Príloha č. 2

Opis predmetu zákazky
1. Názov predmetu zákazky: Osobné 7-miestne motorové vozidlo vrátane príslušenstva a výbavy – 1 ks
2. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je kúpa a dodanie nového* osobného 7-miestneho motorového vozidla vrátane
príslušenstva a výbavy, ktorého pohon je benzín
*nové vozidlo – za nové vozidlo sa považuje vozidlo, ktoré nebolo vyrobené skôr ako v januári 2019 a od jeho vyrobenia nebolo pri –
hlásené do evidencie vozidiel v SR alebo v inom štáte

3. Technická špecifikácia predmetu zákazky:
Tabuľka č. 1
Technické

Jednotka

Minimum

Záručná doba na lak
Záručná doba

roky
rok/km

Výkon motora
Batožinový priestor /objem pri nesklopených
zadných sedadlách
Kombinovaný dojazd podľa výrobcu
Počet miest na sedenie
Spotreba kombinovaná
Množstvo emisií CO2
Pohon

kW

5
3 roky alebo 100 000
km
75

l
km
osoby
l/100 km
g/km

60
100
7

Maximum

Presne

7
8,00

170

Tabuľka č. 2
Charakteristika
16“ oceľové disky s krytmi
Rezervné koleso
Manuálna klimatizácia
ABS s el. rozdeľovačom brzdných síl a /EBV/ brzdovým asistentom /AFU/
Airbegy predné, bočné, hlavové
ESC - elektronický stabilizačný systém s protipreklzovým systémom ASR
3 bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
Signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov
Výškovo nastaviteľné predné sedadlo vodiča
Funkcia denného svietenia
Palubný počítač
Elektrické ovládanie predných/zadných okien
LED denné svetlá a zadné svetlá
Spätné zrkadlá vo farbe karosérie
Farba automobilu – navrhnúť metalickú
Vyhrievané čelné sklo
Predná lakťová opierka vodiča
Asistent rozjazdu do kopca
Sada zimných pneumatík 4 ks a 4 ks diskov
Hmlové svetlomety
Bočné ochranné lišty čiernej farby
Kľučky dverí v čiernej farbe
Pozdĺžne strešné lišty
Kontrola tlaku v pneumatikách
Úchytky na všetkých sedadlách v druhom rade
Hydraulický posilňovač riadenia
Ukazovateľ optimálneho rýchlostného stupňa
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
Spätné zrkadlo pre dohľad nad deťmi

Benzín

Návrh uchádzača ÁNO/NIE

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Elektrické ovládanie predných okien
Výklopné okno v 3. rade
Výškovo nastaviteľný volant, výškovo nastaviteľné sedadlo a bezpečnostné pásy
3-miestne sedadlo v 2. rade delené, vyklopiteľné, príp. alt.
Sklopné stolčeky pre zadných cestujúcich
Uzavretá schránka na palubnej doske
Uzavretá odkladacia schránka spolujazdca
Odkladacie vrecká v predných dverách
Odkladacia schránka nad schránkou spolujazdca
Zásuvka 12V v 3. rade
Kryt batožinového priestoru
Autorádio MP3 s čelným vstupom USB, ovládaním pod volantom
Elektrický posilňovač riadenia
6-stupňová manuálna prevodovka

4. Termín plnenia zmluvy
Termín plnenia/doba dodania predmetu zákazky

5. Miesto dodania predmetu zmluvy
Miesto dodania predmetu zmluvy

Do 7 mesiacov od nadobudnutia účinnosti
zmluvy

Obec Štítnik, Námestie 1. mája 167
049 32 Štítnik

Príloha č. 3

Návrh na plnenie kritéria – cenová ponuka /vyplní uchádzač/
Osobné 7-miestne motorové vozidlo vrátane príslušenstva a výbavy – 1 ks
Predmetom zákazky je kúpa a dodanie nového* osobného 7-miestneho motorového vozidla vrátane
príslušenstva a výbavy, ktorého pohon je benzín
*nové vozidlo – za nové vozidlo sa považuje vozidlo, ktoré nebolo vyrobené skôr ako v januári 2019 a od jeho vyrobenia nebolo pri –
hlásené do evidencie vozidiel v SR alebo v inom štáte
/Zelené políčka vyplní uchádzač/

Obchodné meno, sídlo a kontakt uchádzača

Vyplní uchádzač

Obchodné meno výrobcu vozidla s príslušenstvom

Vyplní uchádzač

Typové označenie vozidla s príslušenstvom

Vyplní uchádzač

Cena celkom spolu bez DPH v eur

Vyplní uchádzač

DPH v eur

Vyplní uchádzač

Cena celkom spolu s DPH v eur

Vyplní uchádzač

Tabuľka č. 1
Technické

Jednotka

Minimum

Záručná doba na lak
Záručná doba

roky
rok/km

Výkon motora
Batožinový priestor /objem pri nesklopených
zadných sedadlách
Kombinovaný dojazd podľa výrobcu
Počet miest na sedenie
Spotreba kombinovaná
Množstvo emisií CO2
Pohon

kW

5
3 roky alebo 100 000
km
75

l
km
osoby
l/100 km
g/km

60
100
7

Maximum

Presne

7
8,00

170

Tabuľka č. 2
Charakteristika
16“ oceľové disky s krytmi
Rezervné koleso
Manuálna klimatizácia
ABS s el. rozdeľovačom brzdných síl a /EBV/ brzdovým asistentom /AFU/
Airbegy predné, bočné, hlavové
ESC - elektronický stabilizačný systém s protipreklzovým systémom ASR
3 bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
Signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov
Výškovo nastaviteľné predné sedadlo vodiča
Funkcia denného svietenia
Palubný počítač
Elektrické ovládanie predných/zadných okien
LED denné svetlá a zadné svetlá
Spätné zrkadlá vo farbe karosérie
Farba automobilu – metalickú
Vyhrievané čelné sklo
Predná lakťová opierka vodiča

Benzín

Návrh uchádzača ÁNO/NIE

Navrhnúť metalickú farbu

Asistent rozjazdu do kopca
Sada zimných pneumatík 4 ks a 4 ks diskov
Hmlové svetlomety
Bočné ochranné lišty čiernej farby
Kľučky dverí v čiernej farbe
Pozdĺžne strešné lišty
Kontrola tlaku v pneumatikách
Úchytky na všetkých sedadlách v druhom rade
Hydraulický posilňovač riadenia
Ukazovateľ optimálneho rýchlostného stupňa
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
Spätné zrkadlo pre dohľad nad deťmi
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Elektrické ovládanie predných okien
Výklopné okno v 3. rade
Výškovo nastaviteľný volant, výškovo nastaviteľné sedadlo a bezpečnostné
pásy
3-miestne sedadlo v 2. rade delené, vyklopiteľné, príp. alt.
Sklopné stolčeky pre zadných cestujúcich
Uzavretá schránka na palubnej doske
Uzavretá odkladacia schránka spolujazdca
Odkladacie vrecká v predných dverách
Odkladacia schránka nad schránkou spolujazdca
Zásuvka 12V v 3. rade
Kryt batožinového priestoru
Autorádio MP3 s čelným vstupom USB, ovládaním pod volantom
Elektrický posilňovač riadenia
6-stupňová manuálna prevodovka

4. Termín plnenia zmluvy
Termín plnenia/doba dodania predmetu zákazky

5. Miesto dodania predmetu zmluvy
Miesto dodania predmetu zmluvy

Do 7 mesiacov od nadobudnutia účinnosti
zmluvy

Obec Štítnik, Námestie 1. mája 167
049 32 Štítnik

