
Příloha č. 1 - Minimální technické parametry a úroveň výbavy vozidla požadovaná kupujícím

Kategorie Kategorie 1 (8 ks) Kategorie 2 (21ks)

provedení Kombi Kombi

Počet dveří 5 5

počet míst k sezení 5 5

Motor zážehový zážehový

palivo benzín benzín

min. výkon (kW) 60 75

min. točivý moment (Nm) 130 160

max. spotřeba - komb. provoz [l/100 km]

exhalační (emisní) norma Euro 6 Euro 6

převodovka; do min. počtu požadovaných 

převodových stupňů se nezapočítává zpětný 

chod min. 5 st., manuální min. 6 st., manuální

Objemy

min. základní objem zavazadlového prostoru 

měřený metodou VDA v dm3 (po odečtení 

prostoru pro umístění rezervy) 400 450

min. objem palivové nádrže (dm3) 40 48

Karoserie

barva metalický lak šedý metalický lak šedý

Vnější rozměry

min. rozvor (mm) 2450 2600

Bezpečnost

airbagy min.: airbag řidiče a spolujezdce, vpředu boční a hlavové airbagy min.: airbag řidiče a spolujezdce, vpředu boční a hlavové airbagy, vzadu hlavové airbagy

kontrola zapnutí bezpečnostních pásů vpředu
ANO ANO

elektronický stabilizační systém (ESP/ESC nebo 

jiný systém se shodnou funkcí)
ANO ANO

imobilizér ANO ANO

posilovač řízení ANO ANO

hlavové opěrky pro všechna místa k sezení ANO ANO

přední mlhové světlomety ANO ANO

denní svícení ANO ANO
automatické automatické

Výbava, funkčnost

klimatizace Mechanická nebo automatická Automatická

tempomat --- ANO

ANO ANO

s dálkovým ovládáním s dálkovým ovládáním

okna elektrické stahování oken min. předních dveří elektrické stahování oken min. předních dveří

--- tónovaná (max. dle legislativy)

vyhřívané zadní sklo vyhřívané zadní sklo

zadní stěrač s ostřikovačem zadní stěrač s ostřikovačem

ANO ANO
originální a integrované v palubní desce originální a integrované v palubní desce

HF sada HF - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem) HF - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem)

USB vstup ANO ANO

volant výškově a podélně nastavitelný výškově a podélně nastavitelný

sedadla dělená a sklopná zadní opěradla dělená a sklopná zadní opěradla

výškově nastavitelné sedadlo řidiče výškově nastavitelné sedadlo řidiče

zpětná zrcátka elektricky ovládaná elektricky ovládaná

parkovací senzory (lze nahradit parkovací 

kamerou) min. vzadu min. vzadu

koberce gumové nebo textilní koberce vpředu i vzadu; požadovány koberce pocházející z originálního 

příslušenství výrobce

gumové nebo textilní koberce vpředu i vzadu; požadovány koberce pocházející z originálního 

příslušenství výrobce
pneumatiky, kola

dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 

18 měsíců v momentu převzetí vozidla

na vozidle namontována kola dle ročního období v okamžiku dodání, tj. zimní v období mezi 15.10. a 

31.3., ve zbývajícím období letní; součástí dodávky i kola pro opačné období

na vozidle namontována kola dle ročního období v okamžiku dodání, tj. zimní v období mezi 15.10. a 

31.3., ve zbývajícím období letní; součástí dodávky i kola pro opačné období

zimní pneu na discích ocel. pro daný typ vozu zimní pneu na discích ocel. pro daný typ vozu

bezpečnostní šrouby kol v případě, že je auto vybaveno pneu na litých discích bezpečnostní šrouby kol v případě, že je auto vybaveno pneu na litých discích

klíč na matice kol a příruční zvedák klíč na matice kol a příruční zvedák

rezervní kolo ANO ANO

zámek řadící páky ANO ANO

povinná výbava ANO ANO

záruka prodloužená záruka min. 5 let / min. 100 tis. Km (dle skutečnosti, která nastane dříve) prodloužená záruka min. 5 let / min. 100 tis. Km (dle skutečnosti, která nastane dříve)

Pozn.

Výkon motoru Celková hmotnost vozidla Spotřeba motorového benzínu (l/100 km)

vozidla o výkonu do 60 kW včetně 6

do 1800 kg včetně 7

od 1801 kg do 3000 včetně 10

nad 3001 kg 11

do 1800 kg včetně 7,5

od 1801 kg do 3000 včetně 10,5

nad 3001 kg 11,5

vozidla o výkonu nad 121 kW 12

Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu se zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb., Vyhláška o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely 

zákona o veřejných zakázkách (viz tabulka dle přílohy č. 2  k vyhlášce č. 162/2011 Sb. uvedená níže).

Zadavatel požaduje splnění veškerých výše uvedených parametrů vozidel v plném rozsahu. 

Všechna vozidla jedné kategorie vozidel musí být stejné značky a typu, přičemž stejné značky a typu mohou být i obě kategorie vozidel.

Dodavatel je oprávněn nabídnout vozidla s lepšími než požadovanými parametry.

Vyhláška č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách

Příloha č. 2  k vyhlášce č. 162/2011 Sb.: Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz u vozidel kategorie N1 a M1

vozidla o výkonu od 61 kW do 80 kW včetně

vozidla o výkonu od 81 kW do 120 kW včetně

rádio

centrální zamykání


