
Verejný obstarávateľ:  Obec Liptovský Michal, Liptovský Michal 17, 034 83 Liptovská Teplá 

 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 

 
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so  zákonom  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

1.Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:  Obec Liptovský Michal  

Sídlo:   Liptovský Michal 17, 034 83 Liptovská Teplá 

IČO:   00315516 

DIČ:   2020589648 

Telefón:  +421 44 439 22 27 

Kontaktná osoba:  Mgr. Elena Tuková – starostka obce 

e-mail:   obecliptovskymichal@gmail.com 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  Silvia Umrianová   

Telefón:  +421 917 499 998 

Email:    umrianova@euroformes.eu 

2. Názov predmetu obstarávania:  

Kúpa osobného automobilu a súvisiace sluţby  

 

3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):   

34110000-1  Osobné automobily 

50100000-6  Opravy, údrţba a súvisiace sluţby pre vozidlá a príbuzné vybavenie 

 

4. Opis predmetu obstarávania:     

Predmetom zákazky je kúpa osobného automobilu LADA GRANTA Liftback 1.6, vrátane 

záručného a pozáručného servisu, havarijného a PZP poistenia na dobu prvých 3 rokov.   

 

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, verejný obstarávateľ umožní 

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. Pri výrobkoch, príslušenstvách 

konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej 

kvalite. 

 

Osobné motorové vozidlo má byť nové resp. predvádzacie v prvotriednej kvalite a so 

zabezpečeným záručným a pozáručným servisom. Motorové vozidlo musí spĺňať všetky 

zákonné a technické podmienky na premávku na pozemných komunikáciách v SR a v Európe. 

Technická spôsobilosť vozidiel sa poţaduje podľa zákona NR SR č. 725/2004 Z.z. o 
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podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Podrobná špecifikácia a technické parametre sú uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy. 

 

5.      Miesto dodania predmetu zákazky: 

Sídlo verejného obstarávateľa – Obec Liptovský Michal, okr. Ruţomberok 

 

6. Cena:  

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena na predmet 

zákazky bude stanovená vrátane PZP a HP, vrátane záručného a pozáručného servisu a bude 

vyjadrená v eurách.  

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zloţení: navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH, sadzba DPH a výška 

DPH, navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.  

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s dodávkou predmetu zákazky. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, 

ţe nie je platcom DPH, upozorní. 

Cenová ponuka bude predloţená na samostatnom doklade – viď príloha č. 1 tejto výzvy na 

predloţenie CP. Uchádzač doplní svoje identifikačné údaje a cenu.  

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Je stanovená vo výške: 9 900,00 Eur s DPH  

 

8. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  

Cenovú ponuku nemoţno rozdeliť. 

 

9.  Variantné riešenie: 

 Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

 

10.  Jazyk: 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tieţ 

v slovenskom jazyku. 

 

11. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

Najneskôr do 1 týţdňa od účinnosti podpísanej zmluvy, resp. vystavenia objednávky.  

 

12. Lehota viazanosti ponúk: do 31.08.2016 

 

13. Lehota na predkladanie ponúk: 

Ponuky treba predloţiť najneskôr dňa 12.07.2016 do 12:00 hod. e-mailom na e-mailovú 

adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, poštou  alebo osobne na adresu sídla uvedenú v tom 

istom bode tejto výzvy.  

Ponuka v listinnej forme musí byť predloţená v nepriehľadnej pevne uzatvorenej obálke 

s označením: „CP- osobný automobil – neotvárať“ a s uvedením mena a adresy uchádzača. 

Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci.  



Verejný obstarávateľ:  Obec Liptovský Michal, Liptovský Michal 17, 034 83 Liptovská Teplá 

 

 

 

14. Podmienky účasti uchádzačov: 

 

14.1 Osobné postavenie 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi 

podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo 

ako fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať práce, 

alebo poskytovať službu ktoré sú predmetom tejto zákazky (Výpis z Obchodného registra 

SR, výpis zo Ţivnostenského registra SR a pod.) 

Uchádzač môţe predloţiť aj neoverenú kópiu dokladu. Originál alebo úradne overená kópia 

bude poţadovaná iba od úspešného uchádzača, nie starší ako 3 mesiace.  

