
Opis predmetu zákazky pre potreby výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky 
 
 
Verejný obstarávateľ:  Rada pre vysielanie a retransmisiu 
IČO:   30844151 
adresa:   Palisády 36, 811 06  Bratisalava 
 
 
Predmetom zákazky je dodávka jedného motorového vozidla M1 vyššej strednej triedy, vo vyhotovení 
sedan so zabezpečeným záručným a pozáručným servisom priamo v značkovom servise 
prevádzkovaným úspešným uchádzačom teda predajcom vo vzdialenosti max. 30 km od sídla 
verejného obstarávateľa (Palisády 36, 811 06  Bratislava). 
 
Požadované vozidlo musí spĺňať všetky zákonné a technické podmienky na premávku na pozemných 
komunikáciách v SR a v Európe aj vzhľadom na skutočnosť, že bude využívané aj na zahraničné 
pracovné cesty. Technická spôsobilosť vozidla je požadovaná podľa zákona NR SR č. 725/2004 Z.z. 
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonom v znení neskorších predpisov.  
 
 
1.1. Všeobecná špecifikácia predmetu:  
 

Názov:   Kúpa nového osobného motorového vozidla 
CPV: 34110000-1 – Osobné automobily;  
Druh/y: Tovar; služba 

 
 
1.2. Funkčná špecifikácia predmetu:  
 

- Nové osobné motorové vozidlo na prepravu osôb a batožiny kategórie M1, vyššej strednej 
triedy.  

 
 
1.3. Technická špecifikácia predmetu:  
 
Technické vlastnosti  Jednotka Minimum Maximum Presná 

hodnota 
Nové osobné motorové vozidlo  ks   1 

Zdvihový objem cm3 1795 1805  

Maximálny krútiaci moment Nm 310 350  

Maximálny výkon  kW 130 190  

Počet valcov ks   4 

Emisná norma norma   EU6 

Celková hmotnosť kg 1450 2100  

Objem palivovej nádrže l 58 70  

Dĺžka mm 4750 4900  

Šírka mm 1800 1900  

Výška  mm 1450 1500  

Rázvor mm 2750 2850  

Rozchod kolies vpredu  mm 1550 1600  

Rozchod kolies vzadu mm 1550 1600  



Objem batožinového priestoru l 585 630  

Počet miest na sedenie ks   5 

Rok výroby  rok    2017 

Počet najazdených km  km   100  

Pohon kolies druh   predný 

Šírka priestoru vpredu  mm 1500 1600  

Šírka priestoru vzadu mm 1500 1600  

Efektívna výška pre hlavu vpredu mm 950 1005  

Efektívna výška pre hlavu vzadu  mm 950 1005  

Technické vlastnosti  Hodnota / charakteristika 

Karoséria sedan 

Farba čierna – metalická farba; spätné zrkadlá, 
kľučky dverí a nárazníky vo farbe karosérie 

Prevodovka mechanická 6 – stupňová  

Palivo bezolovnatý benzín, okt. číslo min. 95 

Rezerva plnohodnotná oceľová rezerva, zdvihák, kľúč 
na kolesá 

Povinná výbava povinná výbava, ktorú ustanovuje § 16 
vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 

Zimné pneumatiky sada zimných pneumatík na diskoch  

Vyhrievanie sedadiel vyhrievané predné sedadlá 

Trysky ostrekovačov vyhrievané trysky ostrekovačov predného skla  

Senzory cúvacia kamera, parkovacie senzory vpredu 
a vzadu, senzor na sledovanie diania pred 
vozidlom a systém núdzového brzdenia vozidla 
pri hroziacom čelnom náraze, dažďový senzor 

Spätné zrkadlo vonkajšie elektronicky ovládané a vyhrievané vonkajšie 
spätné zrkadlá, na vodičovej strane asferické 

Spätné zrkadlo vnútorné automaticky stmievateľné vnútorné spätné 
zrkadlo 

Klimatizácia  automatická 3-zónová klimatizácia 
s dodatočným ovládaním zo zadných sedadiel 
na stredovej konzole 

Interiér látkové poťahy sedadiel, tmavý interiér  

Vnútorné osvetlenie 2 lampy na čítanie vzadu, 2 LED osvetlenie 
pre nohy vpredu, osvetlenie interiéru vpredu 
a vzadu so stmavením a oneskorením vypnutia 

Sklá determálne sklá  

Čelné sklo akustické čelné sklo  

Alarm alarm s kontrolou vnútorného priestoru, 
zálohovou sirénou a senzorom proti 
odtiahnutiu  

Kolesá  Disky z ľahkých zlatin 17“ s letnými 
preumatikami 4 ks, samozalepovacie, 
bezpečnostné skrutky na všetkých kolesách  

Airbag airbag vodiča, spolujazdca s deaktiváciou, 
bočné airbagy vpredu, hlavové airbagy vpredu 
a vzadu 



Bezpečnostné pásy  3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých 
sedadlách 

Bezpečnostné systémy ESC, ABS s EBV, ASR, EDS, MSR, systém 
rozpoznania únavy vodiča 

Hmlové svetlomety hmlové svetlá s odbočovacou funkciou 

Palubný počítač palubný počítač s farebným displejom  

Volant multifunkčný 3-ramenný kožený volant, 
výškovo a pozdĺžne nastaviteľný, kožená 
riadiaca páka 

