Mesto Piešťany , Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany

V Piešťanoch, dňa 8.7.2013

Vec: Oznámenie o zadávaní zákazky.
Mesto Piešťany, ako verejný obstarávateľ, zastúpené primátorom mesta Ing. Remom
Cicuttom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1.000 eur na obstarávanie
- tovaru, CPV 341 100 00 osobný automobil, s limitom do 20 000 eur
Podrobný opis predmetu obstarávania (minimálny štandard):
a) Druh vozidla:
Osobné viacmiestne - motorové vozidlo kategórie M1
b) Karoséria:
5 dverová / MPV, SUV /
Nie kombi.
c) tech.parametre vozidla:
dĺžka vozidla: min. 4200 mm, max 4250 mm
svetlá výška vozidla: min 180 mm
Šírka vozidla: min 1790 mm max 1820 mm
Výška vozidla: min 1690 mm max 1720 mm
Rázvor: min 2570 mm max 2590 mm
d) Počet miest na sedenie: 5
e) Objem batožinového priestoru: Bez sklopenia zadných sedadiel min. 416 l,
s vybranými zadnými sedadlami min 1760 l.
f) Motor:
Zdvihový objem: od 1197 cm3
Výkon v kW: od 77
g) Pohon: 2x4
h) Palivo: benzín
i) Kombinovaná spotreba (l/100 km): max. 6,4
j) Prevodovka:
manuálna ,
6 - stupňová
k) Kolesá: Hliníkové disky rozmeru min. 16´´/ 215/60 R16 /
l) Bezpečnosť:
Antiblokovací brzdový systém
Elektronický stabilizačný systém
m) Aribagy:
min. 4x Airbagy:
min.1x vodiča, min.1x spolujazdca – hlavné
min. 1x vodiča, min.1x spolujazdca – bočné
n) Výbava:
Palubný počítač
Predné hmlové svetlomety

Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním 2 ks
Elektricky ovládané okná predných dverí
Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá
Klimatizácia – minimálne manuálna
Tempomat
Predná nastaviteľná, lakťová opierka u vodiča
Autorádio na CD
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Tónované zasklenie
Bočné ochranné lišty
Day Light funkcia
Pozdĺžny strešný nosič
o) Farba vozidla:
Biela uni
p) Zabezpečenie proti krádeži:
Elektronický imobilizér v kľúči od vozidla
q) celé vozidlo a všetky jeho časti a príslušenstvo je nové, nie je staršie, nie je
repasované, nie je použité a pod. (na neupravovanom tachometri najazdených
max. 50 km).
r) záruka: min. 24 mesiacov,
Bližšie informácie o predmete obstarávania poskytne Bc. Peter Gogol, tel. 033 77 26 802
Termín uzatvorenia zmluvy je 12.7.2013.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najvýhodnejšia (najnižšia) ponuka.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
- odmietnuť všetky predložené písomné cenové ponuky
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania tejto zákazky nie je
možné podať námietky.

Ing. Remo Cicutto, v.r.
primátor mesta Piešťany

