
TECHNICKÉ PODMÍNKY 

pro zakázku s názvem 

„Nákup účelového nákladního automobilu a pásového rypadla - PRVNÍ ČÁST – účelový  

nákladní automobil“ ve znění souboru vysvětlení ZD č. 2

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel 

technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí 
splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím 
nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ vybere hodící se 
variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené 
plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň 
jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při 
posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z 
důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu 
„Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník 
nabízí“ pak  uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven 
požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že 
účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ vybere variantu „Ano“, má se zato, 
že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci 
„Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu 

plnění. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, 
to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého účelového  nákladního automobilu dle specifikace 
uvedené níže.



Obchodní název účastníkem 
nabízeného plnění:

Zadání Zadavatel požaduje Splňuje Účastník nabízí

Výkon motoru min. 120 kW ANO 137 kW

nákladní automobil od 
10 do 12 t celková 

váha

ANO 
11.990 kg

Celková hmotnost do 
12 tun

ANO  

Karoseie
pro přepravu 
kontejnerů

ANO      

Palivo nafta ANO      

Emisní norma Euro 6 ANO  EURO 6D

Počet míst pro cestující 3 ANO      

šestitunový s 
ovládáním v kabině i 
na nástavbě

ANO 
     

Nosnost kontejneru od 

5,5 t do 6 t
ANO 6.000 kg

minimální nosnost na 
2 m = 3 100 kg

ANO 3.120 kg

maximální nosnost na 
6,90 m = 890 kg

ANO 890 kg

Tachograf ano ANO      

Tažné zařízení
do 3,5 t s elektrikou 12 
V

ANO      

otáčkoměr ANO      

6 rychlostních stupňů ANO       

ABS ANO ESP,LDWS,

autorádio ANO       

hydraulika pro 

sklápění
ANO       

imobilizér ANO       

manuální převodovka ANO 6 st.

motorová brzda ANO      

pohon 4x2 ANO      

posilovač řízení ANO       

tachograf ANO      

tempomat ANO      

uzávěrka diferenciálu ANO      

_________________________________
xxxxx, na základě pověření

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že 
dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá plnění přesně dle 
technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V Hustopečích dne  23.8.2019     

Účelový  nákladní automobil

     IVECO Eurocargo ML120E19

Hydraulická ruka

Druh vozidla

Nosič kotejnerů

Minimální výbava vozidla





      