Telefonovanie hands-free mobilné pripojenie 

Tempomat adaptívny tempomat  

Ovládanie okien  elektricky ovládané okná vpredu a vzadu  

Ovládanie spätných zrkadiel elektrické  

Posilňovač riadenia elektromechanický posilňovač riadenia 
s meniacim sa účinkom v závislosti na rýchlosti 

Elektronická parkovacia brzda elektronická parkovacia brzda s funkciou 
a asistentom rozjazdu do kopca 

Asistenčný systém kontrola stavu tlaku v pneumatikách, systém 
na sledovanie diania pred vozidlom a systém 
núdzového brzdenia vozidla pri hroziacom 
čelnom náraze  

Cúvacia kamera cúvacia kamera 

Stredová opierka stredová opierka rúk s odkladacím boxom 
vpredu, výškovo nastaviteľná, 2 ventilačné 
otvory vzadu, 12V zásuvka vzadu 

Hlavové opierky predné hlavové opierky bezpečnostne 
optimalizované, výškovo nastaviteľné, 3 
hlavové opierky sedadiel vzadu 

Predné sedadlá výškovo nastaviteľné predné sedadlá, bederné 
opierky na predných sedadlách, sedadlo 
vodiča s elektrickým ovládaním sklonu 
operadla bedernej opierky 

Zadné sedadlá operadlá zadných sedadiel asymetricky delené 
a sklopné 60:40 (odklopenie automaticky 
pomocou tlačidla v batožinovom priestrore) 

Svetlá  LED svetlomety s automatickým natáčaním do 
zákruty, LED denné svetlá, ostrekovače 
svetlometov, LED zadné svetlá, LED 
osvetlenie tabuľky s evidenčným číslom 

Batožinový priestor  automatické ovládanie veka batožinového 
priestoru 

Navigačný systém rádionavigačný systém 

Rádio 8“ farebný dotykový displej, CD prehrávač, slot 
na SD-kartu a zásuvka pre iPod/iPhone 
a USB, AUX-IN, bluetooth, hands-free mobilné 
pripojenie, 8 reproduktorov vpredu a vzadu 

Start – stop systém start – stop systém s rekuperáciou brzdnej 
energie 

Lišty chrómové lišty okolo bočných okien, 
dekoratívne chromove obklady na prístrojovej 
doske a na obložení dverí, chrómové lišty na 
bokoch a vzadu na nárazníkoch, mriežka 
chladiča lakovaná na čierno s chrómovými 
lištami, nástupové lišty vpredu a vzadu z nerez 
ocele  



Odkladacie priestory 2 držiaky na poháre vpredu, odkladacie 
priestory vo dverách vpredu a vzadu, držiaky 
na fľaše vo dverách vodiča a spolujazdca, 
odkladacia schránka v strope, uzatvárateľná, 
odkladacie vrecká na zadnej strane predných 
sedadiel, otvor v operadle zadných sedadiel, 
stredová opierka na ruky vzadu s odkladacím 
priestorom a 2 držiakmi na nápoje 

Podlahové koberčeky podlahové koberčeky vpredu a vzadu 

Štartovanie bezkľúčové štartovanie  

Servis a záruka 2 roky 

 
1. 4. Osobitné požiadavky na plnenie:  
 
Vrátane zaškolenia v rozsahu cca 1 hodiny.  

V kúpnej cene je zahrnutá kompletná dodávka predmetu zákazky vrátane všetkých súvisiacich 
služieb a prác (doprava, odskúšanie, odovzdanie dokladov na riadne užívanie). 
Kúpnu cenu uhradí objednávateľ dodávateľovi na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví a doručí 
objednávateľovi. Splatnosť faktúry do 30 dní po dodaní predmetu zákazky.  
Vrátane dokladov: preberací protokol, návod na obsluhu vozidla v slovenskom jazyku, servisná 
knižka v slovenskom jazyku, platný doklad o záručných podmienkach, platné osvedčenie o evidencii 
vozidla (technický preukaz), certifikát o zhode.  
Predávajúci za zaväzuje dodať predmet zákazky podľa zmluvy maximálne do 49 dní od 
nadobudnutia platnosti kúpnej zmluvy, najneskoršie však do 15.12.2017.  
Dodávateľ je autorizovaný predajca.  

Predávajúci sa zaväzuje dodať nové nepoškodené a neopravované motorové vozidlo.  

Vrátane inštalácie na mieste plnenia.  

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.  

 
 
2. Verejný obstarávateľ požaduje vyjadrenie, či je predmet zákazky podľa predchádzajúceho opisu 

a technickej špecifikácie tovarom, ktorý by bol bežne dostupný, alebo je potrebné zadanie vo 
výrobe, čo ho klasifikuje ako nie bežne dostupný tovar.  

 
Vyjadrenie dodávateľa: .................................................................................................................... 

 
 
3. Výšku predpokladanej hodnoty zákazky spolu s vyjadrením o dostupnosti tovaru Vás žiadame 

zaslať mailom na adresu office@rvr.sk v termíne do 5.10.2017. 
 
 
 
V Bratislave dňa 3.10.2017 
 
 
 
 JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
 riaditeľ Kancelárie 
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 
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