Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
Traktor pre obec Sučany
Zákazka na dodanie tovaru.

NÁZOV PROJEKTU:
„Traktor pre obec Sučany“
Identifikácia verejného obstarávateľa
Obec Sučany
Nám. SNP 31, 038 52 Sučany
V zastúpení: Ing. Vladimír Plžik, starosta
Kontaktná osoba: Mgr.Olbert Vladimír
IČO: 00316938
Tel: 043/4241010
E-mail: prednosta@sucany.sk
Web: www.sucany.sk

Kontaktná osoba pre príjem informatívnych cenových ponúk:
Obec Sučany , Nám. SNP 31, 038 52 Sučany
Mgr.Olbert
Kontakt:043/424 10 10
e-mail: prednosta@sucany.sk

OPIS PREDMETU BUDÚCEJ ZÁKAZKY:
TRAKTOR
Motor:
Objem od 3,4 do 3,5 l
Počet valcov 4
Elektronické vstrekovanie paliva Common Rail
Dva ventili na valec
Preplňovanie turbodúchadlom
Visco spojka ventilátoru
predhrev nasávaného vzduchu
EGR systém s DOC katalyzátorom
Maximálny krútiaci moment od 407 Nm do 410 Nm
Interval výmeny motorového oleja min. 600 Mth
Menovitý výkon od 73 – 75 kW

Prevodovka:
Rýchlosť 40 km/hod
Radenie pod záťažou – dvojstupńový powershift
Počet stupňov 24 vpred a 24 vzad
Reverzácia – POWERSHUTLE
Ovládanie spojky na riadiacej páke
Zosilnená zadná náprava
Nastavenie agresivity v 3 krokoch
100 % uzávierka diferenciálu
Vývodová hriadeľ 540, 540 E a 1000 ot.min.
Ovládanie na blatníkoch
Servisný interval výmeny prevodového oleja mi. 1200 Mth
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Predná náprava:
Pohon prednej nápravy 4 WD
Zosilnenie prednej nápravy HD
100 % elektrohydraulické zapínanie uzávierky diferenciálu
Uhol natočenia kolies min. 55 stupňov

Hydraulický systém:
Elektrohydrauliké ovládanie trojbodového závesu
Hydraulické čerpadlo min. 64 l/min.
Počet vonkajších hydraulických okruhov 2
Zdvíhacia kapacita zadného trojbodového závesu min. 3 700 kg

Kabína:
Komfortná kabína s kúrením a klimatizáciou a filtráciou nasavaného vzduchu
Velké strešné okno
Otvaratelné bočné okná
Vzduchom odpružené sedadlo vodiča
Sedadlo spolujazdca
Nastavitelný stĺpik riadenia v dvoch osách
Vonkajšie teleskopické zrkadlá
Digitalná prístrojová doska

Príslušenstvo:
Dvojokruhové brzdy
Predný držiak závažia
Mechanický etážový záves
Závažie do zadných kolies
Čelný nakladač na traktor:
V základnej výbave sa požaduje paralelogram s 3.funkciou a piestový tlmič nárazov
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-zvýšená hrúbka plechu na 5 mm
-jednotná šírka výložníka -1040 mm
-zlepšenie pevnosti výložníka na kryt
-nový tvar horného tiahla
-ľahký prístup pre servis a montáž

Technické parametre :
Priemer hydraulických valcov

63/70 mm

Zdvih v oko výložníka

3445 mm

Nakladacia výška

3190 mm

Výsypná výška

2600 mm

Hĺbkový dosah

180 mm

Zaklápací uhol dole

48o

Vyklápací uhol hore

66o

Nosnosť dole (pri tlaku 195 Bar)

2200 kg

Nosnosť hore (pri tlaku 195 Bar)

1450 kg

Nosnosť paletizačných vidiel dole (0,9m od oka)

1700 kg

Nosnosť paletizačných vidiel hore(0,9 m od oka)

1200 kg

Trhacia sila dole

2230 kg

Čas klesania z maximálnej výšky (pri dávke 60l oleja)

3,5 sek.

Čas zdvíhania do maximálnej výšky (pri dávke 60l oleja)

4,5 sek

Dráha tlmenia s prázdnou lopatou

120 mm

Váha výložníka

550 kg

Zemná lopata min. šírka 2,1 m

Dodatočné podmienky:
1. Dostupnosť servisu max. 1 hod.
2. V prípade väčšej poruchy zapožičanie druhého parametrami porovnateľného stroja na čas po
ktorý bude porucha odstránená.
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SPÔSOB URČENIA CENY
Cena bude vrátane dopravy traktora do obce Sučany a návodov na obsluhovanie.
Cena bude bez dane z pridanej hodnoty.
KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť informatívnu cenovú ponuku na celý predmet
obstarávania.
POKYNY NA SPRACOVANIE PONUKY:
Ceny budú uvedené v mene EUR.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú
cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní.

TERMÍN ODOSLANIA VÝZVY:
Adresné odoslanie výzvy: 27.10.2017 elektronickou formou

PREDLOŽENIE INFORMATÍVNEJ CENOVEJ PONUKY– LEHOTA NA PREDKLADANIE A MIESTO:
Lehota na predloženie ponuky:

do 03.11.2017, do 12.00 hod.

Miesto predloženia ponuky:
Uchádzači predložia ponuku výhradne v elektronickej forme na elektronickú adresu kontaktnej
osoby pre príjem ponúk.
Za doručenú je považovaná ponuka v elektronickej forme Ponuky sa predkladajú v slovenskom
jazyku.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK A UZAVRETIE ZMLUVY
Informatívne cenové ponuky doručené verejnému obstarávateľovi a predložené v lehote na
predkladanie ponúk, sa nepovažujú za súťažné ponuky, nevyhodnocujú sa a uchádzačom sa
nevracajú. Verejný obstarávateľ použije ponúknuté cenové relácie pre určenie predpokladanej
hodnoty zákazky a pre prípravu následnej súťaže v zmysle príslušných ustanovení zákona o VO.
Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z tohto prieskumu trhu a uchováva ich
5 rokov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Mgr.Olbert Vladimír
prednosta OcÚ Sučany
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V Sučanoch 27.10.2017

Formulár pre určenie ponukovej ceny.
(Uchádzač vyplní požadované identifikačné údaje a uvedie ponukovú cenu do tabuľky)

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno:
Sídlo podnikania:
IČO:
Kontakt tel:
Kontakt e-mail:
1
Produkt

2
Popis a špecifikácia

3
Počet v ks

traktor

4
5
Cena 1 ks
Celková
(v Eur bez DPH) cena
bez DPH
(v Eur)

6
Celková
cena
S DPH (
v Eur)

1

......................................................................
(pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu)
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