Příloha D – Technické podmínky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění autobusové dopravy po území ČR a po území Evropy –
Slovenska, Polska, Rakouska, Německa, Chorvatska, Pobaltí a balkánských států k zabezpečení
dopravy zaměstnanců a studentů na terénní cvičení, stáže a jiné akce.

Specifikace autobusů:
Přepravní vozidlo musí splňovat následující kritéria:
1. Emisní normu minimálně EURO 4
2. Nepoškozený interiér vozidla
3. Bezpečnostní pásy na všech sedadlech
4. Možnost dojezdu po zpevněných lesních cestách a nezpevněných komunikacích
5. Minimální výbava: klimatizace, polohovatelná sedadla, DVD přehrávač, 2 monitory, mikrofon a
odpovídající ozvučení
6. Zajištění WiFi připojení na vyžádání (bude specifikováno v jednotlivých objednávkách) pro cesty
po České republice
Dále se stanovují tyto požadavky na minimální kapacitu pro jednotlivé druhy autobusů, minibusů
nebo mikrobusů (dále jen autobus) :
Autobusy pro 8 osob:
Autobusy pro 15 osob:
Autobusy pro 25 osob:
Autobusy pro 35 osob:
Autobusy pro 45 osob:
Autobusy pro 53 osob:
Autobusy pro 63 osob:
Cena za 1 km nesmí přesáhnout částku (v Kč bez DPH) tyto ceny jsou stanoveny jako maximální a
nepřekročitelné:
Počet osob
8
15
25
35
45
53
63

ČR
10 Kč/1 km
15 Kč/1 km
21 Kč/1 km
23 Kč/1 km
25 Kč/1 km
25 Kč/1 km
28 Kč/1 km

Evropa
13 Kč/1 km
19 Kč/1 km
24 Kč/1 km
26 Kč/1 km
29 Kč/1 km
29 Kč/1 km
32 Kč/1 km

Předpokládané rozsahy výjezdů pro období trvání rámcové smlouvy.
Jedná se o předpoklad, který se může změnit podle aktuálních potřeb zadavatele. Předpoklady
jednotlivých tras jsou uvedeny v přílohách D1 a D2

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Haman
DN: C=CZ,
O=Mendelova univerzita
v Brně [IČ 62156489],
OU=Oddělení
veřejných zakázek,
OU=8155, CN=Ing.
Miroslav Haman,
serialNumber=P354490
Důvod: Potvrzuji správnost
a úplnost tohoto dokumentu
Umístění:
Kontakt:
Datum: 23.01.2013
15:11:47

Celkový předpoklad:
Česká
Slovenská
republika
republika
8 osob
1000
300
15 osob
6800 km
--------------25 osob
13.500 km
4.700 km
35 osob
500 km
--------------45 osob
42.100 km
1.800 km
53 osob
28.700 km
4.900 km
63 osob
1.600 km
--------------Celkem:
92.939 km
11.316 km
Celkem ČR:
92.939 km
Celkem zahraničí:
46.730 km

Polsko

Německo

Rakousko

Chorvatsko

------------------------------------------1.300 km
4.000 km
600 km
--------------5.850 km

----------------------------4.200 km
--------------2.200 km
----------------------------6.316 km

300
5.100 km
3.800 km
--------------3.200 km
9.500 km
--------------21.548 km

----------------------------------------------------------------------1.700 km
--------------1.700 km

Polsko

Německo

Rakousko

Chorvatsko

------------------------------------------1.250 km
4.000 km
600 km
--------------5.850 km

--------------------------------------------------------2.200 km
----------------------------2.200 km

--------------5.100 km
3.500 km
--------------3.200 km
9.500 km
--------------21.300 km

----------------------------------------------------------------------1.700 km
--------------1.700 km

Polsko

Německo

Rakousko

Chorvatsko

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------4.116 km
--------------------------------------------------------4.116 km

----------------------------248 km
--------------------------------------------------------248 km

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z toho:
A) Místo nástupu Brno:
Česká
Slovenská
republika
republika
8 osob
--------------- --------------15 osob
6.150 km
--------------25 osob
6.950 km
3.450 km
35 osob
200 km
--------------45 osob
40.895 km
1.800 km
53 osob
28.640 km
4.820 km
63 osob
1.600 km
--------------Celkem:
84.435 km
10.070 km
Celkem ČR:
84.435 km
Celkem zahraničí:
41.120 km
B) Místo nástupu Lednice:
Česká
Slovenská
republika
republika
8 osob
--------------- --------------15 osob
627 km
--------------25 osob
6.437 km
1.246 km
35 osob
240 km
--------------45 osob
1.200 km
--------------53 osob
--------------- --------------63 osob
--------------- --------------Celkem:
8.504 km
1.246 km
Celkem ČR:
8.504 km
Celkem zahraničí:
5.610 km

