
           Príloha č. 3  

Opis predmetu zákazky 

       Predmetom zákazky je dodanie 1 ks  nového nákladného motorového vozidla kategórie  N2 
so skriňovou nadstavbou určeného na prepravu osôb a prepravu ( sťahovanie ) prvkov  
scénických dekorácií a ostatných materiálov nevyhnutných na zabezpečenie činnosti divadla 
a prevoz výprav pri uskutočňovaných zájazdoch súborov divadla.     

       Podvozok motorového  vozidla s dvojkabínou, v ktorej je možné prepravovať min. 7 osôb .    

Pevná skriňová nadstavba  bez  nárokov na zvláštny tepelný režim,  s nízkou hmotnosťou, 

pre čo najlepšiu využiteľnosť užitočnej hmotnosti vozidla,   určená prevažne na prepravu 

scénických dekorácií rôznych tvarov a rozmerov.  

Súčasťou dodávky vozidla je aj jeho doprava na miesto dodania, predvedenie vozidla,   
odskúšanie vozidla, zaškolenie zamestnancov kupujúceho – riadenie, obsluha a užívanie 
vozidla,   odovzdanie dokladov (v slovenskom jazyku), ktoré sú potrebné na užívanie vozidla  
technická dokumentácia, návod na obsluhu a údržbu vozidla, záručná knižka , servisná 
knižka,  doklad o certifikácii platný na území SR a pod. 

 

I. Technická špecifikácia a rozsah predmetu zákazky  

Nákladné motorové vozidlo so skriňovou nadstavbou                                             1ks  
 
Základné parametre vozidla so skriňovou nadstavbou :      Viď  Príloha č. 4 -  tabuľka  

 
 
 
II. Ostatné požiadavky verejného obstarávateľa 
 
Kompletná dodávka predmetu zmluvy podľa špecifikácií uvedených v Prílohe č. 4 k tejto 
výzve na predkladanie ponúk zmluve  pozostáva z: 
-  dodania nákladného motorového vozidla kategórie N2 so skriňovou nadstavbou 

Výrobca, značka , typ vozidla ................................................doplní uchádzač 
v technickej špecifikácii Príloha č. 4 do miesta dodania,  

 -     predvedenie vozidla,  odskúšanie vozidla, zaškolenie zamestnancov kupujúceho –  
riadenie,  obsluha a užívanie vozidla a pokyny na údržbu vozidla, 

-      vyhotovenia odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného v mieste plnenia 
(.....................) poverenými  zástupcami, ktorými sú za predávajúceho 
........................................................................................................... (meno, priezvisko, 
mail, telefónny kontakt) a za kupujúceho 
............................................................................................................. (meno, priezvisko, 
mail, telefónny kontakt), podpísaním ktorého sa považuje vozidlo za prevzaté, 

-   odovzdanie dokladov (v slovenskom jazyku), ktoré sú potrebné na užívanie vozidla  
technická dokumentácia, návod na obsluhu a údržbu vozidla, záručná knižka , servisná 
knižka,  doklad o certifikácii platný na území SR a pod., 

-      prihlásenie do evidencie na DI, 

-      povinná výbava podľa platnej legislatívy 

-       sada základného náradia  

 
 



Sprievodná dokumentácia vozidla v slovenskom jazyku: 

 Návod na obsluhu a údržbu vozidla a nadstavby 

 Poukaz na servisné služby ( servisná knižka ) 

 Typový list vozidla 

 Osvedčenie o evidencii vozidla 

 Balík pre vodiča 

 Medzinárodná dokumentácia pre povolenie (COC) 

 Zoznam dodaného príslušenstva pre vozidlo a nadstavbu 

 Protokol o skúškach jednotlivo dokončovaného vozidla ( doklady potrebné 
k zapísaniu pevných nadstavieb do osvedčenia o evidencii vozidla) 

 Protokol o schválení nadstavby ( autorizovanou osobou) 
 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby dodaný predmet zákazky spĺňal technické a kvalitatívne 
požiadavky podľa zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, umožňujúcich jeho 
riadne prevádzkovanie na pozemných komunikáciách vrátane vyhotovenia dokumentácie 
podmieňujúcej vydanie EČV.  
 

III. Záruka 

Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný predmet zákazky záruku min.36 mesiacov na celé 
vozidlo,  bez obmedzenia najazdených kilometrov.  

 

   
Košice dňa 22.06.2020 


