
Príloha č. 5 súťažných podkladov

Špecifikácia predmetu zákazky časť 1

Požiadavky

Ponuka         

vyplní 

uchádzač**
Požiadavky 

Ponuka         vyplní 

uchádzač**

Výrobca vozidla

Presné typové označenie modelu 0 0

Počet kusov 1 1 1 1

Prevedenie combi liftback

Počet dverí 5 5

Dĺžka 4200 mm - 4300mm 4800mm-4900mm

Šírka (bez spätných zrkadiel) 1700mm-1800mm 1800mm-1870mm

Výška 1450mm-1500mm 1450mm-1500mm

Rázvor (mm) 2400mm-2500mm 2700mm-2800mm

Pohotovostná hmotnosť - bez vodiča (kg) max. 1100kg max. 1 400kg

Farba biela čierna

Metalíza nie áno

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča áno áno

Delené zadné sedadlá áno áno

Disky kolies hliníkové z ľahkej zliatiny

Priemer disku 15" 16

Rezervné koleso oceľové plnohodnotné neplnohodnotné

Prevodovka mechanickú 6 . St automatická min. 7 st
Základný objem batožinového priestoru bez 

rezervy
min. 490 l min. 580 l

Typ motoru zážihový preplňovaný zážihový preplňovaný

Pohon predné kolesá predné kolesá

Objem motora (ccm) 900ccm-1000ccm 1300ccm-1400 ccm

Počet valcov min 3 min. 4

Minimálny dosiahnuteľný výkon (kW/ot/min) min 80kW min. 105 kW

Minimálny dosiahnuteľný krútiaci 

moment/ot(Nm/ot/min) 
min. 200Nm/ot/min min. 240 Nm/ot/min

Palivo bezolovnatý benzín 95 benzín

Emisná norma min EURO6 min EURO6

Špecifikácia 

COMBI časť 1 zákazky LIFTBACK časť 1 zákazky
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Špecifikácia 

COMBI časť 1 zákazky LIFTBACK časť 1 zákazky

Kombinovaná spotreba paliva max. 4,8l/100km Max. 5,4  l/100km

Imobilizér áno áno

Airbag vodiča a spolujazdca áno áno

Bočné airbagy vpredu áno áno
Trojbodové bezpečnostné pásy vpredu aj 

vzadu
áno áno

Systém riadenia jazdnej stability (napr. ESP) áno áno

Antiblokovací brzdový systém ABS áno áno

Zadné parkovacie snímače áno áno

Svetlomety predné halogénové halogénové

Denné svietenie LED áno nie

Predné a zadné hmlové svetlá áno áno

Výškovo nastaviteľný volant áno áno

Posilňovač riadenia áno áno

Centrálne zamykanie s DO áno áno

Klimatizácia s mechanickým  ovládaním áno dvojzónová automatická

Palubný počítač plnegrafický displej áno áno

Osvetlenie batožinového priestoru áno áno
Integrované rádio s USB vstupom+ SD karty +  

AUX
áno áno

Predné okná ovládané elektricky áno áno
Elektricky ovladanie a vyhrievané  spätné 

zrkadlá
áno áno

Alarm s vnútornými senzormi nie nie

Digitálny rádiopríjem áno nie

Temopomat nie áno

Handsfree sada bluetooth áno áno

Reproduktory vzadu nie áno

Predné stierače s dažďovým snímačom nie áno

Obmedzovač rýchlosti áno áno

Kontrola tlaku v pneumatikách áno áno

Opierka medzi prednými sedadlami áno áno
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Špecifikácia 

COMBI časť 1 zákazky LIFTBACK časť 1 zákazky

Navigačný systém + mapový podklad nie áno

Vyhrievané zadné sedadlá nie nie

Vyhrievanie sedadla vodiča nie áno

povinná výbava podľa platných noriem áno áno

sada základného náradia áno áno

uvedenie vozidla do prevádzky áno áno

odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného vozidla áno áno

originálna technická dokumentácia v slovenskom jazyku áno áno

zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa na obsluhu áno ánoĎ
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