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Minimální požadavky na automobil 
 
Nabízený automobil musí splňovat následující podmínky: 
- Musí se jednat o nový automobily (možné i ze skladových zásob). 
- Automobil musí být homologován pro provoz na pozemních komunikacích ČR. 
- Automobil musí splňovat vybavení vozidel povinnou výbavou dle § 32 vyhl. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
- Automobil musí splňovat emisní normu min. EURO 6.  
- Automobil musí splňovat technické požadavky a minimální vybavení automobilů dle technické specifikace uvedené níže. 

Při předání automobilu budou předány příslušné doklady, tj. návod k obsluze a údržbě v českém jazyce (manuál), servisní knížka, originál velkého technického průkazu, ev. další 
průvodní doklady v českém jazyce.  

 
 

Technická specifikace: 
Zadavatel stanovuje tyto technické požadavky na automobil a na minimální vybavení automobilu: 
 
Technické požadavky na automobil: 
 

- lehký osobní  vůz/dodávka/MPV  střední třídy M1 pro min. 4 osoby 

- celková maximální hmotnost do 3,5 t 

- nákladový prostor minimálně o rozměrech (dxšxv) 850x850x850                     

- min. EURO 6 

- Palivo – LPG (+ benzín) 

- Nastavitelný volant 

- Karosérie: boční (posuvné) dveře na pravé straně, zadní dvoukřídlové dveře      

- Zdvihový objem v rozmezí  990 cm3 až 2000 cm3 včetně 

- Výkon motoru v rozmezí 61 až 102 kW včetně 
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- Počet válců 3-4 

- Kola min. 15“  

- Převodovka (manuál) min. 5-6 ti stupňová 

- Záruka  

Minimální požadavky na vybavení automobilu: 

- Airbagy pro řidiče a spolujezdce  

- Boční airbagy vpředu 

- Tříbodové výškově nastavitelné bezpečnostní pásy u všech sedaček 

- Bezpečnostní systémy min. ABS 

- Přední mlhovky 

- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním 

- Klimatizace  

- Autorádio se vstupem USB  

- Nastavitelný volant 

- Automatické spínání světel při spuštění motoru (denní svícení) 

- Signalizace při parkování vzadu (zadní parkovací senzor) 

- Elektricky ovládaná přední okna 

- Elektricky ovládaná a vyhřívaná boční zrcátka 
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- Výškově a podélně nastavitelné přední sedadlo  

- Vyndavací či sklopná zadní sedadla 

- Barva vozu – preferujeme modrá/bílá, jinak dle nabídky, nerozhoduje 

- Povinná výbava podle vyhlášky (trojúhelník, lékárnička, sada žárovek) 

- vana zavazadlového prostoru 

- gumové koberce 

Zvláštní výbava 

LPG – v případě, že není přímo z výroby (musí být uvedeno ve VTP) 

 

Dodavatel svým podpisem stvrzuje, že jeho nabídka splňuje výše uvedené minimální požadavky: 

 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče 

 

 

  


