KRYC Í LIST NA BÍDKY
na předmět zakázky:

Název zakázky

Dodání traktoru, nosiče kontejnerů, čelní radlice a navijáku

Předmět zakázky

Traktor, nosič kontejnerů, čelní radlice, naviják

Zadavatel
Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:

Město Řevnice
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, Řevnice 252 30
Ing. Tomáš Smrčka, starosta města
00241636

DIČ:

CZ00241636

Uchazeč o zakázku
Název
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Registrace:

Nabídková cena v Kč
Celková nabídková cena bez DPH
DPH 21%
Celková nabídková cena včetně DPH

Technická specifikace:
Pozn.: Dodavatel uvede hodnotu technického parametru nabízeného stroje nebo slovní odpověď dle požadavku
zadavatele. Dodavatel vyplní, vyhovuje-li nabízený stroj požadavku zadavatele.

Požadavek zadavatele
Traktor
Dieselový turbomotor
Výkon min. 60kW
Převodovka mechanická plně synchronizovaná
min. 12 + 12 s reverzorem
Plazivé rychlosti
Pohon 4x4
Zadní vývodový hřídel 540/1000 ot/min
s vyměnitelnými koncovkami
Přední tříbodový závěs kategorie 2 se zvedací silou
min. 2200 kg
Přední vývodový hřídel 1000 ot/min
Řízení hydrostatické
Přední řiditelná náprava pro rychlost 40 km/hod
Přední blatníky
Brzdy hadicové vzduchotlaké 1+2
Přední kola 320/85-R24 šípová, disk 12,4 R24
Zadní kola 420/85-R34 šípová, disk 16,9 R34
Klimatizace manuální
Sedadlo spolujezdce
Výbava dle zákona š341/2014 Sb. v platném znění,
schránka na nářadí, tlaková hadice na huštění
pneumatik
Sklopný + výsuvný sloupek volantu
Vyhřívaná zrcátka
Vyhřívané zadní sklo se stěračem
Baterie 12V/165 Ah
Přídavný dvoučinný hydraulický rozvaděč 3 sekce

Nabídka dodavatele

s vývody zakončenými rychlospojkami v přední i
zadní části traktoru
Závěs rychlostavitelný s automatickou hubicí +
otočný závěs pro jednonápravový přívěs
Zadní tříbodový závěs kategorie 2 ( zvedací síla
min. 4 000 kg )
Dolní táhla s automatickými háky
Vnější ovládání hydrauliky

Přední a zadní pracovní světlomety
Odkapová soustava rychlospojek
Příprava na čelní nakladač
Maják
Dodavatel s oficiálním prověřením výrobce pro
servis
Lanový naviják
Tažná síla min. 5t
Hmotnost min. 350 kg
Střední rychlost lana min. 0.9 m/s
Ocelové lano délky min. 70 m a průměru
min. 10 mm
Průměr lana min. 10 mm
Ochranný štít a ochranná mříž
Řádkování lana na bubnu
Koncový hák, spojky a řetízky
Dodavatel s oficiálním prověřením výrobce pro
servis
Čelní radlice
Upnutí na přední tříbodový závěs traktoru
kategorie 2
Hydraulické natáčení radlice
Úhel natočení min. +35⁰, - 35⁰
Dělení na segmenty, počet segmentů min. 3
Robustní rám radlice

Výška štítu min. 1000 mm
Pryžová zábrana na štítu proti odletu sněhu
Pružinové jištění s nastavitelnou tuhostí
Šířka radlice 2700 – 2800 mm
Hmotnost min. 800 kg
Pryžový břit
Opěrná vzduchová kola
Varovné praporky
Při překrytí předních světlometů radlicí jejich
nahrazení v souladu s předpisy
Dodavatel s oficiálním prověřením výrobce pro
servis
Nosič kontejnerů
Jednonápravový nosič
Nosnost min. 5500 kg
Výškově stavitelná oj
Mechanická podpěra oje
Možnost naložení stávajících kontejnerů – délka
4000 mm
Kloubový hákový mechanismus
Výška háku 1000 mm
Pasivní zajišťování kontejneru
Výška ložné plochy od země max. 900 mm
Povolená rychlost na 40 km/hod
Kola 400/60-15,5 18 R + rezerva
Gumové zadní dorazy na podjezdové zábraně
Vývod hydraulického okruhu v zadní levé části
nosiče
Elektrická zásuvka 12V pro možný pohon aktivního
kontejneru v levé zadní části nosiče
Dodavatel s oficiálním prověřením výrobce pro
servis

Záruční a servisní podmínky
Požadavek zadavatele
Délka záruční doby
Cena servisní práce (hod.)
Cena servisního výjezdu
(km)

Nabídka dodavatele

min. 24 měsíců
max. 400 Kč bez DPH
max. 15 Kč/km bez DPH

Tímto prohlašuji, že plně přijímám podmínky stanovené ve Výzvě k podání nabídky a v Zadávací
dokumentaci a jsem obeznámen s předmětem zakázky.
V ………………. dne ……………………..
Uchazeč: ……………………………………………………………..….*
* razítko, jméno, příjmení a podpis osob oprávněných jednat

