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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1.

2.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne
špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov
identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný
obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo
ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo
ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené
technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky,
uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite
podľa požiadaviek uvedených na ekvivalent v týchto súťažných podkladoch.
Účelom celkového riešenia predmetu zákazky je dodanie v rámci predmetu zákazky :
Zberové vozidlo na smeti.

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 90 739,05 € bez DPH

Zberové vozidlo na smeti - 1ks
Opis predmetu zákazky:
Zberové vozidlo na smeti s lineárnym systémom lisovania do 19 t a s rokom výroby nie
starším ako rok výroby 2021 a zároveň maximálny počet najazdených kilometrov nepresiahne
hodnotu 20 000 km. Maximálny počet motohodín nadstavby 2500.
Technické vlastnosti a požiadavky :
Výkon motora
240-250 kW
Celková hmotnosť 18 000-19 000 kg
Prevodovka manuálna
Miesta na sedenie počet 3
Konfigurácia náprav 4 x 2
Záruka v zmysle obchodného zákonníka
Objem nadstavby 15 – 16 m3
Typ paliva diesel
Centrálne diaľkové zamykanie
Posilňovač riadenia
Airbag vodiča
ABS + ESC
Elektrické ovládanie predných okien
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Klimatizácia
Palubný počítač
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Autorádio, reproduktory
Rezervné koleso, zdvihák, náradie, kľúč na koleso
Povinná výbava, lekárnička, trojuholník, reflexná vesta, lano
Pracovné svetlá 2 ks
Výstražné majáky oranžovej farby umiestnené na nadstavbe 2ks
Pomer stlačenia odpadu minimálne 1:6
Nadstavba musí byť pevne namontovaná na rám podvozku
Konštrukcia stien zásobníka s hladkými bokmi bez vonkajšieho prídavného rebrovania
Kamerový systém na sledovanie priestoru za vozidlom s monitorom v kabíne
Bezpečnostné zadné stúpačky na prevoz obsluhy
Vyklápač umiestnený vzadu
Zadné veko nadstavby s univerzálnym vyklápačom deleným na zber nádob 110 – 1100 litrov
Montáž vyklápača na nadstavbu podľa normy DIN 30731 alebo ekvivalent, pripojený 6 ks
skrutkami a hydraulickými rýchlospojkami z dôvodu meniteľnosti medzi zberovými
vozidlami
Vytláčací štít zásobníka s obojstranným bočným vedením
Vodiace dráhy výtlačného štítu v bokoch zásobníka vľavo a vpravo z oteru vzdorného
materiálu
Ovládanie na obidvoch stranách vyklápača páčkami, každá polovica ovládaná samostatne
Rozpojenie a spojenie obidvoch polovíc vyklápača hydraulickým valcom podľa typu nádob
Farba kabíny a nadstavby oranžová RAL 2011
Verejný obstarávateľ požaduje vykonanie záručných servisných úkonov, opráv a údržby do
48 hodín, po odsúhlasení objednávateľom a dodávateľom, prioritne výjazdom do jeho sídla .
K vozidlu sa požaduje dodať technický preukaz, doklady a dokumenty k tovaru v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (COC doklad o
zhode s technickými špecifikáciami vozidla, platné osvedčenie o evidencii vozidla, doklad o
spôsobilosti k premávke na pozemných komunikáciách), návod na obsluhu a údržbu
v slovenskom alebo českom jazyku, servisnú knižku, povinnú výbavu v zmysle platnej
legislatívy, výbavu a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie.
Doprava na miesto plnenia v katastrálnom území mesta Michalovce.

