
 

 

Příloha č. 2 

Technická specifikace 

 

Podkategorie vozidla: 2A – benzín 

Parametr Požadovaná hodnota Nabízená hodnota (popř. ANO/NE) 

Tovární značka - Hyundai 

Obchodní označení modelu - i30 liftback 

1 Provedení karoserie hatchbach/liftback/sedan hatchback 

2 Počet dveří 4 - 5 5 

3 Počet míst k sezení 5 ANO 

4 Motor zážehový ANO 

5 Výkon ≥ 60 kW 88,3 kW 

6 Točivý moment ≥ 130 Nm 172 Nm 

7 Palivo bezolovnatý 95-oktanový benzín (Natural 95) ANO 

8 
Maximální spotřeba pohonných hmot (pro 

kombinovaný provoz) 

Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí 

být u všech vozidel v souladu se zněním přílohy č. 2 k nařízení 

vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek 

pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. 

5,0 l 

 
Největší technicky přípustná/povolená 

hmotnost 

Největší technicky přípustná/povolená hmotnost slouží 

pro posouzení, zda nabízené vozidlo splňuje podmínku maximální 

spotřeby pohonných hmot dle přílohy č. 2 k nařízení vlády 

č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro 

veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel.  

1800 kg 

9 Převodovka a počet převodových stupňů
1
 min. 5-stupňová, manuální ANO – 6 st. manuální 

10 Pohon kol --- NEVYPLŇUJE SE. 

                                                           
1
 Do počtu převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod. 



 

 

Parametr Požadovaná hodnota Nabízená hodnota (popř. ANO/NE) 

11 Emisní norma v době registrace v ČR platná norma ANO 

12 Emise CO2 g/km ≤ 130 115 g/km 

13 Barva karosérie min. 5 barev včetně bílé, modré a červené Bílá, červená, modrá, stříbrná, černá 

14 
Barva interiéru (s výjimkou vnitřního 

čalounění sloupků a střechy vozidla) 
černá nebo tmavě šedá, popřípadě kombinace obou barev Černý 

15 Minimální požadovaná výbava 

minimálně 6 airbagů ANO 

kontrola zapnutí bezpečnostních pásů alespoň vpředu ANO 

elektronický stabilizační systém (ESP/ESC nebo jiný systém se 

shodnou funkcí) 
ANO 

imobilizér ANO 

posilovač řízení ANO 

hlavové opěrky pro všechna místa k sezení ANO 

zámek řadicí páky ANO 

přední mlhové světlomety ANO 

klimatizace – mechanická nebo automatická ANO 

denní svícení – automatické ANO 

centrální zamykání s dálkovým ovládáním – alespoň 2 dálkové 

ovládače (klíče) 
ANO 

sedadla – dělená a sklopná zadní opěradla ANO 

výškově nastavitelné sedadlo řidiče ANO 

výškově a podélně nastavitelný volant ANO 

rádio – originální z výroby a integrované v palubní desce ANO 

vyhřívané zadní sklo ANO 

elektrické stahování oken min. předních dveří ANO 

zadní stěrač s ostřikovačem v případě karoserie hatchback ANO 

okna tónovaná (maximálně dle legislativy) ANO 

el. ovládaná zpětná zrcátka ANO 



 

 

Parametr Požadovaná hodnota Nabízená hodnota (popř. ANO/NE) 

HF sada - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného 

autorádia (vestavěné společně s rádiem) 
ANO 

USB vstup ANO 

povinná výbava ANO  

16 Koberce 

gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru; 

požadovány koberce pocházející z originálního příslušenství 

výrobce 

ANO 

17 

Pneumatiky, kola 

  

Dodávané pneumatiky nesmějí být starší 

než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla 

  

  

  

Bude-li vozidlo předáváno v období od 1. dubna do 15. září, musí 

být na dodávaných vozidlech namontována kola s letními 

pneumatikami, bude-li vozidlo předáváno v období mezi 16. říjnem 

a 31. březnem, musí být na vozidle nasazena sada kol se zimními 

pneumatikami. V období mezi 16. zářím a 15. říjnem mohou být na 

vozidle namontovány letní nebo zimní pneumatiky dle dohody mezi 

zadavatelem a vítězným uchazečem. Zadavatel zároveň požaduje 

dodání pneumatik pro opačné období. 

