
OPISNÝ FORMULÁR PREDMETU OBSTARÁVANIA 

A. Malý automobil (podvozok, 1 ks) 

B. Sklápacia nadstavba (sklápač), 1 ks 

 

A. Malý automobil (podvozok)  - 1 kus  

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Objem motora cm3 2179   

Výkon motora kW 110 135  

Objem palivovej nádrže l 70 90  

Počet miest na sedenie osoba   3 

Rázvor mm 2500 3500  

Celková hmotnosť kg  3500  

Prevodovka manuálna stupne 6  6-st. manuálna 

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 

Palivo Nafta motorová 

Pohon predný 

Min. manuálne ovládaná klimatizácia áno 

Tempomat áno 

Ramená zrkadiel legislatívne odpovedajúce šírke nadstavby áno 



Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 

Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá áno 

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním  áno 

Držiak náhradného kolesa pod rámom vzadu áno 

Nádrž AdBlue  áno 

Náhradné koleso áno 

Airbag vodiča áno 

Emisná norma EU 6.3 

Povinná výbava vozidla áno 

Gumový predný koberec áno 

Akustická signalizácia spiatočky vzadu áno 

Elektrické ovládanie okien áno 

Oceľové ráfiky kolies áno 

Pneumatiky cestné áno 

Zosilnené zadné pruženie dvojlamelové áno 

Zosilnený alternátor 220A áno 

Ochranný kryt pod motorom áno 

Autorádio, Bluetooth áno 

Zásuvka 12V áno 

2. Sklápacia nadstavba (sklápač) - 1 ks 
 



Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Celková dĺžka vozidla mm  5693  

Vnútorná šírka ložnej plochy mm 2000   

Vnútorná dĺžka ložnej plochy mm 3200   

Materiál hliník 

Pomocný rám oceľový áno 

Hliníkové bočnice, výška min. 400 mm áno 

Ochranný rám zadného čela áno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobitné požiadavky na plnenie 



Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia. 

Nákup nového (neojazdeného) dokončovaného motorového vozidla v súlade s opisným formulárom predmetu obstarávania, spôsobilého na prevádzku                   

v premávke na pozemných komunikáciách v SR v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ. 

Záručná doba je 24 mesiacov a plynie odo dňa podpísania preberacieho protokolu Objednávateľom a protokolu o zaškolení zamestnancov Objednávateľa,          

a to od dátumu neskoršieho uvedeného na protokole. 

Úhrada Ceny za riadne dodanie Predmetu zmluvy na miesto určenia vrátane zaškolenia zamestnancov Objednávateľa bude realizovaná po protokolárnom 

prevzatí kompletného Predmetu zmluvy bez vád a nedorobkov Objednávateľom / zaškolení zamestnancov Objednávateľa jednorazovou formou 

bezhotovostného platobného styku, na základe Dodávateľom vyhotovenej a doručenej faktúry s prílohami. 

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, prílohu faktúry tvorí preberací protokol a protokol o zaškolení zamestnancov Objednávateľa. 

Za doručenie sa považuje deň doručenia faktúry a jej príloh elektronicky na adresu Objednávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje poslať vyhotovenú faktúru vrátane 

príloh v listinnej podobe poštou na adresu sídla Objednávateľa a to bezodkladne po jej vystavení. 

Dodávateľ sa zaväzuje, že obsah faktúry a jej príloh poslanej poštou sa zhoduje s faktúrou a jej príloh poslanou v elektronickej podobe. Faktúra musí byť 

vyhotovená v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

V prípade, ak má Dodávateľ sídlo mimo územia Slovenskej republiky a je platcom DPH, Objednávateľ má povinnosť v zmysle platných právnych predpisov 

odviesť daň za Dodávateľa. Dodávateľ (platca DPH) so sídlom mimo územia SR je povinný uvádzať svoju cenu tak, že k nej pripočíta 20% DPH. 

Dodávateľ dodá Predmet zmluvy vrátane dopravy, na miesto plnenia určené elektronicky Objednávateľom. Dodávateľ je povinný oznámiť osobe oprávnenej 

prevziať Predmet zmluvy za Objednávateľa minimálne 5 (päť) pracovných dní pred dodaním Predmetu zmluvy elektronicky presný termín dodania Predmetu 



Názov 

zmluvy. Za Objednávateľa je na mieste plnenia, elektronicky určené objednávateľom, oprávnený prevziať a podpísať preberací protokol vedúci príslušného 

strediska. 

Dodávateľ vyhotoví a dodá najneskôr v deň dodania Predmetu zmluvy písomnú dokumentáciu súvisiacu s Predmetom zmluvy a to najmä preberací protokol, 

protokol o zaškolení zamestnancov Objednávateľa, návod na obsluhu a údržbu Predmetu zmluvy v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, servisná 

knižka, platný technický preukaz, protokol COC, povinnú výbavu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR, výbavu a príslušenstvo v rozsahu 

technickej špecifikácie. 

Objednávateľ požaduje, aby Predmet zmluvy spĺňal ďalšie, aj v opise predmetu zákazky nemenované podmienky, vyplývajúce zo záväzných a platných 

právnych noriem SR a EÚ, vzťahujúce sa na predmet zákazky, ak sú podľa úpravy požadované. 

V prípade nedodržania funkčných / technických parametrov na predmet zákazky a jeho častí, uvedených v technickej špecifikácii, bude toto konanie / nekonanie 

Dodávateľa považované za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ musí zabezpečiť servis každej jednej časti podľa technických požiadaviek vrátane dodania náhradných dielov. Servis, 

v ktorom sa budú uskutočňovať všetky servisné prehliadky odporúčané výrobcom, opravy na požiadanie po dobu trvania záručnej doby ako aj riešenia 

reklamácií počas trvania záručnej doby musí byť od uvedené v preberacom protokole. Servis nemusí byť vo vlastníctve Dodávateľa, musí však byť 

autorizovaným servisom oprávneným prijať a vybaviť všetky reklamácie Objednávateľa, ako aj poskytovať autorizované servisné služby, zabezpečiť dodanie 

náhradných dielov pre Objednávateľa. 

 


