
      Príloha č. 4 

TECHNICKÁ  ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 

Špecifikácia nákladného motorového vozidla so skriňovou nadstavbou 
  
Nové nákladné motorové vozidlo určené na prepravu osôb a scénických dekorácii, 
podvozok s dvojitou kabínou a skriňovou nadstavbou   - 1 ks. 

Poznámka  Splnené 
špecifikácie 

ÁNO/NIE 

   

TECHNICKÉ PARAMETRE        

Nové, neregistrované motorové vozidlo,  kategórie N2, rok výroby 2020    

MOTOR   

Motor min.  220k/162 KW , vznetový   

Emisná norma min. EURO 6 D   

Vodný a vzduchový chladič   

Viskózny ventilátor   

EDC- regulácia motora   

Rozsah prevádzkovej teploty motora mierny   

Palivový filter pre palivá do triedy čistoty 21   

Predradený palivový filter (odlučovač oleja/vody) so zmiešavacím ventilom a snímačom vody    

1-valcový vzduchový kompresor s úsporným systémom   

Plameňové žhavenie      

Motorová brzda   

Elektronický obmedzovač rýchlosti 90km/h   

Tempomat   

Opatrenie na zníženie hluku 80dB (92/97EWG)   

Celková hmotnosť vozidla od  min. 11900 kg do  12 000 kg     

Nasávanie vzduchu vysokovytiahnuté so suchým vzduchovým filtrom za kabínou   

Výfuk bočne vpravo s koncovou rúrou k stredu rámu   

PREVODOVKA   

Prevodovka – manuálne riadenie   

Spínač polohy neutrálu   

PALIVOVÁ NÁDRŽ   

Palivová nádrž objem min. 180 l  ( možnosť inštalácie doplnkovej nádrže )   



 

Palivová nádrž 27 l AdBlue, uzáver nádrže uzamykateľný   

Retiazka pre uzáver nádrže    

Uzamykateľný uzáver nádrže - 1-pol. Zavzdušňovaný pre centrálne zamykanie   

KABÍNA VODIČA ZVONKU   

Dvojitá kabína    

4 dvere   

Centrálne zatváranie   

Vzduchové odpruženie kabíny vodiča vzadu   

Čelné sklo tvrdené tónované   

Sklo bočných dverí tónované   

Bočné okienko tónované za B-stlpikom    

Zadná stena kabíny bez okna   

Mechanická zdvíhacia strecha   

Obrubnikové zrkadlo vpravo, vyhrievané a elektricky nastaviteľné   

EU-čelné zrkadlo na strane spolujazdca   

Spätné a panoramatické zrkadlá vyhrievané a elektricky nastaviteľné   

Ramená vonkajších spätných zrkadiel pre šírku nadstavby   

Opatrenie na zníženie rozprašovania vody od pneumatík   

Elektrický jednotónový klaksón   

Zásuvka v kabíne vodiča 12V 2-polová a 24V 2-polová   

Hlavný vypínač batérií mechanický   

Batérie 12V   

Batériová skrinka zamykateľná   

Alternátor     

Elektrické omývanie predného skla   

KABÍNA VODIČA VO VNÚTRI   

Komfortné sedadlo vodiča vzduchovo odpružené   

Lavica spolujazdcov pre 2 osoby ( jednotlivé sedadlá)   

Lavica spolujazdcov pre 4 ľudí vzadu    

4 automatické bezpečnostné pásy pre zadnú sedadlovú lavicu   

Poťahy sedadla - štandardná kvalita   

Vnútorný obklad dverí - látkový   



 

Opierka rúk sedadla vodiča   

Opierka rúk sedadla spolujazdca    

Čítacia lampa pre vodiča a spolujazdca   

Prídavné teplovzdušné kúrenie   

Klimatizácia AC   

Signalizácia pre bezpečnostný pás na strane vodiča   

Elektrické ovládanie okien dverí vodiča a spolujazdca   

Slnečná roleta pre predné sklo - mechanická   

Odkladací priestor nad čelným sklom   

Držiaky vpravo a vľavo ( na B-stĺpiku )   

Držiaky vpravo a vľavo ( na A-stĺpiku)   

Umelohmotný povrch podlahy a motorového tunela   

PRÍSTROJE   

Digitálny tachograf DSARC   

Kalibrovať tachograf   

Centrálny palubný počítač   

Jazyk pre display prístrojovej dosky slovenský alebo český   

Ukazovateľ prevádzkových údajov na prístrojovej doske   

Výstražný bzučiak pri zaradenom spätnom chode   

Multifunkčný ukazovateľ v kabíne vodiča pre chladiacu kvapalinu/ kvapalinu do ostrekovačov/ motorový 
olej/olej riadenia/podtlak nasávania 

  

RÁDIO   

Rádio s farebným displejom a prípravou pre navigáciu   

Videofunkcia cez rozhranie SSB/SD   

SD karta pre navigáciu CELÁ EURÓPA   

Funkcia „Comfort“ pre 2 mobilné telefóny ( funkcia Multifunkčný volant a Bluetooth®)   

Lane Guard System IV (LGS IV)   

AUX-in/USB v prístrojovej doske    

OSVETLENIE   

Výškové nastavenie svetiel   

Diaľkové a hmlové svetlomety dodatočne  s odbočovacím svetlom    

Halogenové dvojité reflektory H7 pre pravostrannú premávku   



 

