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Verejný obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov 

Typ zákazky: Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru 

Postup: Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie 

Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie 

Predmet zákazky: Motorové vozidlá pre OvZP Prešovského samosprávneho kraja 

 

Opis predmetu zákazky 

Časť č. 1 predmetu zákazky: Osobné motorové vozidlo COMBI 
Počet vozidiel: 1 bez ťažného zariadenia 

Obchodný názov, model: Auris Final Edition 

Výrobca: Toyota 

Opis požadovaných funkčných a 
technických vlastností a parametrov 

Minimálna 
požadovaná 
hodnota vlastností 
a parametrov 

Ponúkaná hodnota: 
(ÁNO - NIE/hodnota parametra) 

Len nové vozidlo áno áno 

Rozmery a hmotnosť   

Šírka vozidla  Maximálne 1800 1760 

Rázvor (mm) Minimálne 2600 2600 

Batožinový priestor (liter) Minimálne 460 600 

   

Výkon a spotreba   

Počet valcov 4 4 

Zdvihový objem valcov (cm3) Minimálne 1490 
Maximálne 1600 

1598 

Maximálny výkon (kW) Minimálne 85 97 

Maximálny točivý moment (Nm) Minimálne 160 160 

Maximálna rýchlosť (km/hod) Minimálne 190 - 200 190 - 200 

Prevodovka Manuálna, 
minimálne 5 stupňov 

Manuálna, 6 stupňov 

Palivo benzín Benzín 

Kombinovaná spotreba (liter/100 km) Maximálne 6,2 6,1 – 6,2 

Objem palivovej nádrže (liter) Minimálne 50 50 

Emisie CO2 kombinované (ppm) Maximálne 138 - 143 138 - 143 

Emisná norma Euro 6 Euro 6C 

Karoséria   

Karoséria Combi Combi 

Počet dverí 5 5 

Počet miest na sedenie Minimálne 5 5 

Farba Biela Biela 

Podvozok   

Disky kolies z ľahkých zliatin; 
priemer: min 16“ max 
17“ 

Z ľahkých zliatin 205/55 R16 

Pneumatiky Podľa diskov a podľa 
ročného obdobia, 
v ktorom bude 
vozidlo odovzdávané 

Letné 

Pohon (predný/zadný/4x4) predný/zadný predný 

Exteriér   

Stierače s cyklovačom áno áno 
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Obchodný názov, model: Auris Final Edition 

Výrobca: Toyota 

Opis požadovaných funkčných a 
technických vlastností a parametrov 

Minimálna 
požadovaná 
hodnota vlastností 
a parametrov 

Ponúkaná hodnota: 
(ÁNO - NIE/hodnota parametra) 

Elektrické spätné zrkadlá áno áno 

Hmlové svetlá Áno, predné Áno, predné 

Automatické zapnutie svetiel áno Áno 

Denné svietenie LED svetlá denného 
svietenia 

LED svetlá denného svietenia 

Centrálne zamkýnanie dverí áno áno 

Parkovanie Zadná parkovacia 
kamera, parkovacie 
senzory predné aj 
zadné 

Zadná parkovacia kamera, parkovacie 
senzory predné aj zadné 

anténa Strešná anténa v 
tvare „žraločia 
plutva“ 

Strešná anténa v tvare „žraločia plutva“ 

Ťažné zariadenie 15 x nie 
1 x áno 

1 x nie 

 

Interiér   

Nastaviteľná výška sedadla šoféra áno Áno 

Nastaviteľný volant áno Áno 

Zadné opierky hlavy áno Áno 

Skladacie zadné sedadlá áno Áno 

Stredová lakťová opierka áno, vedľa vodiča Áno, vedľa vodiča 

Palubný počítač áno Áno 

Audio systém áno Áno 

Ovládacie prvky pre audio na volante áno Áno 

Bluetooth áno Áno 

Čalúnenie textilné Textilné 

Samostatne delené sedadlá v druhom rade v 
pomere 60:40. Samostatné opierky nie sú 
určujúcou požiadavkou 

áno áno 

Klimatizácia Automatická, 
jednozónová 

Automatická, jednozónová 

Tempomat  áno Áno 

Systém pre kontrolu tlaku pneumatík áno Áno 

Multiinformačný displej áno Áno 

Elektricky ovládané predné okná áno Áno 

Bezpečnosť   

ABS áno Áno 

Electronic Brake Distribution (EBD): áno Áno 

BA, BAS (Brake Assist) áno Áno 

Airbag šoféra áno Áno 

Airbag šoféra kolenný áno Áno 
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Obchodný názov, model: Auris Final Edition 

Výrobca: Toyota 

Opis požadovaných funkčných a 
technických vlastností a parametrov 

Minimálna 
požadovaná 
hodnota vlastností 
a parametrov 

Ponúkaná hodnota: 
(ÁNO - NIE/hodnota parametra) 

Airbag spolujazdca áno Áno 

Bočné airbagy (Bočné airbagy majú 
zmierňovať devastačné poranenia tela pri 
náraze, najmä v spodnej oblasti trupu a 
panvy. Umiestnené sú zvyčajne buď v 
dverách, alebo v bočnej časti predného 
sedadla oproti stredovému stĺpiku karosérie) 

áno Áno 

Elektronický stabilizačný program (ESP) áno Áno 

Kontrola stability vozidla (VSC) áno Áno 

Kontrola trakcie pri rozjazde (TRC) áno Áno  

Asistent rozjazdu do kopca (HAC) áno Áno 

Bezpečnostný systém, ktorý pomôže 
vodičovi predísť kolízii s iným vozidlom alebo 
zrazeniu chodca 

áno Áno 

Rozpoznanie dopravných značiek (RSA) áno Áno 

Upozornenie na opustenie jazdného pruhu 
(LDA) 

áno Áno 

Imobilizér áno Áno 

Servis a záruka1   

Servis (uchádzač uvedie zoznam dostupných 
autorizovaných servisov) 

 PK AUTO, spol. s r.o. Prešov 

Všeobecná záruka Minimálne 2 roky 
alebo 100 000 km 

3 roky alebo 100 000 km 

Iné záruky (uchádzač uvedie záruky na 
konkrétne komponenty vozidla, ak sa odlišujú 
od všeobecnej záruky) 

 Záruka na povrchovú koróziu a chyby laku, 
spôsobené chybou materiálu alebo 
spracovaním z výroby, je 3 roky 
Záruka na prehrdzavenie karosérie (úplné 
prederavenie) je 12 rokov 

Doplnková výbava : 
gumené koberce 4 ks 
lekárnička 
trojuholník 
ťažné lano 
reflexná vesta 

áno Áno 

Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. 

                                                      
1 Požiadavky týkajúce servisu a záruky nemusia byť preukázané Opisom alebo prospektovým materiálom ponúkaného tovaru podľa bodu 

A.3-14.7.1 súťažných podkladov 
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Obchodný názov, model: Auris Final Edition 

Výrobca: Toyota 

Opis požadovaných funkčných a 
technických vlastností a parametrov 

Minimálna 
požadovaná 
hodnota vlastností 
a parametrov 

Ponúkaná hodnota: 
(ÁNO - NIE/hodnota parametra) 

Uchádzač / Predávajúci 
 
V ....................., dňa ...................... 

2Podpis:  

 

                                                      
2 uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo zástupca uchádzača, 

oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača 


