
 

 

Příloha č.1 

Technická specifikace osobního vozidla 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového osobního automobilu s pohonem 

na benzín. Vozidlo musí splňovat níže uvedenou minimální technickou specifikaci. 

Parametry vozidla požadováno úroveň parametru 

Motor     

palivo benzin pevný  

obsah motoru 1199 cm3 min. 

exhalační norma / emisní norma Euro 6,2 pevný 

výkon motoru v kW (k CCE) při ot/min. 81/110 – 5500 min. 

Převodovka    

druh převodovky 

počet převodových stupňů 

manuální 

6 

pevný 

nerozhoduje 

Počet míst k sezení    

počet míst k sezení 5 - 7 pevný 

3 samostatná sklopná sedadla ve 2. řadě 

2 samostatná sklopná a vyjímatelná sedadla 

ve 3. řadě (celkem 7 míst) 

výškově nastavitelné sedadlo řidiče 

ano 

 

ano 

ano 

pevný 

 

pevný 

pevný 

Karoserie    

počet dveří 

boční posuvné dveře na pravé a levé straně 

podélné střešní nosiče 

5 

ano 

ano 

pevný 

pevný 

pevný 

výklopné dveře zavazadlového prostoru ano pevný 

objem zavaz. prostoru (za 3.řadou v litrech) 

Barva 

250 

šedá nebo stříbrná / metal. 

min. 

pevný 

Pneu a kola    

kola z lehké slitiny (hliníková) ano pevný 

navíc sada 4ks zimní pneu (komplet 

pneumatik s plechovým diskem) 

rezervní kolo 

ano 

ano 

pevný 

pevný 

Výbava    

jízdní asistenty 

- ABS 

- ESP 

ano 

ano 

pevný 

pevný 

airbag řidiče a spolujezdce / boční airbagy 

vpředu (hlava-hrudník) ano pevný / nerozhoduje 

tažné zařízení (koule) / kontrola stability ano pevný / nerozhoduje 

zadní parkovací asistent (parkovací senzory 

vzadu – couvací kamera 180 st.) ano pevný 

přední halogenové světlomety / stylizované 

s LED denními světly – denní svícení 

přední mlhové světlomety / s přisvícením do 

zatáček 

ano 

 

ano 

 

pevný / nerozhoduje 

 

pevný / nerozhoduje 

autorádio ano pevný 

elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná 

vnější zrcátka  ano pevný 



 

 

elektricky ovládaná okna předních i zadních 

dveří 

vyhřívané čelní sklo 

ztmavená skla zadních oken 

 

ano 

ano 

ano 

 

pevný 

pevný 

nerozhoduje 

automatická klimatizace dvouzónová ano pevný 

dálkové centrální zamykání, 2 klíče 

elektrická parkovací brzda 

palubní počítač s ukazatelem venk. teploty 

tempomat s omezovačem rychlosti 

navigační systém 3D v češtině 

automatické stěrače s dešťovým senzorem 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano 

pevný 

pevný 

pevný 

pevný 

pevný 

nerozhoduje 

povinná výbava vozidla ano pevný 

vkládané koberce ano nerozhoduje 

prodloužená záruka (5let / 80 000 km) ano min 

pohon předních kol pevný 

 

 Poznámka: úroveň parametru min/pevný/nerozhoduje je údajem vyjadřujícím požadovanou míru

 splnění konkrétního parametru.  

„Min“ -  nejmenší přípustné splnění parametru 

„Pevný“ – nutný požadavek, jeho nesplnění představuje nenaplnění předmětu nabídky 

„Nerozhoduje“ – splnění parametru je doporučeno, avšak jeho nesplnění není důvodem vyloučení 

nabídky. Splnění těchto parametrů bude posuzováno dle hodnotících kritérií. 

 

 

 


