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Špecifikácia  predmetu zmluvy 

 

 

 

 

 

Prenajímateľ  uvedie  špecifikáciu všetkých  motorových vozidiel 

 

Požiadavky verejného obstarávateľa  na 3 

ks  osobných motorových vozidiel 

 

          Ponuka uchádzača 

 

 

1x vozidlo typu SUV:  

                                                                                       Ponuka uchádzača 

 

Továrenská značka, typ vozidla: 

 

Hyundai Tucson 4x4 GDI AT 

Výbava vozidla / Komfort:  

Automatická prevodovka Áno 

Vozidlo tipu SUV 4x4 Áno 

Vyhrievané sedadlá Áno 

tempomat Áno 

Automatická klimatizácia Áno 

Parkovacie cúvacie senzory Áno 

Multifunkčný volant Áno 

  

  

Technické parametre  

Počet kusov: 1 1  

Motorizacia/typ 

paliva 

benzin ano  

Prevodovka automat ano  

Objem 

zakl.bat.priestoru bez 

sklopenia sedačiek 

 

350 

ano  

Zdvihový objem 

motora 

Cm3 

1500 

ano  

Minimálny výkon Kw 

130  

ano  

Výška vozidla mm 

1600 

ano  

    

Doba prenájmu   

– 16 mesiacov 16 

 

 



1x vozidlo typu stredná trieda combi: 

                                                                                            Ponuka uchádzača 

Továrenská značka, typ vozidla: 

 

Volkswagen Passat Variant 2,0TDI DSG 

Výbava vozidla / Komfort:  

Automatická prevodovka Áno 

Parkovacie cúvacie senzory Áno 

Automatická klimatizácia Áno 

Tempomat Áno 

Vyhrievané sedadlá Áno 

Multifunkčný volant Áno 

  

Technické parametre  

Počet kusov: 1 1  

Motorizacia/typ 

paliva 

diesel ano  

Prevodovka automat ano  

Objem 

zakl.bat.priestoru bez 

sklopenia sedačiek 

 

620 

ano  

Zdvihový objem 

motora 

Cm3 

1900 

ano  

Minimálny výkon Kw 

110  

ano  

Výška vozidla mm 

1400 

ano  

    

Doba prenájmu   

– 16 mesiacov 16 

 

1x vozidlo typu 7 miestne – osobné:  
                                                                                                      Ponuka uchádzača 

Továrenská značka, typ vozidla: 

 

Opel Zafira 2,0CDTI AT 

Výbava vozidla / Komfort:  

Automatická prevodovka Áno 

Parkovacie cúvacie senzory Áno 

Automatická klimatizácia Áno 

Tempomat Áno 

Vyhrievané sedadlá Áno 

Multifunkčný volant Áno 

  

Technické parametre  

Počet kusov: 1 1  

Motorizacia/typ 

paliva 

diesel ano  

Prevodovka automat ano  



Objem 

zakl.bat.priestoru bez 

sklopenia sedačiek 

 

580 

ano  

Zdvihový objem 

motora 

Cm3 

1900 

ano  

Minimálny výkon Kw 

120  

ano  

Výška vozidla mm 

1600 

ano  

Počet miest na 

sedenie 

7 Ano 7  

Doba prenájmu   

– 16 mesiacov 16 

 

 

 

Služby poskytované prenajímateľom k predmetným vozidlám 

 

 

V prípade nedodania zákazky podľa presne vyšpecifikovaného opisu zákazky, stanovených 

parametrov a v stanovenom termíne obstarávateľom, obstarávateľ   odstúpi od zmluvy.  

 

 

V prípade nehody/poruchy pristaviť náhradné vozidlo rovnakej alebo vyššej kategórie do 4 

hodín na území Slovenskej republiky od nahlásenia udalosti na miesto určenia. 

 V prípade nehody / poruchy mimo územia Slovenska, pristaviť náhradné vozidlo rovnakej 

alebo vyššej kategórie do 8 hodín v rádiuse 400 km od hranice Slovenska od nahlásenia 

udalosti na miesto určenia.  

V prípade nehody / poruchy mimo územia Slovenska, pristaviť náhradné vozidlo rovnakej 

alebo vyššej kategórie do 12 hodín v rádiuse nad 400 km od hranice Slovenska od 

nahlásenia udalosti na miesto určenia. 

 

Interný dispečing dodávateľa nonstop pre prípad poruchy/havárie (24/7). 

 

Možnost jazdy s vozidlami v rámci celej Európy, vrátane krajín Ukrajina, Rumunsko, 

Bulharsko a krajín bývalej Juhoslávie. 

Neobmedzený počet najazdených kilometrov na auto počas doby prenájmu. 

 

Diaľničné známky SK, CZ, AT. 

Neobmedzený počet vodičov na auto. 

Servis vozidiel službou pick up drop off v mieste lokácie vozidla a v rámci celej EU. 

Termín dodania na miesto určenia:    1.2.2022 do 12:00 hod. 

 

Predmetom prenájmu môže byť len vozidlo vyrobené od roku 2018 a na počítadle 

ubehnutých kilometrov nesmie byť údaj vyšší ako 90 000 km. 

 

Uhradenie cestnej dane a dane z motorových vozidiel. 

 

 

 


