
        Opisný formulár

        I. Opisný formulár predmetu obstarávania

1.1 Všeobecná špecifikácia predmetu:

Názov: Nové 8-miestne motorové vozidlo

Kľúčové slová: Nové  osobné motorové vozidlo
CPV: 34100000-8 - Motorové vozidlá; 34115200-8 - Motorové vozidlá

na prepravu menej než 10 osôb; 34115000-6 - Iné osobné automobily; 
34110000-1 - Osobné automobily; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

1.2 Funkčná špecifikácia predmetu:
* nové 8-miestne motorové vozidlo

1.3 Technická špecifikácia predmetu:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum
Presná hodnota

nový  osobný automobil ks 1

zdvihový objem valcov motora cm³ 2 000 2 200
najväčší výkon motora kW 130 177
emisie CO² g/km 133
Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika

osobné vozidlo klategória M1
motor typ-vpredu, uložený naprieč, preplňovaný vznetový

rádový štvorválec, zdvihový objem min. 2000 cm³
emis. trieda - min.: € 6,2 ; palivo - diesel, výkon
minimálne 130 kW EKH

karoséria a vyhotovenie celokovová (oceľová plne pozinkovaná) 8 miestna s
osobitným sedadlom pre vodiča, 5-dverová, bezfarebné
vyhotovenie

dvere na karosérii 2 pravé + 2 ľavé dvere karosérie, 1 zadné dvere kufra
okná elektricky ovládateľné

pohon druh-pohon predných kolies, prevodovka - 8 stupňová
manuálna

rozmery rázvor náprav L2-max. 3400 mm, strecha H2 min 2000
mm, príp. H1 - min. 1950 mm, šírka vozidla-min. 1920
mm, dĺžka vozidla max. 5308 mm, šírka vozidla 1638 mm

podvozok rozmer disku min. 15 ´´, detekcia podhustenia 
pneumatík, doplnková výbava - plnohodnotná rezerva
na oceľovom disku, set 4 kolies 

min. požadované vybavenie vozidla ESP - elektronický stabilizačný systém
min. požadované vybavenie vozidla imobilizér s transpondérom
min. požadované vybavenie vozidla airbeg vodiča  a spolujazdca s možnosťou deaktivácie
min. požadované vybavenie vozidla samostatné sedadlo vodiča  
min. požadované vybavenie vozidla elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá
min. požadované vybavenie vozidla elektricky ovládané predné okná
min. požadované vybavenie vozidla palubný počítač
min. požadované vybavenie vozidla povinná výbava vozidla podľa vyhlášky
min. požadované vybavenie vozidla plošina na nakladanie imobilných pasažierov na 

invalidnom vozíku + kotviaci systém

1.4 Osobitné požiadavky na plnenie:



Názov

Dodávateľ dodá a odovzdá vozidlo v sídle objednávateľa na základe odovzdávajúceho a pre-
berajúceho protokolu podpísaného zástupcami obidvoch strán
Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca osobných motorových vozidiel
Dodávateľ je povinný oznámiť termín dodania predmetu zmluvy 24 hodín vopred
Dodávateľ je povinný predložiť kontaktné údaje osoby oprávnenej konať vo veciach zmluvy
do 3 dní od uzavretia zmluvy
Dodávateľ je povinný dodať motorové vozidlo riadne a včas, v súlade s požiadavkami podľa 
uzatvorenej zmluvy, bez vád, poškodenia alebo iného opotrebovania ako nové vozidlo nejazdené 
treťou osobou
Dodávateľ dodá motorové vozidlo, ktoré je certifikované na dovoz a predaj v Slovenskej republike
resp. v rámci EÚ a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným
predpisom
K vozidlu sa požaduje dodanie 2 ks kľúčov s diaľkovým ovládaním, TP, návod na obsluhu a údržbu
v slovenskom jazyku, servisnú knižku, povinnú výbavu vozidla podľa platnej legislatívy,
výbavu a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie vozidla ak pri prevzatí vozidla zistí závadu, alebo
ak predmet zmluvy nebude zodpovedať technickej špecifikácii požadovanej objednávateľom
Dodávateľ doručí objednávateľovi (e-malom, resp. poštou), do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy:
1. údaje týkajúce sa obchdnej značky a typu ponúkaného tovaru; 2. meno a konkrétne údaje osoby 
zodpovednej za odvzdanie tovaru, ktorý je predmetom zmluvy; 3. cenu s DPH celkom
Objednávateľ požaduje záruku na vozidlo 2 roky
Miesto záručného a pozaručného servisu do 50 km od miesta dodania
Ak objednávateľ pri prevzatí predmetu zmluvy zistí, že predmet zmluvy nespĺňa všetky objednávateľom
definované a požadované technické parametre predmetu zmluvy a vyzve dodávateľa na odstránenie
týchto nedostatkov a dodávateľ zistené nedostatky nepodstráni na mieste v čase prevzatia predmetu
zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa od začiatku ruší a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov 
zmluvných strán

V Žehre - Hodkovciach: 07.05.2021 Ing. Ladislav Vastuško
riaditeľ DSS


