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Príloha č.1
Opis predmetu zákazky
Predmet zákazky: Dodávka osobného motorového vozidla

______________________________________________________
Vozidlo: Osobný automobil – 1ks
nové, 9 miestne ( trieda veľkých MPV na prevoz menej ako 10 osôb alebo nákladu), 4 dverové
Technické parametre:
Motor: diesel, emisná norma EURO 6
Počet valcov. 4
Motor : min. 2,0 D
Výkon: min. 110 kW
Počet miest na sedenie: 9
Prevodovka: manuálna 6 stupňová
Celková výška vozidla: max 2 000 mm
Bezpečnostné prvky:
ESC , ABS, VSC a BA
Výbava a príslušenstvo:
- asistent rozjazdu do kopca
- výstražný systém tlaku pneumatík
- elektricky ovládané predné okná
- elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá
- elektricky vyhrievané zadné okno
- autorádio
- klimatizácia
- airbagy predné (vodič+2 spolujazdci)
- bočné airbagy chrániace hlavu a hrudník
- výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
- povinná výbava vozidla
- centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním , 2 kľúče
- halogénové predné svetlomety
- gumené rohože
- tempomat
- predné hmlové svetlomety
- posuvné bočné dvere , manuálne ovládané
- zadné dvere výklopné, presklené zadné
- senzor dažďa (automatická aktivácia stieračov)
- senzor šera (automatická aktivácia svetiel)
- stropné osvetlenie kabíny pre cestujúcich v 1,2,3 rade
- rezervné koleso plnohodnotné
- látkové čalúnenie tmavšej farby ( napr. tmavosivá)
- parkovací senzor
Nevyhnutnou súčasťou dodania predmetu zákazky bude:
preberací protokol, návod na obsluhu vozidla v slovenskom jazyku, platný doklad o záručných
podmienkach, COC - vyhlásenie o zhode s typovým schválením ES, doklady potrebné k vydaniu

Dodávka osobného motorového vozidla
___________________________________________________________________________________________

technického preukazu pre premávku na pozemných komunikáciách v SR, návod na údržbu v
slovenskom jazyku, servisná knižka, výbava a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie a
všetky ostatné potrebné dokumenty poskytované výrobcom predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ požaduje záruku na tovar min. 60 mesiacov alebo min. 200000 km od odovzdania
a prevzatia tovaru.
Ekvivalentné riešenie:
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo
výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzač môže nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom
alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo
ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú
nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené.

