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Cena za 1 ks v Kč 

bez DPH

Cena za 1 ks v Kč 

včetně DPH

-  Kč                   -  Kč                  

ANO/NE (Kw)

ANO/NE (km/h)

ANO/NE (cm)

ANO/NE (kg)

ANO/NE
(t/kg)

ANO/NE (m)

ANO/NE (m)

ANO/NE (ks)

ANO/NE (mm)

ANO/NE (m)

ANO/NE (l)

ANO/NE (l)

ANO/NE (m)

Sedadlo řidiče: odpružené

Poloměr otáčení mezi zdmi: max. 310  cm

Pohotovostní hmotnost stroje max. 1 750 kg

Celková hmotnost vozidla: max. 3,5 tuny (řidičské 

oprávnění skupiny B)

ANO/NE

ANO/NEStředové řízení

Palivo: diesel 

Výkon motoru: minimálně 25 Kw. 

Homologace stroje pro provoz na pozemních komunikacích 

Hydrostatický pohon pojezdu všech 4 kol

Maximální pojezdová rychlost: minimálně 20 km/h 

Kabina: klimatizovaná, min. jednomístná, zvukotěsně 

izolovaná, topení, ventilace, počitadlo motohodin, plně 

prosklená kabina

Výstražný maják umístěný na vozidle

ANO/NE

Základ 

stroje

polohovatelný volant 

Typ techniky Obchodní značka

Technická specifikace

Příloha č. 5 "Technická specifikace předmětu veřejné zakázky"

Nabídka uchazeče

ANO/NE

Uchazeč vyplňuje pouze žlutě podbarvená pole.

ANO/NE (VYBERTE)

(m,cm,t,kg,km/h,…) vložit nabídku 

uchazeče

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

Zařízení na kontrolu stavu PHM v nádrži

Mycí + 

zametací 

nástavba

min. 2 rotující talířové kartáče, uloženy před nápravou 

Základní zametací šíře: min. 2000 mm

Ruční vnější sací hadice: dosah min. 3 m

Výška stroje s kabinou: max. 2,1 m

Průjezdná šířka stroje: max. 1,3 m

min. 2 ks předního pracovního světla

Hydraulický pohon nástaveb 

Nezávislé ovládání kartáčů

Objem sběrné nádoby: min. 500 l

Objem zásobníku vody: min. 70 l  

Výška vyklápění: min. 1,3 m   

Zkrápění na kartáčích

Zkrápění v sací hadici  nebo ve sběrné nádobě

ANO/NESací hadice vedena od hubice do násypky středem stroje

Nabídka uchazeče

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE
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ANO/NE
Možnost zametání v různých výškových úrovních (paralelní 

čistění silnice i obrubníku)

Dodání návodu k obsluze základu stroje, mycích a 

zametacích nástaveb v českém jazyce

Dodání katalogu náhradních dílů v českém jazyce

ANO/NE

Norma snížení prašnosti: norma PM 10 (doložení 

certifikátem či jiným dokumentem)

Plynulá regulace otáček kartáčů z kabiny obsluhy

Plynule regulovatelný sací výkon

ANO/NE

Nabídka uchazeče

ANO/NE

Ostatní 

požadavky

ANO/NE

ANO/NE


