Príloha č. 5 výzvy na predkladanie ponúk
Zákazka s nízkou hodnotou „Nákup osobného motorového vozidla“

___________________________________________________________________________________________________

VLASTNÝ NÁVRH RIEŠENIA
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
Obchodné meno uchádzača:

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

Adresa/sídlo uchádzača:

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

IČO:

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

Obchodné označenie / názov tovaru – vozidla:
Doplní uchádzač

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

Hodnota parametra / výbavy
vozidla ponúkaného
uchádzačom (Uchádzač doplní
konkrétny popis tak, aby z popisu
bolo zrejmé splnenie požiadaviek
verejného obstarávateľa)

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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Uchádzač doplní áno/nie pri
požiadavkách na výbavu vozidla,
Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa na výbavu vozidla
príp. konkrétny parameter

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
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LED vnútorné osvetlenie interiéru, LED na čítanie vpredu a vzadu,
LED osvetlenie kľučiek
LED osvetlenie registračnej značky vzadu a nástupného priestoru
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

V .................................. dňa .........................

...........................................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača
podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky
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