
Maximum Presne
Hodnota parametra predkladateľa 

ponuky

(uviesť ponúkanú hodnotu, resp. 

stručný ekvivalent)

1

6,2

9

l/100 km

výkon motora kW 110

zdvihový objem motora cm³ 1 990

točivý moment Nm pri ot/m 370/2000

Názov zákazky: OBSTARANIE MINIBUSU - FK SLOVAN HELCMANOVCE

Názov operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program 

záručná doba mesiace 24

objem nádrže l 70

Technické vlastnosti Jednotka Minimum

množstvo ks

Opis: Motorové vozidlo – minibus na prepravu osôb, splňujúci platné normy a vyhlášky pre prihlásenie autobusu do evidencie v 

dobe jeho dodávky

počet miest na sedenie ks

1060

Aktivita: B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Špecifický cieľ: 

Identifikačné údaje uchádzača

IČ DPH

Kontaktná osoba

Telefónický kontakt

E-mail

Obchodné meno uchádzača

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača

IČO

DIČ

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach

Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-512-004

Názov projektu: OBSTARANIE MINIBUSU - FK SLOVAN HELCMANOVCE

objem batožinového priestoru l

kombinovaná spotreba



147

uviesť ÁNO/NIE

tempomat + obmedzovač rýchlosti

zadné parkovacie senzory

presklené zadné krídlové dvere s vyhrievaným oknom a stieračom

pack autorádio RD6 analóg

výškovo a osovo nastaviteľný volant 

Ostatné požiadavky

látkové poťahy

plnohodnotné rezervné koleso

centrálne uzamykanie na diaľkové ovládanie

zásuvka 12 V

16" oceľové disky

6-st. manuálna prevodovka

kotviace oká na upevnenie vozíka

plastová podlaha

farba laku - biela

čalúnenie - čierna látka

nájazdová skladacia rampa na vozík

emisie CO2 g/100 km

detekcia poklesu tlaku v pneumatikách

3 - miestne lavica v 2. rade, nedelená, sklápateľná

ABS, AFU, REF, ESP

typ vozidla - Combi - predĺžený kufor

elektricky ovládané spätné zrkadlá

výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 

2-miestne sedadlo spolujazdca (1+2)

manuálna klimatizácia

hmlové svetlá

automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde

elektrické ovládanie predných okien

posuvné pravé bočné dvere

bočné a hlavové airbagy

posilňovač riadenia

akustické čelné sklo

diesel spĺňajúci emisnú normu min. EURO 6



Cena v EUR s DPH

-                                                    

Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom:

Doprava na miesto dodania

Servis a údržba vozidla vrátane prác a materiálu min. 24 mesiacov alebo do 

150 000 km

Vozidlo musí byť prispôsobené osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a 

orientácie a to minimálne spôsobom, že súčasťou vozidla bude väčší úložný 

priestor v zadnej časti, aby sa tam zmestil "prázdny vozík" vozičkára 

Ďalšie požiadavky:

Zaškolenie obsluhy

Dátum Pečiatka a podpis

REKAPITULÁCIA CENOVEJ PONUKY

Názov

MINIBUS

DPH v EUR (20%)Cena v EUR bez DPH

-                                                  


