Príloha č. 1 výzvy na predkladanie ponúk

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
s názvom

„Nákup osobného motorového vozidla“

zadávanú podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je kúpa a dodanie jedného nového osobného motorového vozidla
kategórie M1 strednej triedy vrátane príslušenstva a výbavy pre potrebu verejného
obstarávateľa podľa zadaných technických parametrov vozidla.
Kód CPV:

34110000-1 Osobné automobily

Miesto dodania predmetu zákazky:
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
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
Osobný automobil
Motor dieselový
Zdvihový objem
Emisie
Pohon kolies
Objem batožinového priestoru základný / min.
pri nesklopených zadných sedadlách
Objem palivovej nádrže
Farba vozidla
Palivo
Prevodovka AT
Karoséria

Hodnota / charakteristika
5-dverový sedan
min. 142 KW
min. 1950 cm3
min. EURO 6
4x4
min. 600 l
min. 65 l
Čierna metalíza
NM
7 st. AP / alebo ekvivalent
5 - miestna, 5 - dverová, piate zadné
dvere výklopné
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Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa na výbavu vozidla
ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB / alebo ekvivalent
Čelný airbag vodiča a spolujazdca (s deaktiváciou)
Kolenný airbag vodiča
Hlavové bočné airbagy vpredu a vzadu
Bočné airbagy vpredu
Predná a zadná lakťová opierka
Prahové lišty vpredu a vzadu
LED predné svetlomety s natáčaním
LED zadné svetlá
Hmlové svetlá
Systém upozornenia na opustenie jazdného pruhu
Dažďový a svetelný senzor
Vyhrievané ostrekovače čelného skla
Výsuvné ostrekovače svetlometov
Alarm, bez kľúčové odomykanie, zamykanie a štart
Predné a zadné parkovacie senzory
Cúvacia kamera
Vyhrievané predné a zadné sedadlá, osvetlenie priestoru pod nohami
Vyhrievané čelné sklo
Prediktívny tempomat
Vyhrievaný kožený multifunkčný volant
Palubný počítač s farebným displayom
Info LCD display
Navigačný systém s dotyk. displayom min. 9“ s mapami Európy v pamäti, USB a SD
sloty, online podpora min. 1 rok
Cestovný asistent
Rádio s bluetooth
Zvukový systém s 12 reproduktormi a subwooferom
Klimatizácia automatická 3-zónová
Záruka 5 rokov / min 100 000 km
Bezplatný servis 5 rokov
Doživotná garancia mobility
Ovládanie okien - elektrické 4x
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca s pamäťou
Elektricky nastaviteľné spätné zrkadlá s pamäťou
Povinná výbava
Disky kolies z ľahkých zliatín 8J × 18"
Sezónne prezutie: leto + zima - komplety
Asistent rozjazdu do kopca
Nezávislé kúrenie s diaľ. ovládaním
Poťah sedadiel koža
LED vnútorné osvetlenie interiéru, LED na čítanie vpredu a vzadu,
LED osvetlenie kľučiek
LED osvetlenie registračnej značky vzadu a nástupného priestoru
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Zrkadlá v slnečných clonách
Tónované skla
Adaptívny podvozok
Ventilácia predných sedadiel
Sedadlo vodiča s masážnou funkciou a rozpoznaním únavy
Proaktívna ochrana cestujúcich
Tieniaca roletka na zadnom okne
Elektrické otváranie veka batožinového priestoru
Kontrola mŕtveho uhla
Príprava na uchytenie detských stoličiek vzadu
Rozpoznávanie dopravného značenia
Výber štýlu jazdy
Rezerva neplnohodnotná
Lekárnička, prenosný výstražný trojuholník, lano, vesta
Interiérové tkané koberce
Kľúč od vozidlá – 3x
Akustický paket pre predné bočné okná so systémom SUNSET
Verejný obstarávateľ požaduje, aby súčasťou výbavy osobného automobilu bolo
nasledovné:
a) hasiaci prístroj do 2 kg,
b) návod na obsluhu a údržbu vozidla, vrátane dodávanej výbavy a príslušenstva v
slovenskom jazyku,
c) servisná knižka v slovenskom jazyku alebo elektronická servisná knižka.
Spoločné požiadavky verejného obstarávateľa na vozidlo:
▪ vozidlo musí byť nové, inou osobou doposiaľ nepoužívané, musí byť funkčné
a spôsobilé na obvyklý účel užívania;
▪ vozidlo musí byť dodané vrátane súvisiaceho príslušenstva;
▪ vozidlo musí byť v súlade s technickou špecifikáciou, t. j. musia obsahovať požadovaný
rozsah technických parametrov a výbavy minimálne na úrovni definovanej verejným
obstarávateľom, alebo vyššej;
▪ vozidlo musí byť odovzdané spolu s dokladmi potrebnými na jeho riadne užívanie;
▪ úspešný uchádzač dodá vozidlá so sadou letných a 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);
▪ 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 „Vlastný návrh riešenia“, ktorý tvorí prílohu č. 5 tejto
výzvy.
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