 

14.2 Návrh na plnenie kritérií – vyplnená príloha č. 1 výzvy 

14.3 Podpísaná  kúpna zmluva  

 

15. Kritéria na hodnotenie ponúk:   

Najniţšia celková cena v eur s DPH  

 

16. Podmienky financovania:  

Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov (rozpočtu) obecného úradu.  

 

17. Typ zmluvy: 

 Kúpna zmluva podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania.  

 

18. Doplňujúce informácie: 

1) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému 

uchádzačovi v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, ţe jeho ponuku 

prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, ţe jeho ponuku neprijal.  

2) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok:  splnil všetky podmienky 

účasti a ponúkol najniţšiu cenu na predmet zákazky.  

3) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 

obstarávanie zrušiť v prípade ak: 

 ani jedna z predloţených ponúk nebude zodpovedať poţiadavkám stanovených 

v tejto výzve; 

 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

 ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania; 

 nebude predloţená ani jedna ponuka. 

4) Uchádzači  nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 

obstarávaní.  

5) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predloţené ponuky.  
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19. Obsah ponuky 

Uchádzačom predloţená ponuka musí obsahovať: 

1) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 14.1 tejto výzvy. 

2) Vyplnený návrh zmluvy podľa Prílohy č. 3 tejto výzvy.  

Do návrhu zmluvy uchádzač doplní: 

- svoje identifikačné údaje  

- do políčok vyznačených ţltou farbou doplní hodnoty a poţadované informácie  

- podpis uchádzača alebo oprávnenej osoby konať za uchádzača.  

3) Vyplnený návrh na plnenie kritérií – cenovú ponuku, podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 1 

tejto výzvy. 

 

 

 

V Liptovskom Michale, dňa 01.07.2016 

 

 

 

Mgr. Elena Tuková 

starostka obce 

                                  

 

            

                                   

Prílohy výzvy: 

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií – cenová ponuka 

Príloha č. 2: Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 3: Kúpna zmluva 
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Príloha č. 1 

 

Návrh na plnenie kritérií  

Cenová ponuka 
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZADÁVATEĽA: 

Názov:  Obec Liptovský Michal  

Sídlo:   Liptovský Michal 17, 034 83 Liptovská Teplá 

IČO:   00315516 

DIČ:   2020589648 

Telefón:  +421 44 439 22 27 

Kontaktná osoba:  Mgr. Elena Tuková – starostka obce 

e-mail:   obecliptovskymichal@gmail.com 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA: 

Názov dodávateľa:    

Sídlo:      

IČO:      

DIČ:       

Štatutár/Kontaktná osoba:   

Tel.:      

e-mail:      

 

 

Predmet zákazky Cena bez 

DPH  

Sadzba 

DPH 

Suma DPH  Cena s DPH  

Osobný automobil 

triedy M1, 

počet 1 ks 

    

 

Navrhovaná cena musí byť vrátane záručného a pozáručného servisu, havarijného a PZP 

poistenia na dobu prvých 3 rokov.   

 

 

 

 

 

V ........................................ , dňa ...............................  

  

            

        ..................................................... 

        podpis uchádzača 
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Príloha č. 2  

 

Opis predmetu zákazky – technická špecifikácia 
 

Osobný automobil 

 

Model: Lada GRANTA Liftback  ICE 1.6  16V MPI EURO6, 72kW/98k, 5-stupňová 

prevodovka alebo ekvivalent rovnakej alebo vyššej kvality 

 

Farba vozidla: Sivá metalíza     (Borneo) 

imobilizér, 15“ disky z ľahkej zliatiny ,  

nárazníky vo farbe karosérie,   

ABS,BAS – brzdový asistent, ESP, kontrola tlaku v pneumatikách,  

Isofix, 3-bodové bezpečnostné pásy, 2x airbag,    

denné  svietenie s automatickým zapínaním,  

elektrický posilovač riadenia,  

centrálne zamykanie na diaľkové ovládanie, 

manuálna klimatizácia,  

elektrické ovládanie predných okien , manuálne z interiéru nastaviteľné vonkajšie spätné 

zrkadlá,  

palubný počítač a ukazovateľ vonkajšej teploty,  

vyhrievané predné sedadlá , delené zadné operadlo 2:1,  

plnohodnotná  rezerva, 

predné a zadné zásterky   

Audio:    min. CAR – HIFI set ( autorádio , USB, SD karta , 4x reproduktory) 

zadné parkovacie senzory, 

ťaţné zariadenie skrutkové, 

povinná výbava – taška (lano, lekárnička, trojuholník, vesta) 

