Príloha č. 1 výzvy – Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky

OPIS PREDMETU ZAKÁZKY: Obnova vozového parku – elektromobily 2 ks
Karoséria a vyhotovenie
Plne pozinkovaná 5 dverové , farebné vyhotovenie – podľa aktuálnej ponuky
Interiér- štandardný podľa ponuky
Vozidlo dodá autorizovaný predajca značky , max nájazd km 1000km (nové vozidlo)- skladové vozidlo
Miesto dodania: sídlo verejného obstarávateľa, rok výroby 2020 a novší
Garantovaná dostupnosť : do 2 mesiacov od uzatvorenia zmluvy
Počet vozidiel k dodaniu 2 Ks
Požadované parametre:
Dĺžka
Šírka
Výška
Rázvor
Typ motora
Palivo
kapacita batérie
Výkon
Krútiaci moment
Výrobcom udáva spotreba kombi
Typ batérie
Dojazd
Pneumatiky
Prevodovka
Pohon
Zavesenie zadných kolies
Objem batožinového priestoru
Predné brzdy
Zadne brzdy

Min 4350
Min 1800
Min 1500
Min 2650
Synchrónny motor s permanentým magnetom
Elektrina
Min 50 kWh
Min 100kW
Min 240 Nm
Max 17,5 kWh
Lithium -ionova
Min 240 km
Min 215/65/R16
Automat
Nezáleží
Nezávisle viacprvkové zavesenie
Min 380L
Kotúčové
Kotúče, respektíve bubny

Minimálne (povinne požadované) vybavenie vozidla
Funkčnosť:
Imobililzér v kľúči
Denne svietenie
Centrálne zamykanie na DO
Elektrické spätné zrkadlá – vyhrievané
Pozdĺžne a výškovo nastaviteľný volant
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
predné ja zadné elektrické okna,
klimatizácia
vyhrievanie predných sedadiel,
zadné sedadla v pomere delené 3:2,
Palubný počítač
Tempomat
Zadné cúvanie senzory , parkovacia kamera
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Od B stĺpika zatmavené zadné okná (fólia)
Rádio a reproduktory štandardné podľa ponuky
Bluetooth , LCD Display

Bezpečnosť :
ABS, Stabilizačný systém, Asistent rozjazdu do kopca, Min 6x airbag, Systém sledovania únavy vodiča,
kontrola tlaku v pneumatikách,

Doplnková výbava:
Minimálne -Wallbox Smart- 6m fixný kábel 3 fázy – 16A – nabíjací výkon 11kW
Povinná výbava vozidla podľa platného zákona
sada 4 kolies (komplety zimné - letné) vrátanie senzorov pre kontrolu tlaku v pneumatikách rozmer
minimálne 16 palcov
Predné a zadné gumené rohože.
Minimálne 5 rokov záruka na vozidlo
Výrobcom predpísaná servisná prehliadka na 3 roky bezplatne.
Servis vozidla do 10 km od sídla obstarávateľa
Rýchlonabíjaci kábel
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