnění Kupujícího povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, 
jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení;

d) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze 
oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím 
oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených 
výlučně pro tyto osoby;

e) zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v 
rozsahu Prodávajícím stanoveném;

f) na žádost Kupujícího kdykoliv umožnit provedení auditu či inspekce týkající se 
zpracování osobních údajů;

g) po skončení této Smlouvy protokolárně odevzdat Kupujícímu nebo nově 
pověřenému zpracovateli všechny osobní údaje zpracované po dobu poskytování 
Služeb.

11. Smluvní strany j sou při povinny;
a) zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, 

aby zajistily a byly schopny kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je 
prováděno v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů tak, aby 
nemohlo dojit k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a 
k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 
i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat;

b) vést a průběžné revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve 
smyslu Nařízení;

c) řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečeni Osobních údajů Úřadu pro 
ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;



d) navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění dle tohoto 
článku;

e) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení této Smlouvy;

f) postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízeni a zákona o zpracování osobních 
údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své 
informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného 
oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti 
nezbytnou součinnost

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

2. Odstoupit od Smlouvy mohou obě smluvní strany ze zákonem stanovených důvodů 
ěi za podmínek uvedených v této Smlouvě.

3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Prodávající 
obdrží 2 vyhotovení a Kupující 2 vyhotoveni.

4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou formou. V případě 
změny či doplněni dohodou se vyžaduje písemný dodatek k této Smlouvě.

5. V souladu s § 43 zákona ě. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve zněm 
pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvraije, že uzavření této Smlouvy 
schválila Rada hlavního města Prahy usnesením ě. 2339 ze dne 30. 8. 2018.

6. Věci touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

7. Přílohou této Smlouvy jsou specifikace předmětu plnění dle zadávací dokumentace.

Přílohy:
Příloha ě. 1 Smlouvy - specifikace části „a“ předmětu plnění 
Příloha č. 2 Smlouvy - specifikace části „b“ předmětu plnění 
Příloha ě. 3 Smlouvy - specifikace části „c“ předmětu plnění

V Praze dne: ] J -09- 2018 V Praze dne:

za Prodávajícího

Libor Přerost
jednatel Přerost a Švorc - auto, s.r.o.

Ing. Eduard Šúster 
ředitel Městské polici



Příloha č. I Smlouvy

Specifikace a výbava vozidla - 23 vozidel - skupina ^a“

Požadavky kupujícího

Klasifikace dle 
číselníku N1PEZ

Komoditni kategorie 22- Silniční motorová vozidla
Osobní vozí dl a 34110000-1

Kód a název komodity 34114200-1 Policejní automobily

34113200*4 Vozidla pro všechny druhy terénů

34113000-2 Vozidla s pohonem čtyř kol

Kategorie vozidla M1

Druh vozidla Vozidlo zvláštního určení - SO Policejní

Motor

Typ motoru Zážehový

Palivo Benzín

Objem Min 16DDccm •) 1601 ccm - 2000 ccm

Výkon Min. 130 kW 140 kW

Kombinovaná spotřeba paliva Max. 12,01/100 km 6.5 l/100km-12,0 l/lOOkm

Exhalační norma Euro 6

Převodové ihtrojí
Převodovka Automatická

Počet rychlosti Min 6 7

Pohon 4x4

Karoserie

Barva Bílá

Počet dveří 5

Počet míst k sezení Min. 4 5

SvEtlá výška podvozku Min. 170 mm 171 nim

Objem zavazadlového prostoru Min. 4001 5881

Bezpečnost

Mtnimálué 2 čelní, 2 boční a 2 okenní airbagy - 2 čelní 2 boční a 2 okenní airbagy, 1 kolenní airbag 

Příčná mffž/ochranné síť oddělující prostor pro cestující od zavazadlového prostoru - příčná mříž

Min, elektronický stabilizační systém vč. ABS, Elektronický systém regulace prak luzu kol, Asistent rogezdu
EDS/EDL, HBA, MKB

Políeefttf vybavení Vozidla budou vybavena zvukovým a světelným výstražném zařízením, záznamovým zařízením o radiostanicemi
a opatřena polepy dle zadávací dokumentace

Autobaterie s vyšší kapacitou, alternátor se zvýSeným výkonem - baterie 69Ah, alternátor 180A

