
Příloha č. 1 k Výzvě na VZ "KHS Karlovarského kraje - obnova vozového parku 2021"
Specifikace předmětu VZ

Kategorie 1

Podkategorie 1A
provedení nezáleží

počet dveří 5

počet míst k sezení 5

Motor zážehový

palivo bezolovnatý 95-oktanový benzín (Natural 95)

min. výkon [kW] 60

min. točivý moment [Nm] 130

max. spotřeba - komb. provoz [l/100 km]

Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech 

vozidel v souladu se zněním přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o 

stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení 

silničních vozidel.

max. emise CO2 [g/km] 120

exhalační (emisní) norma dle aktuálně platné legislativy
převodovka; do min. počtu požadovaných 

převodových stupňů se nezapočítává zpětný 

chod manuál

pohon kol ---

Objemy a hmotnost

min. základní objem zavazadlového prostoru 

měřený metodou VDA v dm3 (po odečtení 

prostoru pro umístění rezervy)
250

min. objem palivové nádrže [dm3] 40

Karoserie

barva
pro Rámcové dohody min. 5  barev včetně bílé, modré a červené, v ostatních 

případech bez omezení

barva interiéru
tmavě šedá nebo černá; případně kombinace obou barev

Vnější rozměry

min. délka [mm] 3950

min. rozvor [mm] 2450

min. světlá výška [mm] ---

Bezpečnost

airbagy minimálně 4 airbagy

posilovač řízení ANO

hlavové opěrky pro všechna místa k sezení
ANO

přední mlhové světlomety ANO

xenonové/LED potkávací světlomety ---

denní svícení ANO
automatické

Výbava, funkčnost

klimatizace
mechanická nebo automatická

tempomat ---

ANO
s dálkovým ovládáním

požadovány alespoň dva dálkové ovladače (klíče)

centrální zamykání
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okna
elektrické stahování oken min. předních dveří

---
---

ANO

originální z výroby a integrované v palubní desce

Handsfree sada
Handsfree - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného autorádia 

(vestavěné společně s rádiem)

USB vstup ANO

rezervní kolo ANO

volant
výškově a podélně nastavitelný

sedadla
dělená a sklopná zadní opěradla

výškově nastavitelné sedadlo řidiče

---

zpětná zrcátka elektricky ovládaná

koberce

gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru; požadovány koberce 

pocházející z originálního příslušenství výrobce

pneumatiky, kola

dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 

18 měsíců v momentu převzetí vozidla
na vozidle namontována kola dle ročního období v okamžiku dodání, tj. zimní v 

období mezi 15. 10. a 31. 3., ve zbývajícím období letní; součástí dodávky i kola 

pro opačné období

zimní pneu na discích ocel. pro daný typ vozu

bezpečnostní šrouby kol v případě, že je auto vybaveno pneu na litých discích

sada disků zvlášť pro letní i zimní pneu, tj. celkem dvě sady disků

klíč na matice kol a příruční zvedák

parkovací senzory (lze nahradit parkovací 

kamerou) ---

povinná výbava ANO

nadstandardní výbava parkovací senzory vzadu

vyhřívaná zpětná zrcátka

nadstandardní příslušenství 

hasicí přístroj pevně uchycený k vozidlu v zav. prostoru (práškový 1 kg)

reflexní vesty pro všechny cestující (5x)

rádio
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