ANO 

rezervní kolo ANO 

zimní pneumatiky na discích ocel. pro daný typ vozu  ANO 

bezpečnostní šrouby kol v případě, že je auto vybaveno 

pneumatikami na litých discích 
NEVYPLŇUJE SE. 

sada disků zvlášť pro letní i zimní pneumatiky, tj. celkem dvě sady 

disků 
ANO 

klíč na matice kol a příruční zvedák ANO 

18 Servisní služby - údržba a opotřebení min. 5 let nebo 150 000 km 

DODAVATEL NEUPŘESŇUJE. 

Pouze pokud má být poskytováno dle uzavřené 

kupní smlouvy.  

19 Záruka na celé vozidlo min. 5 let nebo 150 000 km 5 let bez omezení ujetých kilometrů 

20 Objem palivové nádrže ≥ 40 l 50 l 

21 

Min. základní objem zavazadlového 

prostoru měřený metodou VDA v dm
3
 (po 

odečtení prostoru pro umístění rezervy) 

≥ 350 l 370 dm
3
 

22 Rozvor ≥ 2600 mm 2650 mm 

23 Užitečné zatížení ≥ 450 kg 606 - 458 kg 



 

 

Parametr Požadovaná hodnota Nabízená hodnota (popř. ANO/NE) 

24 Celková délka ≥ 4300 mm 4340 mm 

25 Světlá výška - NEVYPLŇUJE SE. 

26 Další 

dodání vozidla včetně manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě 

automobilu v českém jazyce, servisní knížky, originálu velkého 

technického průkazu automobilu s řádným vypsáním a potvrzením 

nezbytných údajů, 2 klíčů, min. půl nádrže paliva, druhé sady 

náhradních pneumatik vč. disků, povinné výbavy 

ANO 

27 Další vhodné vybavení či parametry nabízené uchazečem zahrnuté v nabídkové ceně Dodavatel vyplní dobrovolně. 

 

Nadstandardní výbava (položky výbavy oceněné pro požadovanou redukci výbavy): 

Požadovaná položka nadstandardní výbavy Nabízená položka 

Hasicí přístroj pevně uchycený k vozidlu (práškový 1 kg) ANO – xxxxxxxxx Kč bez DPH 

Zabezpečovací systém pro zavazadla včetně sítě na uchycení zavazadel ANO – součástí vozu 

Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru ANO – součástí vozu 

Tažné zařízení ANO – xxxxxxxxx Kč bez DPH 

Základní střešní nosič ANO – xxxxxxxxx Kč bez DPH 

Vestavěná GPS navigace ANO – xxxxxxxxx Kč bez DPH 

Bezpečnostní šrouby kol (není-li auto vybaveno pneumatikami na litých discích) ANO – xxxxxxxxx Kč bez DPH 

Velkoplošné kryty kol ANO – xxxxxxxxx Kč bez DPH 

Sněhové řetězy ANO – xxxxxxxxx Kč bez DPH 

Reflexní vesty pro všechny cestující ANO – xxxxxxxxx Kč bez DPH 

Tempomat ANO – součástí vozu 

Palubní počítač ANO – součástí vozu 

Středová loketní opěrka vpředu ANO – součástí vozu 

Středová loketní opěrka vzadu ANO – xxxxxxxxx Kč bez DPH 

Parkovací senzory vpředu ANO – xxxxxxxxx Kč bez DPH 



 

 

Požadovaná položka nadstandardní výbavy Nabízená položka 

Parkovací senzory vzadu ANO – součástí vozu 

Vyhřívaná zpětná zrcátka ANO – součástí vozu 

Dálniční známka ANO – xxxxxxxxx Kč bez DPH 

 