 

Technické údaje vozidla: 

4 valce/16 ventilov,  

viacbodové vstrekovanie BOSCH,  

predný pohon,  

obsah od 1596 cm3,  

výkon  od 72kW, maximálny krútiaci moment min. 145 Nm,  

5 miestne, 

spotreba kombinovaná  max.  6,4 L BA 95/ 100km,  

emisie CO2 max. 148g/1km,  

prevádzková hmotnosť od 1.080 kg, najväčšia prípustná hmotnosť od 1.560 kg, uţitočná 

hmotnosť od  450kg  

rozmery d/š/v  min. (4260/1700/1500 mm),  rázvor  min. 2.476m, objem kufra  min. 355L, 

objem nádrţe min. 50L 

 

Záruka:  min. 3 roky na vady bez obmedzenia km, min. 6 rokov na prehrdzavenie karosérie 

 

Servisné intervaly: prvý servis po 3.000 km, následný pri  15.000 km, potom kaţdých 

15.000 km alebo 1.rok  

                    

 

 

 



 

 

 

Príloha č. 3 

 

Kúpna zmluva 

uzavretá podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

Článok I. 

 

Kupujúci: 

Názov:  Obec Liptovský Michal  

Sídlo:   Liptovský Michal 17, 034 83 Liptovská Teplá 

IČO:   00315516 

DIČ:   2020589648 

Bankové spojenie: 8331887001/5600 

Telefón:  +421 44 439 22 27 

Kontaktná osoba:  Mgr. Elena Tuková – starostka obce 

e-mail:   obecliptovskymichal@gmail.com 

 

Predávajúci: 

Názov:    

Sídlo:    

IČO:    

DIČ: 

Bankové spojenie:    

Telefón:   

Kontaktná osoba:   

e-mail:    

 

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenie 

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania na predmet 

zákazky „Kúpa osobného automobilu a súvisiace služby“ podľa zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

 

Článok III. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho previesť na kupujúceho 

vlastnícke právo k predmetu kúpy uvedeného v ods. 2. tohto článku zmluvy a záväzok 

kupujúceho predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu za podmienok dohodnutých v 

čl. VI. tejto zmluvy.  
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2. Predmetom kúpy je osobné motorové vozidlo kategórie M1 s poţadovanými technickými 

parametrami, vybavením a príslušenstvom podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 

1 tejto zmluvy, ktoré je vo vlastníctve predávajúceho:  

 

Továrenská značka:  

Kategória vozidla:  

Model: 

 

3. Predávajúci spolu s dodaním predmetu kúpy kupujúcemu odovzdá:  

 preberací protokol,  

 platný technický preukaz,  

 návod na obsluhu a údrţbu vozidla v slovenskom jazyku,  

 servisnú kniţku v slovenskom jazyku,  

 certifikát o zhode,  

 aktivované kľúče od vozidla v počte 2 ks,  

 povinnú výbavu vozidla v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.  

 

 

Článok IV. 

Termín a miesto plnenia 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy v termíne do 1 týţdňa od 

nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy.  

2. Miestom plnenia (miesto dodania predmetu kúpy) je sídlo kupujúceho: Obec Liptovský 

Michal, Liptovský Michal 17, 034 83 Liptovská Teplá, okr. Ruţomberok 

 

 

Článok V. 

Kúpna cena 

1. Kúpna cena bola stanovená na základe cenovej ponuky predávajúceho: 

 

cena celkom bez DPH ..................,-- EUR  

DPH 20% .....................................,-- EUR  

cena celkom s DPH ......................,-- EUR.  

slovom: .................................................. vrátane DPH 

 

2. V kúpnej cene je zahrnuté zabezpečenie komplexných služieb spojených s dodaním 

predmetu kúpy do určeného miesta plnenia uvedeného v čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy, 

vrátane záručného a pozáručného servisu, havarijného a PZP poistenia na dobu prvých 3 

rokov. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, ţe vlastníctvo k predmetu kúpy prejde z predávajúceho na 

kupujúceho dňom uhradenia celej kúpnej ceny za riadne a včas odovzdaný predmet kúpy.  