Svetlá pre denné svietenie   

Pozičné svetlá svetelné diódy   

Bočné svetlá   

Vypínač a kabeláž osvetlenia ložnej plochy   

Koncové svetlá v technike svetelných diód   

Ochranný kryt koncových svetiel   

RIADENIE   

Riadenie vľavo    

Hydraulické riadenie   

Volant nastaviteľný vo výške a sklone   

Nádrž na olej s elektrickým meračom   

Zámok volantu   

RÁM,NÁPRAVY,BRZDY   

Rám so zariadením pre zdvíhanie a spúšťanie   

Ochrana proti podbehnutiu vpredu a vzadu   

Mostíky na pripevnenie nadstavby voľne ložené   

Plastový nárazník   

Predná náprava lomená   

Predné pera parabolické   

Stabilizátor prednej nápravy   

Zadná náprava hypoidná   

Zadné pružiny vzduchové   

Vzduchové perovanie   

Uzávierka diferenciálu na zadnej náprave   

Stabilizátor zadnej nápravy    

Kolesá – držiak rezervy bočne vpravo za zadnou nápravou   

Brzdy kotúčové na prednej a na zadnej náprave    

Elektronický brzdný systém ( EBS)   

Núdzový brzdový signál ( ESS)   

EBA2 s možnosťou odpojenia   

ABS, EPS   

Protipreklzovacie zariadenie   



 

Sušič vzduchu   

Prípojka plnenia stlačeného vzduchu vpredu   

PNEUMATIKY   

Predná náprava - 2*265/70R17,5, voliteľné pneu, riadená náprava pre rozvážkovú prepravu   

Zadná  náprava -  4* 265/70R17,5, voliteľné pneu, hnaná náprava pre rozvážkovú prepravu   

Rezervné koleso plnohodnotné  – 1* 265/70R17,5, voliteľné pneu, riadená náprava pre rozvážkovú 
prepravu 

  

FARBY  VOZIDLA   

Kabína vodiča                          karmínovo červená RAL 3002   

Podvozok vozidla                    grafitová čierna        RAL 9011   

Nárazník a spodný spoiler     karmínovo červená RAL 3002  alebo grafitová čierna 9011   

   

SÚČASŤ VÝBAVY  VOZIDLA   

Voľná lekárnička   

Výstražný trojuholník    

Výstražná lampa voľná   

Hadica na dofukovanie kolies 20 m s manometrom   

Zdvihák vozidla 10 t   

Zakladací klin 1 ks   

Kryty skrutiek prednej nápravy   

Prepravné blatníky   

Lapače nečistôt vpredu    

Nemrznúca kvapalina do -37°C   

   

SKRIŇOVÁ  NADSTAVBA   

ROZMERY NADSTAVBY:    

Vonkajšie  rozmery skrine:   dĺžka     7 200 mm , vnútorný min. 7 000 mm 
                                                  šírka      2 550 mm 
                                                  výška     2 500 mm     

  

Ľahká skriňová nadstavba na vozidlo. Boky ľavá a pravá strana , predné čelo a strecha tvorená sendvičovou 
konštrukciou ( napr.  pur tvrdeným materiálom, s vonkajším a vnútorným oceľovým plechom) .  Montáž na 
podvozok. 

  



 

Farba skriňovej nadstavby biela RAL 9010       

Podlaha z protišmykovej vodovzdornej preglejky + slzičkový plech po celej dĺžke   

Zadné dvojkrídlové dvere, vnútorný tyčový uzáver     

Bez bočných jednokrídlových dverí   

Vnútorné obloženie po obvode stien: okopová lišta do výšky 270 mm, kotviaca lišta do výšky 120 mm od 
podlahy, zapustená do bočného panelu , kotviace oká do podlahy 4+4 ks , gumové pásy po obvode stien 

  

Vnútorné osvetlenie LED pás s vypínačom v kabíne vodiča a kontrolkou   

Bočné odklopné zábrany   

Obrysové a pozičné bočné svetlá umiestnené podľa platnej legislatívy    

ĎALŠIA VÝBAVA NADSTAVBY   

Skrinka na náradie/ materiál  umiestnená vo vnútri skriňovej nadstavby a skrinka na 6 kg hasiaci prístroj   

Reflexné fólie VC 104   

Blatníky a gumené zásterky 2 ks   

    

SPRIEVODNÁ  DOKUMENTÁCIA  VOZIDLA S NADSTAVBOU   v slovenskom jazyku   

Návod na obsluhu  a údržbu vozidla    

Návod na obsluhu  a údržbu 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)  a prislúchajúce certifikáty 

  

Protokol o schválení nadstavby   

   

Záruka na nové vozidlo vrátane nadstavby    

Záruka  výrobcu  minimálne  36  mesiacov na celé vozidlo,  bez obmedzenia najazdených kilometrov    

   

Dodacia lehota vozidla s namontovanou  nadstavby    

Kompletné vozidlo – podvozok s nadstavbou  do  20 týždňov  odo dňa  nadobudnutia účinnosti kúpnej   



 

zmluvy. 

   

Typové označenie vozidla s nadstavbou :     doplní uchádzač   

Výrobca :                                                              doplní uchádzač   

Uchádzač k jednotlivým parametrom vyznačí splnenie špecifikácií  ÁNO/NIE 
Uchádzač doplní typové označenie vozidla a výrobcu. 
 
Uchádzač do tabuľky doplní parametre ponúkaného výrobku, ktoré nie sú uvedené v tabuľke. 

  

 

V .................................... dňa .............................                                                                    Podpis uchádzača ......................................................... 


