Príloha č. 1 výzvy na predkladanie ponúk
Zákazka s nízkou hodnotou „Nákup osobného motorového vozidla pre
organizáciu DUKLA DESTINATION n.o.“

___________________________________________________________________________________________________

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
na zákazku zadávanú postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom:
Nákup osobného motorového vozidla pre organizáciu DUKLA DESTINATION n.o.
Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je kúpa a dodanie jedného nového osobného motorového vrátane príslušenstva a výbavy pre potrebu
verejného obstarávateľa podľa zadaných technických parametrov vozidla.
Kód CPV:
34110000-1 Osobné automobily
Miesto dodania predmetu zákazky:
DUKLA DESTINATION n.o., Sovietskych hrdinov 165, 089 01 Svidník
Termín dodania predmetu zákazky:
max. do 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy
Podrobný opis predmetu zákazky:
Osobné motorové vozidlo musí byť nové, nejazdené a so zabezpečeným záručným servisom. Motorové vozidlo musí spĺňať
všetky zákonné a technické podmienky na premávku na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike a Európskej únii.
Technická spôsobilosť vozidiel sa požaduje podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a povinná výstroj a výbava
stanovená pre daný druh vozidla v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobný popis technických parametrov a vybavenia vozidla je
uvedený v nasledovnej tabuľke:
Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Motor dieselový

5-dverový s posuvnými bočnými dverami vpravo a vľavo, manuálne
ovládané
min. 130 KW

Zdvihový objem

min. 1 997 cm3

Emisie

min. EURO 6.3

Pohon kolies

predný

Objem batožinového priestoru základný / min. pri
nesklopených zadných sedadlách

min. 3 000 l

Objem palivovej nádrže

min. 69 l

Farba vozidla

čierna alebo hnedá metalíza

Palivo

nafta

Prevodovka

8 stupňová automatická

Počet miest na sedenie

8 miest

Vonkajšia celková dĺžka vozidla

min. 5 309 mm

Vonkajšia výška vozidla

min. 1 910 mm

Osobné motorové vozidlo 1 ks

Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa na výbavu vozidla
Systém ABS, VSC, a BA , kontrola stability vozidla (ESC)
Predné hmlové svetlomety
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Predné airbagy (vodič a spolujazdec)
Bočné airbagy 2. a 3. rad
Adaptívne predné svetlomety
Tempomat a obmedzovač rýchlosti
Asistent rozjazdu do kopca
Výstražný systém tlaku pneumatík
Vonkajšie bočné ochranné lišty
Podlaha v kabíne vpredu aj vzadu textil
Stropné osvetlenie kabíny pre cestujúcich v 1., 2. a 3. rade
Volant potiahnutý kožou
Nárazníky predné a zadné – zadný vo farbe karosérie
Osvetlenie batožinového priestoru
2. a 3. rad okien so slnečnou clonou
Elektrochromatické spätné zrkadlo
Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie
Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie
17“ oceľové disky kolies + celoplošné kryty
Pneumatiky rozmer: 225/55, R17 XL, rezervné koleso plnohodnotné
Zásuvky 12V: na palubnej doske, v schránke, v 2. a 3. rade
2. rad: trojmiestna zdvíhacia a sklopná lavica, delená v pomere 2/3 (ľavá) a 1/3 (pravá) montovaná na koľajnice, úchytky
ISOFIX, operadlá sedadiel nastaviteľné jednotlivo
LCD displej palubných prístrojov s textovými informáciami
Elektricky ovládateľné predné okná
Predpríprava na ťažné zariadenie
Centrálne zamykanie
Systém Stop&Start
Piate dvojkrídlové dvere, vyhrievané + stierače
Prepážka za 3. radom zabezpečujúca batožinu
2x kľúč s diaľkovým ovládaním
Senzor dažďa (automatická aktivácia stierača)
Parkovacie senzory vzadu
Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov
Klimatizácia automatická dvojzónová
Prídavná klimatizácia v zadnej časti so stropným rozvodom
Multimediálny systém : farebná 7“dotyková obrazovka, podpora Apple CarPlayTM , Android AutoTM , Bluetooth, USB,
multifunkčný volant
Vyhrievanie predných sedadiel
Čelné sklo akustické (pohlcujúce zvuk) a atermické (odrážajúce svetlo)
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, sklopné
4 basové a 4 výškové reproduktory
Rádio AM/FM s integrovaným displejom (USB, Bluetooth) + 4 reproduktory
Verejný obstarávateľ požaduje, aby súčasťou výbavy osobného automobilu bolo nasledovné:
a) návod na obsluhu a údržbu vozidla, vrátane dodávanej výbavy a príslušenstva v
slovenskom jazyku,
b) servisná knižka v slovenskom jazyku alebo elektronická servisná knižka.
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Spoločné požiadavky verejného obstarávateľa na vozidlo:
a) vozidlo musí byť nové, inou osobou doposiaľ nepoužívané, musí byť funkčné a spôsobilé na obvyklý účel užívania;
b) vozidlo musí byť dodané vrátane súvisiaceho príslušenstva;
c) vozidlo musí byť v súlade s technickou špecifikáciou, t.j. musí obsahovať požadovaný rozsah technických parametrov a
výbavy minimálne na úrovni definovanej verejným obstarávateľom, alebo vyššej;
d) vozidlo musí byť odovzdané spolu s dokladmi potrebnými na jeho riadne užívanie;
e) úspešný uchádzač dodá vozidlá so sadou letných alebo zimných pneumatík (úspešný uchádzač dodá vozidlo v čase
dodania s takým typom pneumatík – letné, resp. zimné, na ktorých bude možné v dobe dodania vozidlo bezpečne používať);
f) záručná doba musí byť 5 rokov alebo 100 000 kilometrov, podľa toho čo nastane skôr.

Konkrétne osobné motorové vozidlo s presnými technickými údajmi, ktoré uchádzač ponúka, uvedie do dokumentu „Návrh
na plnenie kritérií“, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.
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