Oatatul vytavení

Ochrana balerie proti hlubokému vybití z dodatečné instalovaných externích zařízení

Interiér - tmavý, černý nebo v kombinaci čemo-Scdý, čemo-hnfcdý
Snimatelné potahy sedaček - textilní, zátéžové, v tmavém odstínu shodném s barvou interiéru, zadní - omyvalclná

kořenka
Přední mlhová svitla

Plnohodnotné rezervní kolo, klíč na výměnu kola, zvedák, lažné lano, výstražný trojúhelník 8 další povinná 
výbava (dle požadavků stanovených obecné závaznými předpisy CR)

Výškové nastavitelné, pdohovatelné sedadlo řidiče a spolujezdce

Klimatizace minimálně manuální

Přední a zadní parkovací senzory

Kola s plechovými nebo litými (hliníkovými) disky

Sada zimních pneumatik

Gumové koberce před všechna sedadla

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Elektrické ovládání a vyhřívání vnfijších zpětných zrcátek

Zatmavcná zadní okna**)

Plastová (gumová) vana do kufru

Elektrické stahování min. předních oken

Autorádio, handsfree, USB sc vstupem pro přehrávání MP3



Pozn.*) K požadavku na objem motoru: Kupující hude akceptoval i vozidla, jejichž přesný údaj o objemu ftj. údaj o objemu zapisovaný 
do technického průkazu vozidla) je nižší, než požadovaný objem v tčehto technických specifikacích. Maximální odchylka však musí být

do 40 ccm.

Pozn. •*) Všechna okna v zavazadlovém prostoru budou opatřena zaUnavavaci fólií s propustností viditelného svfitla max. 6% s 
toleranci ± 4%. Okna u druhé řady sedaček budou opatřena zaimavovari fólií s propustnosti viditelného svétla 18% s toleranci ± 4%. 

Použitá fólie musí míl atest vydaný Ministerstvem dopravy a musí splňovat barevnou stálost, odolnost proti odfiru a minimálné 90% U V
fillr.

Technická specifikace světelných a zvukových výstražných zařízenu
záznamových zařízení, radiostanic a polepů;

Součástí předmětu plnění je i dodávka a instalace:

• světelných a zvukových výstražných zařízení,

• záznamových zařízení,

• polepů,

• vozidlových radiostanic (pouze instalace, radiostanice dodá kupující)

Podrobná technická specifikace světelných a zvukových výstražných zařízení:

• Majáková rampa o šířce 1100 mm, /tolerance ± 15%/ a výšce min. 70 mm a 
max. 100 mm. Umožňuje změnu světelného režimu - DEN/NOC. Vpředu a vzadu 
bude ve středu rampy osazena červeným programovatelným LED displejem s min. 
15 nápisy. Konkrétní nápisy budou dohodnuty v průběhu realizace předmětu plnění. 
LED displej je ovládán samostatnou jednotkou umístěnou na palubní desce v kabině 
vozidla. LED displej bude doplněn v plném rozsahu přímými na sebe navazujícími 
moduly s modrým světlem. Výška nápisů musí být minimálně 50mm. Výška 
kompletu rampy včetně montážní sady nesmí po instalaci převýšit 140 mm od 
střechy vozidla (měřeno ve středu podélné osy vozidla). Rampa se spíná společně 
s přídavnými světly.
Výrobce/model - Holomý - Tesla VSTC 012LU BbbCbbB-2UP-1089/80

• Přídavná světla: (do přední masky), rozměry: délka, výška: max. 100 x 33 mm 
s tolerancí max. 10%. Jsou min. 4 ledková s modrým světlem a umožňují vzájemnou 
synchronizaci. Jsou instalována na přední masku co nejblíže k bokům vozidla 
Výrobce/model - Premier Hazard - LL141

• Přídavná světla (zapuštěná na boku vozidla v jeho přední části) jsou min. 4 ledková 
s modrým světlem a umožňují vzájemnou synchronizaci. Rozměr max. 50 x 50 mm, 
resp. u kruhové varianty průměr max. 5 Omni.
Výrobce/model - Premier Hazard - LL 126

