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Prieskum trhu: nákladné vozidlo nad 7,5t 

 

Č. p.: CÚZ –VO – 7/2021 

Príloha č. 1 k zákazke: Nákladné vozidlo dieslové  nad 7,5t  so skriňovou nadstavbou a zadným 

hydraulickým  čelom pre prevádzku CÚZ 

 

Podrobné vymedzenie a opis predmetu zákazky: 

1./ nákladného naftového motorového vozidla dieslového nad 7,5 t s predĺženou kabínou, so 

skriňovou nadstavbou a zadným hydraulickým čelom, s tempomatom, klimatizáciou, 

s celoročnými  pneumatikami rozmeru R19,5 – 245 mm, s obrysovými a dennými 

vysokosvietivými LED svetlami, so zákonnou záručnou dobou 24 mesiacov na vozidlo 

a minimálne 5 ročnou záručnou dobou proti prehrdzaveniu konštrukčných dielov karosérie, 

záručná doba začína plynúť dňom prevzatia kompletne dodaného vozidla dodávateľom vo 

vopred dohodnutom mieste dodania. 

Parametre uvedené v Technickej špecifikácií predmetu zákazky sú uvedené ako minimálny 

štandard pre požadovaný tovar (nedodržanie parametrov sa však považuje za nesplnenie 

požiadaviek na predmet zákazky). 

Dodávateľ poskytne kupujúcemu podrobné zaškolenie obsluhy vozidla, ktoré je zahrnuté v cene 

zákazky.   

Ak sa na predmete zmluvy vyskytne vada počas záručnej doby, dodávateľ je povinný poskytnúť 

kupujúcemu bezplatne záručný servis.  

V prípade, ak kupujúcim namietaná vada nebude dodávateľom subsumovaná pod právny režim 

poskytnutej záruky (napr. z dôvodu neodborného zásahu), je povinný na túto skutočnosť 

kupujúceho pred uskutočnením servisného zásahu upozorniť a tiež jej existenciu exaktným 

spôsobom preukázať. 

Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré mal predmet zmluvy v čase prevzatia objednávateľom, aj 

keď sa vada stane pozorovateľnou až po tomto čase. Ak ide o odstrániteľnú vadu, ktorú je možné 

opravou alebo výmenou vadnej časti odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, bez 

zbytočného odkladu a riadne odstránená. 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako 

vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté 

práva prislúchajú kupujúcemu aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže 

pre ich opätovné vyskytnutie sa po oprave alebo pre ich väčší počet vec riadne užívať. 

Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy je zariadenie v oprave, dodávateľ je povinný vydať 

potvrdenie o tom, kedy si kupujúci právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. 

Ak dôjde k výmene, záručná doba začne plynúť odznova od prevzatia novej veci. To isté platí, 

ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. 

2./ K vozidlu sa požaduje dodať: 2 kľúče, z toho minimálne 1 kľúč s diaľkovým ovládaním, 

technický preukaz, výbava a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie, povinná 

výbava vozidla v zmysle §16 rek. vyhlášky 464/2009 Z.z., požadujeme aby dodávateľ zabezpečil 

servisné stredisko v rámci územia Košického kraja, okresu Spišská Nová Ves zabezpečujúce 

autorizovaný servis nákladného vozidla, odovzdanie potvrdenia o obchodnom zastúpení na 

autorizovaný predaj, autorizovaný servis tovaru v prípade, ak dodávateľ nie je výrobcom tovaru. 

3./ motor splňuje emisnú normu Euro VI, automatická prevodovka, Pohon 4x2, Palivo Diesel, 
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Prieskum trhu: nákladné vozidlo nad 7,5t 

Skriňová nadstavba + hydraulické zadné čelo, Brzdový systém  kotúčový - nezávislé okruhy, 

ABS, ASR, DTC, ESC,  

Objem motora  6,5 L 

Výkon motora  180 kW 

Počet valcov  6 

Objem  palivovej nádrže  180 L 

Objem nádrže AD Blue  30 L 

Počet miest na sedenie v kabíne  3 

Počet dverí  2 

Rázvor  4100 mm 

Celková hmotnosť vozidla  11 900 kg 

Užitočné zaťaženie  7 000 kg 

Nosnosť prednej nápravy  4 400 kg 

Počet prevodových stupňov  7 

Počet autobatérií min. 170Ah  150 

* minimálny štandard 

 

4./ nadstavba - Spodný rám - zvárané oceľové "U" profily, podlaha - vodevzdorná preglejka, 

steny a čelo - oceľový plech, výplň tvrdená pur pena, vysoko svietivé Led osvetlenie, Led 

stropné osvetlenie 2x, vonkajšie reflexné značenie – reflexné tabule, označenie vozidla na 

zvýšenie viditeľnosti podľa predpisu EHK č.104, vypracovanie protokolu SDU po dokončení 

vozidla podľa smernice 2007/46/ES v súlade s článkami 1.1 prílohy XVII., vypracovanie 

protokolu  a jednostranné vyhlásenie pre OÚ dopravy, 

Vnútorná výška  2 200 mm 

Vnútorná šírka  2 460 mm 

Vnútorná dĺžka  6 500 mm 

Hrúbka podlahy  21 mm 

Hrúbka oceľových plechov bočných stien a čela  0,4 mm 

Hrúbka výplne stien, predného čela a stropu  31 mm 

* minimálny štandard 

  

5./ hydraulické  zadné čelo/plošina - pevná ramenová konštrukcia s dvojitou torznou hrazdou 

cez zdvíhacie ramená z dôvodu maximálnej stability plošiny, automatické naklápanie k zemi,  

sklon plošiny nastaviteľný v akejkoľvek pozícií, čapy galvanizované a pochrómované, plošina 

zodpovedá EU bezpečnostným predpisom, zdvíhací rám s pozinkovanou úpravou, elektrický 

motor s tepelnou poistkou, vonkajšie ovládanie v plastovej skrinke + ovládanie na špirálovom 

kábli, odovzdanie správz o odbornej skúške zdvíhacieho zariadenia, 

Nosnosť 1 000 kg 

Dĺžka plošiny 1 500 mm 

Počet zdvíhacích a spúšťacích valcov 4 
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Prieskum trhu: nákladné vozidlo nad 7,5t 

Váha čela pri dĺžke plošiny od 1500mm 340 kg 

* minimálny štandard 

 

6./ povinná výbava vozidla - Homologizovaný prenosný výstražný trojuholník, bezpečnostný 

reflexný odev, náhradné koleso + pneumatika + montážný kľúč, lekárnička, zakladací klin, 

hasiaci prístroj 6kg –práškový, 

 

 

 


