
Minimální technické požadavky zadavatele  
 
 

1 ks nového dodávkového vozidla do 3,5 t pro převoz potravin - středisko stravování 
 

Výrobce: IVECO 

Typ, označení: Daily 35S14N V 

 

Účastník uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo 

nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (*) účastník 

doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu 

smlouvy. V případě, že účastníkem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat 

požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena 

jako nesplňující zadávací podmínky (viz bod 5.4.1. zadávací dokumentace).   

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován 

minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. 
 

Typ a označení: Ano/ne 

Hodnota – 

Doplňující 

popis 

Nákladní dodávkové vozidlo N1(údaj dle ZTP schváleného typu vozidla) Ano  

Motor   

- zážehový Ano  

- emisní norma EURO 6 Ano EURO 6D 

- min. výkon 80 kW Ano 100 kW 

- objem motoru min 2 000 cm³ Ano 2 997 cm3 

- palivo benzín/CNG Ano  

- automatické přepnutí benzín/CNG Ano  

- CNG tovární vestavba Ano  

- min. objem nádrže na CNG 30 kg Ano 31 kg 

- max. spotřeba - komb. provoz [l/100 km] Maximální spotřeba pohonných hmot pro 

kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu se zněním přílohy č. 2 k 

Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro 

veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. 

Ano  

Převodovka:    

- manuální Ano  

- 6. stupňová Ano  

Řízení:    

- s posilovačem Ano  

Brzdy:    

- na přední i zadní nápravě kotoučové s posilovačem Ano  

Kabina:    

- 3 místná oddělená dělící přepážkou od nákladového prostoru – přepážka plná bez 

okna, nedemontovatelná, prachotěsná 
Ano  

- nastavitelné sedadlo řidiče – horizontálně i vertikálně Ano  

- schránka na doklady Ano  

- pratelné potahy sedadel ve tmavé barvě namontované na vozidle Ano  

- gumové koberce v kabině řidiče Ano  

- autorádio Ano  

- imobilizér Ano  



- centrální zamykání s dálkovým ovládáním Ano  

- klimatizace Ano  

Nákladový prostor:    

- min. délka nákladového prostoru 3 500 mm  Ano 3 540 mm 

- min. šířka nákladového prostoru 1 750mm  Ano 1 800 mm 

- min. výška nákladového prostoru 1 900mm Ano 1 900 mm 

- zadní dvojité dveře plné otevíratelné min. do 180 stupňů, s aretací 90 stupňů Ano  

- plné boční posuvné dveře do nákladového prostoru na pravé straně Ano  

- osvětlení nástavby v LED provedení Ano  

- protiskluzová podlaha v nákladovém prostoru (zadavatel upřednostňuje gumový 

koberec) 
Ano  

- regály v nástavbě na čelní a levé straně. Regály se třemi buňkami kdy:  

1. buňka ve výšce 600 mm od podlahy 

2. buňka ve výšce 1 050 mm od podlahy 

3. buňka ve výšce 1 550 mm od podlahy 

Hloubka regálů bude 700 mm a členění regálů po 1 400 mm. 

Regály v nerezovém provedení (konečné umístění a vzhled odsouhlasí kupující) 

Ano  

- chlazení nákladového prostoru pro převoz potravin, rozsah chlazení nákladového 

prostoru od 0 do 10 °C 
Ano 0 °C 

- provedení nákladového prostoru včetně chlazení musí splňovat hygienické normy dle 

platné legislativy 
Ano  

Světla:    

- denní svícení Ano  

- přední světla do mlhy Ano  

Bezpečnost:    

- ABS Ano  

-  min. airbag řidiče Ano  

- ASR Ano  

Pneumatiky:    

- vozidlo na pneumatikách vč. rezervy s označením M+S Ano  

Výbava:    

- elektricky ovládaná okna řidiče a spolujezdce Ano  

- elektricky nastavitelná zpětná zrcátka s vyhříváním Ano  

- přední a zadní lapače nečistot Ano  

- lékárnička Ano  

- výstražný trojúhelník Ano  

- hasicí přístroj min. obsah 2 kg, práškový s kovovou spouštěcí armaturou Ano  

- rezerva + nářadí na výměnu rezervy včetně zvedáku Ano  

- zamykatelná palivová nádrž se zabezpečením proti odsátí paliva Ano  

Lakování:    

- barva vozidla světle modrá (odstín jako NCS S 1555 - B10G), (konečný odstín 

dodavateli odsouhlasí kupující) 
Ano IC 051 
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