• Siréna a reproduktor: je vybavena mluveným slovem, charakteristickými zvuky 
policejních sirén (bez zvuku HI-LO) s výstražným zvukem (HORN) aktivovaným 
přes klakson. Maximální akustická hladina zvuku je min. 120 dB. Je instalována do



motorového prostoru před chladičovou stěnu nebo za nárazník. Sdružený ovladač do 
ruky je opatřen vestavěným mikrofonem a umožňuje oddělené ovládáni majákové 
rampy, sirény, reproduktoru a přídavných světel, a to i vně vozidla prostřednictvím 
krouceného pružného kabelu.
Výrobce/model - GAMET - GAM 150N 12 + GROM G100

Jednotlivé části funkční sestavy musí být oznaěeny výiobcem nesnímatelným označením, že 
splňují veškeré podmínky homologace podle EHK 65 a EHK 10. Majáková rampa 
s režimem DEN/NOC musí splňovat homologaci EHK 65 TB2.

Všechny části funkční sestavy určené k vnější instalaci musí být prachu, vodě a UV zářeni 
odolné a musí být vyrobeny z dostatečně odolných materiálů.

Všechna světelná zařízení musí být v provedení LED technologie a musí být osazena čirými 
kryty.

Technická specifikace záznamového zařízení:

• musí umožňovat kontinuální záznam obrazu, zachycující dění před a za vozidlem.
• musí umožňovat pevnou zástavbu do vozidla.
• musí být koncipován tak, aby se samočinně uvedl do chodu po nastartování vozidla a 

současně s tím, aby automaticky započal záznam obrazu. V tomto záznamovém 
režimu musí setrvat i po vypnutí motoru, vytažení klíčku ze spínací skříňky a 
uzamčení vozidla, a to v uživatelsky nastavitelné době v rozmezí 1-30 minut.

• Pro záznam obrazových dat bude využito jednoho 2,5“ HDD a paralelního záznamu 
posledních 2 hodin také na SD kartu.

• musí být postaveno na IP technologii s možností napájení připojených kamer přes 
POE.

• musí umožňovat vzdálenou správu přes datový kanál (4G/LTE) a musí umět 
streamovat obrazová data pomocí 4G technologie.

Bude se skládat z:

• 2 x IP Kamera
• lx Digitální IP rekordér
• lx HDD 1 TB pevný disk

Vyjmenované části soupravy musí tvořit funkční celek.

Technická specifikace jednotlivých komponentů:

IP kamera musí splňovat tuto technickou specifikaci:

• Válečková kamera
• Rozhraní RJ45 s podporou POE
• Rozlišení Full HD 1920x1080
• Objektiv tvoři pevnou součást kamery
• Elektronické přepínání DEN/NOC
• Objektiv 2.8 mm



• Rozměry max.: délka 60mm a průměr 30 mm 

IP rekordér musí splňovat tuto technickou specifikaci:

• Kovová konstrukce odolná proti poškození
• Administrace zařízení (přehrávání a konfigurace zařízení) musí být zabezpečena 

uživatelským jménem a heslem
• Min. 2x RJ 45 konektor s podporou POE
• Rozlišení záznamu min. 720p
• Komprese záznamu H.264
• 1 x HDD 2,5“ ŠATA (o velikosti 1TB)
• Současný záznam obrazu na SD kartu
• USB port pro provádění záloh záznamu
• Analogový AV výstup pro LCD monitor
• Vestavěný 4G modem s podporou SIM karty
• Napájecí a A V konektor se zajištěním proti nechtěnému odpojení (bajonet, letecký 

konektor, apod.)
• Ovládání zařízení přes IR dálkový ovladač

HDD určený pro záznam musí splňovat tuto technickou specifikaci:

• Kapacita 1TB - speciální série HDD 2.5" vyvinuta pro trvalý provoz v náročných 
aplikacích a nonstop dohledech; eliminace vibrací a hluku.

Instalace musí být po předchozí konzultaci s pracovníkem autoprovozu MP HMP provedena 
na vhodné místo uvnitř vozidla a musí umožňovat snadný přístup k ovládacím prvkům pro 
export dat z jednotky.
Výrobce/model - HikVision - DS-M5504HNI/GWL/WI + DS-2CD6424FWD-30 + WD 
RED 2.5" 1000Mb

Technická specifikace polepu:

• Použité fólie (mimo nápisů, číslic, symbolů, znaku a loga) musí odpovídat min. 
kategorii RA3 a splňovat následující specifikaci:

> Modrá fólie: reflexní, odrazivost fólie - při osvětlovacím úhlu 5° a 
diferenčním úhlu 0,33° bude mít koeficient zpětného odrazu minimálně 10 
[cd/(lx*m2>] (kód modré barvy přibližně odpovídá RAL 5017); minimální 
garanci trvanlivosti (přilnavosti) a stálosti barev v exteriéru v délce 8 let,

> Žlutá fólie: reflexní fluorescentní, odrazivost fólie - při osvětlovacím úhlu 5° 
a diferenčním úhlu 0,33° bude mít koeficient zpětného odrazu minimálně 200 
[cd/(lx4m2)] (kód žluté barvy přibližně odpovídá RAL 1026); minimální 
garanci trvanlivosti (přilnavosti) a stálosti barev v exteriéru v délce 8 let,

• Znak Městské policie hl. m. Prahy: nereflexní fólie s ochrannou laminací. Znak MP 
HMP musí mít minimální garanci trvanlivosti (přilnavosti) a stálosti barev v 
exteriéru v délce 4 let.



• Kupující připouští u číselných a slovních popisů na polepech použití pouze jednoho 
druhu písma, a to: Zurich BT. Pro nápisy, číslice, event, symboly Kupující v 2ájmu 
zachování shody s již provozovanými vozidly MP HMP požaduje použití odstínu 
modré barvy CMYK - 100/72/0/18, RGB - 0/67/136, Pantone 280 C. (doposud 
používaná modrá reflexní folie - Oralite 5500-050). Minimální garance trvanlivosti 
(přilnavosti) a stálosti barev v exteriéru v délce 7 let.

• Logo „Pro metropoli bezpečnější41 zpravidla umístěné na bocích vozidla v zadní části 
bude v barevném provedení modrá / čemá Rozměr loga je cca 13 x 30 cm.

Obchodní název použitých fólií - ORAFOL Oralite® 5600-50 + ORACAL® 7510-029 + 3M 
Scotohcal™50.



Příloha č. 2 Smlouvy

Specifikace a výbava vozidla - 2 vozidla - skupina „b“

Požadavky kupo jícího

Klasifikace dle 
Cfadnifci NIFEZ

Komoditní kategorie 22- Silniční motorová vozidla

Osobní vozidla 34110000-1

Kód a název komodity 34113200*4 Vozidla pro vgcchny druhy letónů

34113000-2 Vozidla s pohonem čtyř kol

Kategorie vozidla Ml

Druh vozidla Vozidlo zvláštního určeni - SG Policejní

Motor

Typ motoru Zážehový1

Palivo Benzin

Objem Min. 1600 ccm •) 1601 ccm-2000 ccm

Výkon Min. 130 kW 140 kW

Kombino%řaná spotřeba pal íva Max. 12,01/100 km 6,5 I/I00km- 12,01/lOGkm

Exhalační norma Euro 6

Převodové ústrojí
Převodovka Automatická

Počet rychlostí Min. 6 7

Pohan 4x4

Karoserie

Barva Bílá

Počet dvcM 5

Počet míst k sezeni Min. 4

Světlá výSka podvozku Min. 170mm 171 mm

Objem zavazadlového prostotu Min. 4001 588 1

Bezpečnost

Minimálně 2 čelní, 2 boční a 2 okenní airbagy - 2 čelni, 2 boční a 2 okenní airbagy, 1 kolena i airbag

Přičnó mříž/ochnmná síť oddalujíc! prostor pro cestující od zavazadlového prostoru - přifiná mříž

Min. elektronický slabil i začni systém vč. ABS, Elektronický systém regulace prokluzu kol, Asistent rozjezdu
EDS/EDL, HBA, MKB

Ostatní vybavení

Interiér - tmavý, černý nebo v kombinaci Čemo-Sedý, čemo-hnčdý
Snímalcíné potahy sedaček - textilní, zátížové, v tmavém odstínu shodném s barvou interiéru, zadní -

omyvatelná koženka
Přední mlhová svčtla

Plnohodnotné rezervní kolo, klíč rh výmčnu kola, zvedák, tažné lano, výstražný trojúhelník a další povinná 
výbava (dle požadavků stanovených obecné závaznými předpisy ČR)

VýSkavČ nastavitelné, polohovalelné sedadlo řidiče a spolujezdce

Klimatizace minimálnč manuální

Přední a zadní parkovací senzory

Kola s plechovými nebo litými (hliníkovými) disky

Sada zimních pneumatik

Středová loketní opérka

Gumové koberce před vScchna sedadla

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Elektrické ovládání a vyhřívání vnŽjSích zpélných zrcátek

Zolmavená zadní okna,B)

Plastová (gumová) vana do kufru

Elektrické stahování min. předních oken

Autorádio, handsfree, USB sc vstupem pro přehrávání MP3

Pozn.*) K požadavku na objem moioru: Kupující bude akceptovat i vozidla, jejichž přesný údaj o objemu {tj. údaj o objemu 
zapisovaný do technického průkazu vozidla) jc nržSí, než požadovaný objem v tčehto technických specifikacích. Maximální

odchylka vSak musí být do 40 ccm.



Pozn.**) VScchna okna v zavazadlovém prostoro budou opatřena zalmavavacl fólii s propustností viditelného svčtla max. 6% s 
lolcrancl ± 4%. Okna u dmhé řady sedaček budou opatřena zatmavavact fólii s propustnosti viditelného svčlla 18% s tolerancí ± 

4%. Použitá fólie musi mft atest vydaný Ministerstvem dopravy a musí splňovat barevnou stálost, odolnost proti odéru a minimálně 
_____  90% UV filtr.

Technická specifikace světelných a zvukových výstražních zařízení:

Součásti předmětu plnění je i dodávka a instalace:

• světelných a zvukových výstražných zařizení

Podrobná technická specifikace světelných a zvukových výstražných zařízení:

• Přídavná světla: (do přední masky), rozměry: délka, výška: max. 100 x 30 mm 
s tolerancí max. 10%. Musí být min. 4 ledková s modrým světlem a umožňují 
vzájemnou synchronizaci.
Výrobce/model - Premier Hazard - LL141

• Přídavná světla - (za zadní okno), vnitřní instalace. Musí být dvouřadá min. 8 
ledková max. 14 ledková s modrým světlem. Instalace je provedena tak, aby světla 
odrazem od zadního okna neoslňovala řidiče.

Výrobce/mode! - Premier Hazard - LL140
• Siréna a reproduktor pro skrytou montáž: s charakteristickými zvuky policejních 

sirén (bez zvuku HI-LO) s možností HORN přes klakson. Maximální akustická 
hladina zvuku je min. 120 dB. Montáž reproduktoru do motorového prostoru před 
chladičovou stěnu nebo za nárazník.
Výrobce/model - Holomý - Tesla AZD530A/M-HF+H100

• Maják odnímatelný magnetický na střechu vozidla. Bude min. 12 ledkový o průměru 
max. 180mm a výšce max. 80mm
Výrobce/model - GAMET - EVO LED TB1 12/24V

Jednotlivé části světelných a zvukových výstražných zařízení musí být označeny výrobcem 
nesnímatelným označením, že splňují veškeré podmínky homologace podle EHK 65 a EHK 
10.

Všechny části funkční sestavy určené k vnější instalaci musí být prachu, vodě a UV záření 
odolné a musí být vyrobeny z dostatečně odolných materiálů.

Všechna světelná zařízení musí být v provedení LED technologie a musí být osazena čirými 
kryty.



Příloha č. 3 Smlouvy

Specifikace a výbava vozidla - 2 vozidla - skupina „cw

Požadavky kupujícího

Komoditní kategorie 22- Silniční motorová vozidla

iOsáHUacc dle 
číselníku NDPEZ

Osobní vozidla 34110000-1

Kód a název komodity 341132004 Vozidla pro vSechny druhy terénů

34113000'2 Vozidla s pohonem čtyř kol

Kategorie vozidla Ml

Druh vozidla Vozidlo zvláštního určení - SG Policejní

Typ motoru Vznětový

Palivo Nafta

Motor
Objem Min. 2000 ccm ♦) 1981 ccm - 2000 ccm

Výkon Min. 140 kW 140 kW

Kombinovaná spotřeba paliva Max. 11,0 UlOOkm 5,7 t/lOOkm- 11,01/lOOkm

Exhalačnl norma Euroó

Převodovka Automatická

Převodové ústrojí Počet rychlostí Min. 6 7

Pohon 4x4

Barva Bílá

Počet dveří 5

Karoserie Počet misi k sezeni Min. 4 5

Svčtlá výská podvozku Min. 170mm 187 mm

Objem zavazadlového prostoru Min. 5001 6351

Minimálně 2 čelní, 2 boční a2 okenní airbagy -2 Čelní, 2 boční a2 okenní airbagy, 1 kolenu! airbag

Bezpečnost Min. elektronický stabilizační systém vč. ABS, Elektronický systém regulace prokluzu kol, Asistent rozjezdu
EDS/EDL, HBA, MKB

Ochrana baterie proti hlubokému Yybití baterie z dodatečné instalovaných externích zařízení

Interiér - tmavý, černý nebo v kombinaci čemo-Sedý, Černo-hnédý

Čakjunčni sedaček - textilní, v tmavém odstínu shodném s barvou interiéru

Přední mlhová svčila

Plnohodnotné rezervní kolo, klíč na výmftnu kola, zvedák, tažné lano, výstražný trojúhelník a dalSI povinná 
výbava (dle požadavků stanovených obecné závaznými předpisy ČR)

Elektricky ovládané, poloho vale Iné, vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce

Originální středová loketní opčrka

Originální auloaJ&rm

Klimatizace automatická

Multi funkční volaní

Ostatní vybavení
Tempomat

DeSťový senzor

Přední a zadní parkovací asistent + zadní parkovací kamera

Min. 18” kola z lehkých slitin -18“

Sada zimních pneumatik

Gumové i textilní koberce před vSccbna sedadla

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Elektrické ovládání a vyhřívání vnéjglch zpčtných zrcátek

Zatmavcná zadní okna”)

Plastová (gumová) vana do kufru

Elektrické stahování vScch oken

Multimediální systém: min. autorádio, USB porty vpředu i vzadu, navigace s map. podklady min. pro ČR



Pozn,*) K požadavku na objem motoru Kupující bude akceptovat i vozidla, jejichžpfesný údqj o objemu (tj. údaj o objemu zapisovaný 
do technického průkazu vozidla) je nižíí, než požadovaný objem v těchto technických specifikacích. Maximální odch>ika vSak musí být

do 40 ccm.

Pazn. **} VScchna okna v zavazadlovém prostotu budou opatřena zatmavovari fólií s propustností viditelného světla max. 6% s 
toleranci ± 4%. Okna u druhé řady sedaček budou opatřena zaimavavací fólií s propustností viditelného švéda IS% s toleranci ± 4%. 

Použitá fólie musí mil atest vydaný Ministerstvem dopravy & musí splňovat barevnou stálost, odolnost proti oderu a minimálné 90% UV
filtr.

Technická specifikace světelných a zvukových výstražných zařízení:

Součástí předmětu plnění je i dodávka a instalace:

• světelných a zvukových výstražných zařízení

Podrobná technická specifikace světelných a zvukových výstražných zařízení:

• Přídavná světla: (do přední masky), rozměry: délka, výška: max. 100 x 30 mm 
s tolerancí max. 10%. Musí být min. 4 ledková s modrým světlem a umožňují 
vzájemnou synchronizaci.
Výrobce/model - Premier Hazard - LL141

« Přídavná světla - (za zadní okno), vnitřní instalace. Musí být dvouřadá min. 8 
ledková max. 14 ledková s modrým světlem. Instalace je provedena tak, aby světla 
odrazem od zadního okna neoslňovala řidiče.

Výrobce/model - Premier Hazard - LL140
• Siréna a reproduktor pro skrytou montáž: s charakteristickými zvuky policejních 

sirén (bez zvuku HI-LO) s možností HORN přes klakson. Maximální akustická 
hladina zvuku je min. 120 dB. Montáž reproduktoru do motorového prostoru před 
chladičovou stěnu nebo za nárazník.
Výrobce/model - Holomý - Tesla AZD530A/M-HF+H100

• Maják odnímatelný magnetický na střechu vozidla. Bude min. 12 ledkový o průměru 
max. 180mm a výšce max. 80mm
Výrobce/model - GAMET - EVO LED TB1 12/24V

Jednotlivé části světelných a zvukových výstražných zařízení musí být označeny výrobcem 
nesnímatelným označením, že splňují veškeré podmínky homologace podle EHK 65 a EHK 
10.

Všechny Části funkční sestavy určené k vnější instalaci musí být prachu, vodě a UV záření 
odolné a musí být vyrobeny z dostatečně odolných materiálů.

Všechna světelná zařízení musí být v provedeni LED technologie a musí být osazena čirými 
kryty.




