Príloha 1.1.

Špecifikácia predmetu zákazky , parametrov a podmienok dodávky.

Predmet zákazky : Zberové vozidlo na smeti

Zákazka

Parameter

1. Zberové vozidlo na smeti s
lineárnym systémom lisovania do
19 t a s rokom výroby nie starším
ako 2021 a zároveň
2. Maximálny počet najazdených
km
3. Maximálny počet motohodín
nadstavby
4. Výkon motora
5. Celková hmotnosť

Zberové
vozidlo na
smeti

Zberové
vozidlo na
smeti
Technická
špecifikácia

MJ

ks

1

km

20000

mth

2500

kw

240 - 250

kg

18000-19000

6. Prevodovka manuálna
7. Miesta na sedenie
8.Konfigurácia náprav
9. Záruka v zmysle Obchodného
zákonníka
10. Objem nadstavby

Požadovaná hodnota
(NEPREPISOVAŤ údaje
zadané verejným
obstarávateľom)

áno
počet

3

celkom/
hnaná

4/2
áno

m3

15 - 16

11. Typ paliva – diesel

áno

12. Centrálne diaľkové
zamykanie
13. Posilňovač riadenia

áno

14. Airbag vodiča

áno

15. ABS+ESC

áno

16. Elektrické ovládanie predných
okien

áno

áno

Hodnota parametra alebo
splnenie parametra
predkladateľa ponuky
(uviesť ponúkanú hodnotu,
splnenie resp. napísať
stručný ekvivalent
požadovanej hodnoty)

Vyhodnotenie splnenia
parametra
obstarávateľom
(VYPLNÍ
VER.OBSTARÁVATEĽ)

17. Elektricky ovládané a
vyhrievané vonkajšie spätné
zrkadlá
18. Výškovo nastaviteľné sedadlo
vodiča
19. Klimatizácia

áno

20. Palubný počítač

áno

21. Autorádio, reproduktory

áno

22. Rezervné koleso, zdvihák,
náradie, kľúč na koleso
23. Povinná výbava, lekárnička,
trojuholník, reflexná vesta, lano
24. Pracovné svetlá – 2 ks

áno

25. Výstražné majáky - 2 ks
oranžovej farby umiestnené na
nadstavbe
26. Pomer stlačenia odpadu
minimálne 1:6
27. Nadstavba musí byť pevne
namontovaná na rám podvozku
28. Konštrukcia stien zásobníka s
hladkými bokmi bez vonkajšieho
prídavného rebrovania
29. Kamerový systém na
sledovanie priestoru za vozidlom
s monitorom v kabíne
30. Bezpečnostné zadné stúpačky
na prevoz obsluhy
31. Vyklápač umiestnený vzadu

áno

32. Zadné veko nadstavby s
univerzálnym vyklápačom
deleným na zber nádob 110 1100 litrov
33. Montáž vyklápača na
nadstavbu podľa normy DIN
30731, pripojený 6 ks skrutkami
a hydraulickými rýchlospojkami z
dôvodu meniteľnosti medzi
zberovými vozidlami
34. Vytláčací štít zásobníka s
obojstranným bočným vedením
35. Vodiace dráhy výtlačného
štítu v bokoch zásobníka vľavo a
vpravo z oteru vzdorného
materiálu

áno

áno
áno

áno
áno

áno
áno
áno
áno
áno
áno

áno

áno
áno

36. Ovládanie na obidvoch
stranách vyklápača páčkami,
každá polovica ovládaná
samostatne
37.Rozpojenie
a
spojenie
obidvoch
polovíc
vyklápača
hydraulickým valcom podľa typu
nádob
38. Farba kabíny a nadstavby
oranžová RAL 2011
39. Výstražné majáky - 2 ks
oranžovej farby umiestnené na
nadstavbe
Názov výrobcu a typové označenie:

áno

áno

áno
-

áno

Cena vrátane dopravy na miesto plnenia Michalovce

áno

Požiadavky verejného obstarávateľa na finančný lízing : akontácia 0%, 60
rovnomerných mesačných finančných splátok, povinné zmluvné poistenie ,
havarijné poistenie ( v rozsahu poistných rizík: havária, živel, odcudzenie,
vandalizmus. lom stroja), poplatok za prevod vlastníctva a prípadné ďalšie
finančné náklady vyplývajúce z lízingu, prepravné a iné poplatky súvisiace s
dodaním predmetu zákazky na miesto plnenia vrátane potrebného zaškolenia
pre obsluhu. Celková cena za kúpu vozidla bude zahŕňať všetky náležitosti v
predchádzajúcej vete

áno

Zmluvu na finančný lízing sprostredkuje dodávateľ zberového vozidla.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

áno

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 jazyku resp. v českom
jazyku, servisnú knižku, povinnú výbavu v zmysle platnej legislatívy, výbavu a
príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie
Objednávateľ požaduje vykonanie záručných servisných úkonov, opráv a údržby
do 48 hodín po odsúhlasení objednávateľom a dodávateľom, prioritne výjazdom
do sídla objednávateľa

áno

áno

áno

* uchádzač vyplní podfarbené polia Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre
daný predmet zákazky.
Podpis a pečiatka:

