Název VZ: Pořízení tří terénních vozidel na operativní leasing pro FLD – II.
Název služby:
Operativní leasing tří terénních vozidel na dobu 48 měsíců s předpokládaným nájezdem 28.000 km
ročně.
Předmět plnění:
Dlouhodobý pronájem tří terénních automobilů určených k provozu na všech typech pozemních
komunikací, pro přepravu min. 5-ti osob v kabině, se schopností jízdy na nezpevněných komunikacích
a v těžko přístupném terénu (např. v národních parcích v Evropě, na lesních a polních cestách, na
cestách v hornatých terénech, apod.), včetně povinného a havarijního pojištění, asistenčních služeb a
servisu.

Obecné požadavky pro plnění:
• Min. výkon 80 kW/109 k
• Palivo nafta
• Pohon 4x4 – požadavky na průchodnost terénem
• Manuální převodovka min. 6 stupňů pro jízdu vpřed z důvodu optimalizace spotřeby PHM
• Min. ABS, brzdový asistent, elektronický stabilizační systém s protiskluzovým systémem
• Kontrola nedotáčivosti
• Asistent rozjezdu do kopce – užití v terénu
• Kontrola tlaku v pneumatikách
• Kožené nebo koženkové sedačky z důvodu omyvatelnosti a snadné udržby při práci v terénu
• Airbag řidiče, spolujezdce s možností odpojení
• Min. boční airbagy vpředu pro hrudník a hlavu
• Přední bezpečnostní pásy s pyrotechnickými předpínači
• Posilovač řízení
• Výškově nastavitelný volant a sedadlo řidiče z důvodu střídání řidičů
• Tónovaná skla, zatmavená zadní skla a zatmavená skla zavazadlového prostoru nebo pevné
nástavby z důvodu ochrany posádky a snížení rizika krádeže převážených přístrojů
• Denní svícení
• Přední a zadní mlhové světlomety
• Vyhřívané zadní sklo
• Elektricky nastavitelná přední zrcátka z důvodu střídání řidičů
• Min. manuální klimatizace
• Centrální zamykání
• Zamykání řadicí páky
• Elektricky ovládána přední a zadní okna
• Zadní parkovací kamera z důvodu užití vozidla v těžko přístupných terénech
• Min. zadní parkovací čidla z důvodu užití vozidla v těžko přístupných terénech
• Bluetooth handsfree
• Integrovaná navigace s mapovým pokrytím Evropa (min. ČR, SRN, FR, SR, PL, HU, A)
• Zakrytování podvozku, ochrana podvozu pro využití vozidla v terénu a nezpevněných cestách
• Přední nájezdový úhel min. 19°
• Přechodový úhel min 18°
• Zadní nájezdový úhel min 28°
• Integrovaný střešní nosič nebo podélné střešní lišty pro uchycení střešních nosičů
• Tažné zařízení
• Rezerva
• Gumové koberce, plastový/gumový kryt podlahy zavazadlového porstoru

•

•

•

krytý uzamykatelný zavazadlový prostor (součást kabiny) o objemu min. 405 l nebo
zakrytovaný uzamykatelný zavazadlový prostor (v případě vozidla s korbou) o objemu min.
405 l s výškou min. 750 mm, Dělitelné opěradlo zadního sedadla v poměru min. 1/3 – 2/3 v
případě, že zavazadlový prostor je součástí kabiny.
Barva ze standardní veřejné nabídky účastníka (včetně tzv. příplatkových barev), která bude
co nejpodobnější barvám loga zadavatele – Fakulty lesnické a dřevařské (tzn. bílá, hnědá
nebo zelená); přesná barva z nabídky účastníka bude zadavatelem vybrána před uzavřením
smlouvy s vybraným účastníkem.
Povinná výbava tj. výstražný trojúhelník, lékarnička, pracovní rukavice, tažné lano, výstražná
vesta, sada na výměnu kola

Požadavky na služby:
• povinné a havarijní pojištění s plněním min. 50 mil. Kč a spoluúčastí max. 10 %/10.000,- Kč vč.
pojištění skel
• dálniční známka na každý rok operativního leasingu
• sada zimních pneumatik (4x pneu) vč. uskladnění, přezouvání a výměny
• bezplatný servis po celou dobu trvání operativního leasingu na nezaviněné vady
• 0,- Kč sazba za podlimitní nájezd km
• Bezplatné překročení nájezdu km nad dohodnutý roční limit min. 1 500 km/rok

Datum ukončení plnění:
Za 48 měsíců od zahájení plnění; tj. od data předání automobilů.

