
  
 
 

 
 

Příloha č. 1 

Technická specifikace 
Podrobné vymezení předmětu zakázky 

 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks osobního automobilu pro terénní služby 
Ledax o.p.s. 

Osobní automobily budou sloužit pro činnost pečovatelek poskytující pečovatelskou službu a 
osobní asistenci na území Jihočeského kraje – v ORP České Budějovice, ORP Trhové Sviny, 
ORP Jindřichův Hradec a ORP Třeboň. Vozy budou sloužit nejen k dopravě pečovatelek za 
klienty, ale i pro případný převoz klientů a rozvoz obědů.  
 

Technické podmínky 

Automobily musí splňovat minimální uvedené technické parametry, požadavky na výbavu a 
být způsobilé k provozu na veřejných komunikacích v souladu s Vyhláškou č.341/2002Sb., 
Ministerstva dopravy a spojů, ze dne 11. července 2002, o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.  

Automobily musí být nové z produkce aktuálního roku, zadavatel musí být jejich prvním 
uživatelem. Na vozidlech musí být proveden kompletní předprodejní servis.  

Požadované automobily musí být schváleny pro provoz po pozemních komunikacích 
v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb, o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů.  

Barevné provedení vozidel musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 361/2000Sb., ve 
znění pozdějších předpisů o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů.  

Veškeré technické parametry je uchazeč povinen respektovat, pokud však zadávací podmínky 
obsahují specifikace, které by měly vést ke zvýhodnění určitého dodavatele (např. požadavky 
nebo odkazy na obchodní firmy, názvy a jména a příjmení, specifická označení výrobků a 
služeb, které platí pro určitého dodavatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty 
na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu), pak 
zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Rovnocennost 
řešení dodavatel prokáže.   

 

Technické parametry jednotlivých zařízení (technické podmínky pro osobní 
automobily): 

1. Předmětem technických podmínek je pořízení 4 kusů nových osobních automobilů střední 
třídy 

2. Osobní automobil splňuje následující podmínky: 

Karosérie: 

- Počet dveří: 5 
- Typ karosérie: kombi, liftback, hachback 



  
 
 

 
 

 

Motor: 

- palivo – benzín 

- maximální točivý moment – minimálně 97 Nm 

- výkon - min. 51kW 

- typ převodovky – manuální, 5 stupňová 

      Pneumatiky: 

- minimální rozměr pneumatik 15´´ 

     Rozměry: 

- maximální délka 4600 mm, minimální délka 4000 mm 

- minimální šířka se zpětnými zrcátky 1700 mm; maximální šířka 2000 mm 

      Provozní vlastnosti: 

- spotřeba kombinovaná, průměrná – max. 5,8 l/100km 
- maximální rychlost – min. 155 km/h 

    Barva: 

- bílá 

   Výbava: 

- povinná základní výbava 

- sada zimních pneumatik ke každému vozu 

- posilovač řízení 

- airbag řidiče a spolujezdce 

- klimatizace manuální, případně automatická 

- bezpečnostní systém ABS 

- centrální zamykání 

Součástí osobních automobilů je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená 
právním předpisem. Plnohodnotné náhradní kolo a veškeré příslušenství potřebné pro jeho 
výměnu je umístěno v automobilu a je součástí dodávky. 

 

Variantní řešení se nepřipouští. 
 

 


