
Maximum Presne
Hodnota parametra predkladateľa 

ponuky

(uviesť ponúkanú hodnotu, resp. 

stručný ekvivalent)

1

8,0

163

Integrovaný regionálny operačný program 

Aktivita: B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Špecifický cieľ: 
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:

Identifikačné údaje uchádzača

IČ DPH

Kontaktná osoba

Telefónický kontakt

E-mail

Obchodné meno uchádzača

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača

IČO

DIČ

NÁKUP MINIBUSU – ŠKS HELCMANOVCE

Názov zákazky: NÁKUP MINIBUSU – ŠKS HELCMANOVCE

Názov operačného programu: 

záručná doba mesiace 24

objem nádrže l 70

výkon motora kW 125

zdvihový objem motora cm³ 2 100

točivý moment Nm pri ot/m 390/1500

emisie CO2 g/100 km

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 9

objem batožinového priestoru l 3400

kombinovaná spotreba l/100 km



uviesť ÁNO/NIE,  resp. stručný 

ekvivalent

Ostatné požiadavky:

sedadlá v 2. a 3. rade so samostatne delenými operadlami a s funkciou 

polohovania operadiel

predný airbag vodiča

doplnkové elektrické kúrenie (zrýchlený ohrev interiéru v prednej časti)

typ vozidla - L3H2, 9 miestne

predné svetlá s funkciou denného svietenia

systém podpory brzdenia v núdzových situáciách
elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanou 

smerovkou

systém na ochranu proti prevráteniu vozidla

systém redukcie emisií výfukových plynov využívajúci vstrekovanie aditíva AdBlue 

+ nádrž pre AdBlue

troj-sedadlo v 2. a 3. rade 

výškovo a pozdĺžne nastaviteľný kožený volant

rádio AM/FM s ovládaním na volante, 4 reproduktory, USB konektor a Bluetooth 

sada
manuálna klimatizácia - predná + peľový filter

svetlomety s funkciou oneskoreného vypnutia

systém trakčnej kontroly

systém stranového presmerovania krútiaceho momentu

zadné lapače nečistôt

sedadlo vodiča nastaviteľné v 8 smeroch, dvojsedadlo spolujazdca so sklopným 

stolíkom, deleným výklopným sedákom a odkladacím priestorom, lakťová a 

bedrová opierka vodiča

6-st. manuálna prevodovka

diesel spĺňajúci emisnú normu min. EURO 6

palubný počítač

ABS + EBD - kotúčové brzdy vpredu aj vzadu

bezpečnostné 3 bodové pásy na všetkých sedadlách + zvuková signalizácia 

nezapnutého pásu vodiča

elektricky ovládané predné bočné okná s funkciou impulzného otvárania na strane 

vodiča

elektrický posilňovač riadenia 

elektronický stabilizačný systém

halogénové svetlomety

asistent rozjazdu do kopca

systém adaptívnej kontroly záťaže

imobilizér PATS

integrované tretie brzdové svetlo v zadných dverách nákladového priestoru



Cena v EUR s DPH

-                                                    

Ostatné požiadavky:

presklenie zadných dverí s rozmrazovaním

predné svetlomety do hmly

parkovací asistent so snímačmi vpredu aj vzadu + predné svetlomety do hmly

bočné posuvné dvere priestoru pre cestujúcich na pravej strane

zadné dvojkrídlové dvere s presklením a otváraním do 180°

tempomat s nastaviteľným obmedzovačom rýchlosti

centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

zadný stierač

zariadenie pre štartovanie do -20° C

Dátum Pečiatka a podpis

REKAPITULÁCIA CENOVEJ PONUKY

Názov

MINIBUS

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

-                                                  

Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom:

tónované sklá

predný airbag spolujazdca - vypínateľný

bočné okná v 2. rade - pevné, bočné okná v ďalších radách - pevné

alternátor

6,5 x 16" oceľové disky kolies, zimné pneumatiky 235/65 C

kotviace oká na invalidný vozík v kufri

odolná gumová podlahová krytina v priestore pre cestujúcich

uzáver palivovej nádrže zabraňujúci natankovaniu nesprávneho paliva

široké ochranné lišty po bokoch karosérie

2 x sklopný kľúč s diaľkovým ovládaním

Zaškolenie obsluhy

Doprava na miesto dodania

Vozidlo musí byť prispôsobené osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a to 

minimálne spôsobom, že súčasťou vozidla bude väčší úložný priestor v zadnej 

časti, aby sa tam zmes+G35:L88+G69:L88til "prázdny vozík" vozičkára 

Ďalšie požiadavky:




