
OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava 

 

Název dodávky: 

Tříosý návěs 1 ks a ve zvýšeném objemu cca 101 m3 

 

 

Stručný rozsah nabídky: 
1. Náprava SAF nebo BPW, pneumatické pérování s dorovnáním k rampě. 

2. Indikátor zatížení, první náprava zvedací, automaticky ovládaná 

3. Dvou-okruhový vzduchový systém, kotoučové brzdy, pneumatická parkovací brzda. 

4. Kola – hliníkové ráfky, bezdušové pneumatiky o rozměru385/65 R 22,5 

5. Podpěry mechanické, jednostranné ovládání 

6. Nástavba– celohliníková konstrukce, boční stěny z profilů o šířce 600mm, tloušťka vnitřní 

stěny 3 mm, vnější stěny 2 mm, celková tloušťka profilu 30 mm. 

7. Lamely bočních stěn svařeny po celé délce  

8. Hladká dvoukřídlá zadní vrata se 2 zajišťovacími tyčemi, hydraulicky ovládaná střecha 

9. Hydraulicky posuvná podlaha z hliníkových profilů pro nakládku a vykládku 

10. Podlahové lamely s tloušťkou horní strany min. 6 mm. 

11. Po celé délce posuvná vnitřní stěna s tažnou plachtou pro sypký náklad 

12. Skříňka na nářadí v plastovém provedení, 3 nastavitelní střešní příčníky. Držák rezervy, 2 klíny 

pod kola, boční zábrany proti podjetí 

13. Zadní pracovní světla 2 ks s vypínačem, vysouvací žebřík malý v zadní části a žebřík velký 

14. Povrchová úprava hliníková slitina před lakováním chemicky očištěna, 2 vrstvy základní barvy 

a taktéž vrchní lak 

15. Celková výška vozidla v nenaloženém stavu 4 000 mm, královský čep 50 mm 

16. UPOZORNĚNÍ: poptávka není kompletní, pro její zaslání kontaktujte pí. Brandovou na e-mail: 

brandova@ozoostrava.cz  

 

 

Ostatní náležitosti nabídky: 
1. Technické parametry nabízeného návěsu v minimálním rozsahu dle poptávky 

2. Dále uveďte: výšku točny, objem, pohotovostní hmotnost, největší technickou hmotnost 

3. Cena hodiny práce v servisu 

4. Adresa nejbližšího servisu od sídla objednatele 

5. Garance, záruční podmínky 

6. Garanční prohlídky po dobu záruky zdarma, včetně materiálu, uvést interval garančních 

prohlídek 

7. Celková nabídková cena návěsu bude uvedena v tabulce pro hodnocení včetně bezplatných 

garančních prohlídek 

8. Vyplněná tabulka pro hodnocení 

9. Výkres návěsů, technické parametry 

10. Úplný rozpis pravidelných kontrol a předepsaných úkonů po dobu životnosti vozidla – 

SERVISNÍ PLÁN 

 

 

 

mailto:brandova@ozoostrava.cz


Termín podání nabídky: 

30.09.2021 do 12.00 hod písemně na adresu OZO Ostrava s.r.o., pí. Petra Brandová, 

Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava 

 

Dotazy k poptávce: 

Pan Mgr. Robert Peřina, pouze písemně na e-mail: perina@ozoostrava.cz  

 

mailto:perina@ozoostrava.cz