 

 

 

 



 

 

Článok VI. 

Platobné a fakturačné podmienky 

 1. Kúpna cena bude uhradená na základe faktúry, ktorú je predávajúci oprávnený vystaviť aţ 

po riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy medzi zmluvnými stranami, pričom faktúra 

musí spĺňať náleţitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov.  

2. Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia kupujúcemu.  

3. V prípade, ţe faktúra nebude obsahovať všetky náleţitosti daňového dokladu, resp. po 

stránke vecnej, alebo formálnej nebude faktúra správne vystavená, kupujúci ju vráti 

predávajúcemu najneskôr do 14 kalendárnych dní od jej doručenia na opravu. V takom 

prípade plynie nová lehota splatnosti odo dňa doručenia opravenej (novej) faktúry 

kupujúcemu. 

4. Kúpna cena za predmet zákazky bude Predávajúcemu uhrádzaná formou splátok na 

minimálne tretiny po dobu maximálne 36 mesiacov od nadobudnutia predmetu kúpy 

Kupujúcim.  

 

 

Článok VII. 

Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy 

1. Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy bude vykonané poverenými zástupcami 

predávajúceho a kupujúceho v mieste sídla predávajúceho. 

 2. Predávajúci je povinný preukázateľným spôsobom upovedomiť kupujúceho o dodaní 

predmetu kúpy aspoň 2 pracovné dni vopred tak, aby kupujúci mohol poskytnúť potrebnú 

súčinnosť.  

3. Meno povereného zástupcu kupujúceho na prevzatie predmetu kúpy kupujúci 

preukázateľne oznámi predávajúcemu najneskôr 1 deň pred dodaním predmetu kúpy.  

4. Pred odovzdaním predmetu kúpy je predávajúci povinný vykonať predpredajný servis, 

zaškoliť povereného zástupcu kupujúceho na obsluhu a beţnú údrţbu vozidla.  

5. Pri odovzdávaní predmetu kúpy je predávajúci povinný predviesť funkčnosť dodávaného 

vozidla a vykonať skúšobnú jazdu s povereným zástupcom, resp. zástupcami kupujúceho.  

6. Pri odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podpíšu poverení zástupcovia zmluvných strán  

preberací protokol, podpísaním ktorého sa povaţuje vozidlo za prevzaté. 

 

 

Článok VIII. 

Zánik zmluvy 

 

1. Táto zmluva môţe zaniknúť:  

a) písomnou dohodou zmluvných strán,  

b) odstúpením od zmluvy v písomnej forme.  

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy:  

a) ak predávajúci nedodá predmet kúpy v termíne a do dohodnutého miesta plnenia v 

zmysle čl. IV. tejto zmluvy.  

b) ak dodaný predmet kúpy nespĺňa poţiadavky uvedené v čl. III. a v prílohe č. 1 tejto 

kúpnej zmluvy.  



 

 

3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu 

v termíne stanovenom v zmysle čl. VI. ods. 2 tejto zmluvy.  

4. V odstúpení musí byť oznámený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Účinky 

odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia.  

 

Článok IX. 

Záručná doba a asistenčné služby 

1. Predávajúci poskytuje záruku na predmet kúpy bez obmedzenia km po dobu ................ 

rokov ( ........ mesiacov). 

2. Predávajúci poskytuje záruku na neprehrdzavenie karosérie po dobu .......... rokov (....... 

mesiacov).  

3. Záručná doba podľa ods. 1. a 2. začína plynúť dňom písomného prevzatia vozidla 

kupujúcim na základe preberacieho protokolu.  

4. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, parametroch a funkčnosti predmetu kúpy 

stanovených v tejto kúpnej zmluve.  

5. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne, telefonicky alebo e-mailom 

(dodatočne písomne potvrdené), inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, 

kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.  

6. Predávajúci garantuje, ţe počas trvania záruky nastúpi na servis do 24 hodín od nahlásenia 

závady na jeho servisné stredisko a vykoná servisné opravy najneskôr do 48 hodín od 

nastúpenia na servis, ak sa v závaţných prípadoch zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 

7. Predávajúci je povinný zabezpečiť v prípade potreby dodávku originálnych náhradných 

dielov, ako aj ostatných komponentov základnej a doplnkovej výbavy vozidla počas trvania 

záruky; lehota na dodanie poţadovaných náhradných dielov je najviac 48 hodín od nahlásenia 

vzniku potreby ich dodávky kupujúcim, ak sa v závaţných prípadoch zmluvné strany 

nedohodnú písomne inak. 

8. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať na predmet zmluvy bezplatné asistenčné sluţby po 

dobu ..... rokov (....... mesiacov). Doba poskytovania týchto sluţieb začína plynúť dňom 

písomného prevzatia vozidla kupujúcim na základe preberacieho protokolu.  

9. Záručná doba a doba poskytovania bezplatných asistenčných sluţieb neplynie po dobu, 

počas ktorej sú na vozidle v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá 

predávajúci a kupujúci nemôţe vozidlo počas tejto doby pouţívať. 

 

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Obce Liptovský Michal. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou 

písomnej dohody zmluvných strán. V prípade, ţe sa spor nevyrieši vzájomnou dohodou, 

hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predloţiť spor na riešenie príslušnému súdu 

Slovenskej republiky.  

3. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb.  



 

 

4. Zmluvné strany prehlasujú, ţe táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej 

vôle, váţne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a ţe si ju 

pred jej podpisom prečítali a s jej obsahom súhlasia.  

5. Kupujúci si vyhradzuje právo nepodpísať kúpnu zmluvu v prípade, ak navrhované zmluvné 

podmienky predloţené Predávajúcim budú v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk a ak sa 

budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam a budú znevýhodňovať Kupujúceho.  

6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých kupujúci obdrţí dve a 

predávajúci dve vyhotovenie. 

 

 

 

 

Prílohy zmluvy: 

Príloha č. 1 – Technická špecifikácia predmetu zákazky 

 

 

 

 

Predávajúci:                   Kupujúci: 

 

 

V .................................................... V .................................................... 

 

Dňa: .............................................. Dňa: .............................................. 

 

 

 

 

 

 

....................................................... ....................................................... 

        Podpis oprávnenej osoby Podpis oprávnenej osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 1 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

 

Osobný automobil Technické parametre a výbava. Uchádzač 

uvedie (áno/nie), v prípade požiadavky číselnej 

hodnoty uvedie jej skutočnú hodnotu 

Počet kusov 1 

Vozidlo 

Značka:  

Typ:  

VIN:  

Vybrané technické parametre  

Farba vozidla: sivá metalíza   

Imobilizér  

15“ disky z ľahkej zliatiny  

nárazníky vo farbe karosérie   

ABS,BAS – brzdový asistent, ESP, kontrola 

tlaku v pneumatikách 

 

Isofix, 3-bodové bezpečnostné pásy  

2x airbag  

denné  svietenie s automatickým zapínaním  

elektrický posilovač riadenia  

centrálne zamykanie na diaľkové ovládanie  

manuálna klimatizácia  

elektrické ovládanie predných okien  

manuálne z interiéru nastaviteľné vonkajšie 

spätné zrkadlá 

 

palubný počítač a ukazovateľ vonkajšej teploty  

vyhrievané predné sedadlá  

delené zadné operadlo 2:1,  

plnohodnotná  rezerva  

predné a zadné zásterky    

Audio:     CAR – HIFI set ( autorádio , USB, SD 

karta , 4x reproduktory) 

 

zadné parkovacie senzory  

ťaţné zariadenie skrutkové  

povinná výbava – taška (lano, lekárnička, 

trojuholník, vesta) 

 

4 valce/16 ventilov  

viacbodové vstrekovanie BOSCH  

predný pohon  

obsah od 1596 cm3  

maximálny výkon  od 72kW/pri 5.600 ot/min  

maximálny krútiaci moment 145 Nm/pri  4000 

ot/min 
 

5 miestne  

spotreba kombinovaná  do 6,4 L BA 95/ 100km  

emisie CO2  do 148g/1km  



 

 

prevádzková hmotnosť min. 1.080 kg  

najväčšia prípustná hmotnosť min. 1.560 kg  

uţitočná hmotnosť min. 450kg  

rozmery d/š/v min.  (4260/1700/1500 mm)  

rázvor min. 2.476m  

objem kufra min. 355L  

objem nádrţe min. 50L  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