  



 

 

Podkategorie vozidla: 2A – nafta 

Parametr Požadovaná hodnota Nabízená hodnota (popř. ANO/NE) 

Tovární značka - Hyundai 

Obchodní označení modelu - i30 liftback 

1 Provedení karoserie hatchbach/liftback/sedan Hatchback 

2 Počet dveří 4 - 5 5 

3 Počet míst k sezení 5 ANO 

4 Motor vznětový ANO 

5 Výkon ≥ 60 kW 70 kW 

6 Točivý moment ≥ 200 Nm 280 Nm 

7 Palivo motorová nafta ANO 

8 
Maximální spotřeba pohonných hmot (pro 

kombinovaný provoz) 

Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí 

být u všech vozidel v souladu se zněním přílohy č. 2 k nařízení 

vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek 

pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. 

3,6 l 

 
Největší technicky přípustná/povolená 

hmotnost 

Největší technicky přípustná/povolená hmotnost slouží 

pro posouzení, zda nabízené vozidlo splňuje podmínku maximální 

spotřeby pohonných hmot dle přílohy č. 2 k nařízení vlády 

č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro 

veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel.  

1860 kg 

9 Převodovka a počet převodových stupňů
2
 min. 5-stupňová, manuální ANO – 6 st. manuální 

10 Pohon kol --- NEVYPLŇUJE SE. 

11 Emisní norma v době registrace v ČR platná norma ANO 

12 Emise CO2 g/km ≤ 110 95 g/km 

                                                           
2
 Do počtu převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod. 



 

 

Parametr Požadovaná hodnota Nabízená hodnota (popř. ANO/NE) 

13 Barva karosérie min. 5 barev včetně bílé, modré a červené Bílá, červená, modrá, stříbrná, černá 

14 
Barva interiéru (s výjimkou vnitřního 

čalounění sloupků a střechy vozidla) 
černá nebo tmavě šedá, popřípadě kombinace obou barev Černý 

15 Minimální požadovaná výbava 

minimálně 6 airbagů ANO 

kontrola zapnutí bezpečnostních pásů alespoň vpředu ANO  

elektronický stabilizační systém (ESP/ESC nebo jiný systém se 

shodnou funkcí) 
ANO 

imobilizér ANO 

posilovač řízení ANO 

hlavové opěrky pro všechna místa k sezení ANO 

zámek řadicí páky ANO 

přední mlhové světlomety ANO 

klimatizace – mechanická nebo automatická ANO 

denní svícení – automatické ANO 

centrální zamykání s dálkovým ovládáním – alespoň 2 dálkové 

ovládače (klíče) 
ANO 

sedadla – dělená a sklopná zadní opěradla ANO 

výškově nastavitelné sedadlo řidiče ANO 

výškově a podélně nastavitelný volant ANO 

rádio – originální z výroby a integrované v palubní desce ANO 

vyhřívané zadní sklo ANO 

elektrické stahování oken min. předních dveří ANO 

zadní stěrač s ostřikovačem v případě karoserie hatchback ANO 

okna tónovaná (maximálně dle legislativy) ANO 

el. ovládaná zpětná zrcátka ANO 

HF sada - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného 

autorádia (vestavěné společně s rádiem) 
ANO 



 

 

Parametr Požadovaná hodnota Nabízená hodnota (popř. ANO/NE) 

USB vstup ANO 

povinná výbava ANO  

16 Koberce 

gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru; 

požadovány koberce pocházející z originálního příslušenství 

výrobce 

ANO 

17 

Pneumatiky, kola 

  

Dodávané pneumatiky nesmějí být starší 

než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla 

  

  

  

Bude-li vozidlo předáváno v období od 1. dubna do 15. září, musí 

být na dodávaných vozidlech namontována kola s letními 

pneumatikami, bude-li vozidlo předáváno v období mezi 16. říjnem 

a 31. březnem, musí být na vozidle nasazena sada kol se zimními 

pneumatikami. V období mezi 16. zářím a 15. říjnem mohou být na 

vozidle namontovány letní nebo zimní pneumatiky dle dohody mezi 

zadavatelem a vítězným uchazečem. Zadavatel zároveň požaduje 

dodání pneumatik pro opačné období. 

