Název zakázky:

Nákup komunální techniky pro Městys
Lukov

Obchodní název,
jméno firmy:
Sídlo:
ICO:
Požadavek zadavatele na traktor s příslušenstvím:
Travní pneumatiky P: min. 27x8,5-15, Z min. 41x14-20
Motor o objemu min. 1800 cm3
Motor min. 3 válcový diesel vodou chlazený
Výkon motoru min. 38 PS
Objem palivové nádrže min. 34 litrů
Převodovka: hydrostatická se třemi mechanickými rozsahy
Pojezdová rychlost vpřed /vzad min.O - 25 km/h, možnost spojeného ovládání pedál - otáčky
motoru (easy speed)
Servořízení
Pohon všech kol
Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
Čelní hydraulická ramena, zdvih.síla min. 800 kg, kat. I
Dvoustupňové hydraulické čerpadlo s výkonem min. 44 1/min, 180barů
Maximální zdvihová síla zadních ramen 61 cm od ok: min. 730 kg
Maximální zdvihová síla zadních ramen v okách min. 1 020 kg
Zadní ramena KAT I s rychloupínáním (háky na koule)
Vývodová hřídel - PTO
Vývodová hřídel vzadu: 1 3/8“, hřídel 6 drážek, směr otáčení vpravo
Otáčky vývodové hřídele: 540 ot/min a 540E (750ot/min)
Hydraulické okruhy vzadu: 2 hydraulické okruhy
Hydraulické okruhy vpředu: 3, jeden odzadu pro pohon kartáče,dva ovl. joystickem
Čtyřsloupková tovární kabina s teplovodním topením a klimatizací,zadní sklo vyhřívané
Přední stěrač
Pracovní světla vpředu a vzadu na kabině, po dvou

Splněno:
(ANO/NE)

Nabízený
parametr:

Čelní kartáč - hydropohon,155 cm záběr, hydr.stranové natáčení, clona proti odletu nečistot
Čelní nakladač se lžící a paraleogramem určený k tomuto typu traktoru (originál), šíře lopaty
min 160 cm
Rozm etadlona zimní posyp, odstředivé,min.2501,provedení nerez,pozink rám s práškovou
barvou
Příkopové rameno, ovládání bowdeny, dosah min 380 cm od podélné osy traktoru, mulčovací
hlava min 80 cm pracovní záběr
Délka max. 3 450 mm
Výška max. 2 250 mm
Rozvor max. 1 700 mm
Světlá výška min. 340 mm
Poloměr otáčení max. 2 500 mm
Hmotnost s kabinou max.: 1 700 kg
Záruka 60 měsíců na hnací ústrojí traktoru (nebo min.3 000 mth), na ostatní min.24 měsíců

Nabízený parametr (číselný údaj) - dodavatel doplní hodnotu nabízeného stroje

Celková cena traktoru včetně výše uvedeného příslušenství v Kč, bez DPH

Požadavek zadavatele na žací traktor s vysokovýklopem
Popis
Motor dieselový o výkonu min.26 hp
Max. 3 válec o obsahu min. 1130cm3
Palivová nádrž o objemu min. 20 1
Převodovka hydrostatická
Brzdy mokré diskové
Dva samostatné pojezdové pedály (1 x vpřed, 1 x vzad)
Velikost pneumatik přední( 16x7,5-8), zadní(23x9,5-12)
Sečení se středovým tunelem a čistící klapkou v celé délce tunelu
Systém sečení: rotační,2 nožové s časováním
Pohon kevlarovým ozubeným řemenem
Pracovní záběr min. 120cm
Výška sečení 20-120 mm, hydraulicky zdvihané
Vysokovýklop koše do výšky min. 190 cm, hydraulicky ovládaný
Objem koše max. 6001 Celková
délka do 3000 mm Hmotnost
min. 800 Kg Maximální rychlost
min. 12km/h Uzávěrka
diferenciálu
Čelní závaží s konzolí
Poloměr Otáčení max. 1500 mm
Záruční lhůta min. 24 měsíců

Splněno
ANO/NE

Nabízený
Parametr

Nabízený parametr (číselný údaj) - dodavatel doplní hodnotu nabízeného stroje

Celková cena žacího traktoru s vysokovýklopem včetně výše uvedeného příslušenství v h
bez DPH

Celková cena celkem traktoru s příslušenstvím a žacího traktoru s
vysokovýklopem v Kě, včetně DPH

Součástí nabídky je i splnění těchto ostatních požadavků zadavatele, jejichž plnění je již zahrnuto v nabídkové ceně:
- dopravu do místa plnění
- řádné uvedení do provozu
- dodání návodu k obsluze stroje v českém jazyce
- zaškolení obsluhy v místě provozu vozidla
- předání záručních listů a technické dokumentace
- velkého technického průkazu

Jiné požadavky zadavatele, které je dodavatel povinen akceptovat:
- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách, k čemuž mu dodavatel poskytne
součinnost před podpisem smlouvy.
- Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.
Osoba(-v) oprávněná(-é) jednat za uchazeče:
T itu l, jm én o a p říjm e n í_________________
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