ANO  

rezervní kolo ANO 

zimní pneumatiky na discích ocel. pro daný typ vozu  ANO 

bezpečnostní šrouby kol v případě, že je auto vybaveno 

pneumatikami na litých discích 
NEVYPLŇUJE SE. 

sada disků zvlášť pro letní i zimní pneumatiky, tj. celkem dvě sady 

disků 
ANO  

klíč na matice kol a příruční zvedák ANO 

18 Servisní služby - údržba a opotřebení min. 5 let nebo 150 000 km 

DODAVATEL NEUPŘESŇUJE. 

Pouze pokud má být poskytováno dle uzavřené 

kupní smlouvy. 

19 Záruka na celé vozidlo min. 5 let nebo 150 000 km 5 let bez omezení ujetých kilometrů 

20 Objem palivové nádrže ≥ 40 l 50 l 

21 

Min. základní objem zavazadlového 

prostoru měřený metodou VDA v dm
3
 (po 

odečtení prostoru pro umístění rezervy) 

≥ 350 l 370 dm
3
 

22 Rozvor ≥ 2600 mm 2650 mm 

23 Užitečné zatížení ≥ 450 kg 597 – 450 kg 

24 Celková délka ≥ 4300 mm 4340 mm 



 

 

Parametr Požadovaná hodnota Nabízená hodnota (popř. ANO/NE) 

25 Světlá výška - NEVYPLŇUJE SE. 

26 Další 

dodání vozidla včetně manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě 

automobilu v českém jazyce, servisní knížky, originálu velkého 

technického průkazu automobilu s řádným vypsáním a potvrzením 

nezbytných údajů, 2 klíčů, min. půl nádrže paliva, druhé sady 

náhradních pneumatik vč. disků, povinné výbavy 

ANO 

27 Další vhodné vybavení či parametry nabízené uchazečem zahrnuté v nabídkové ceně Dodavatel vyplní dobrovolně. 

 

Nadstandardní výbava (položky výbavy oceněné pro požadovanou redukci výbavy): 

Požadovaná položka nadstandardní výbavy Nabízená položka 

Hasicí přístroj pevně uchycený k vozidlu (práškový 1 kg) ANO – xxxxxxxx Kč bez DPH 

Zabezpečovací systém pro zavazadla včetně sítě na uchycení zavazadel ANO – součástí vozu 

Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru ANO – součástí vozu 

Tažné zařízení ANO – xxxxxxxx Kč bez DPH 

Základní střešní nosič ANO – xxxxxxxx Kč bez DPH 

Vestavěná GPS navigace ANO – xxxxxxxx Kč bez DPH 

Bezpečnostní šrouby kol (není-li auto vybaveno pneumatikami na litých discích) ANO – xxxxxxxx Kč bez DPH 

Velkoplošné kryty kol ANO – xxxxxxxx Kč bez DPH 

Sněhové řetězy ANO – xxxxxxxx Kč bez DPH 

Reflexní vesty pro všechny cestující ANO – xxxxxxxx Kč bez DPOH 

Tempomat ANO – součástí vozu 

Palubní počítač ANO – součástí vozu 

Středová loketní opěrka vpředu ANO – součástí vozu 

Středová loketní opěrka vzadu ANO – xxxxxxxx Kč bez DPH 

Parkovací senzory vpředu ANO – xxxxxxxx Kč bez DPH 

Parkovací senzory vzadu ANO – součástí vozu 



 

 

Požadovaná položka nadstandardní výbavy Nabízená položka 

Vyhřívaná zpětná zrcátka ANO – součástí vozu 

Dálniční známka ANO – xxxxxxxx Kč bez DPH 



 

 

 


