MESTO SENEC
VÝZVA
na predloženie ponuky
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na dodanie tovaru/služieb/stavebných prác
s názvom „ profesionálna kosačka “
________________________________________________________________________________
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

Mesto Senec

Sídlo:

Mierové námestie 8, 903 01 Senec

IČO:

00 305 065

Telefón:

0911 274 864

Kontaktná osoba:

Ing. Viera Kolozsváriová

e-mail:

kolozsvariovav@senec.sk

2. Typ zmluvy:

kúpna zmluva

3. Miesto dodania predmetu zákazky:

Mierové námestie 8, 903 01 Senec

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Motor:
- 4-taktný naftový motor
- 2 – valec
- zdvihový objem valcov min. 590 ccm
- spotreba paliva max. 1,5 l/motohodinu
- výkon motora 15 HP
- chladenie vodou
- dlhá životnosť motora cca 10000 motohodín
Žacie ústrojenstvo:
- rotačný žací stroj s dvomi nožmi bez časového nastavenie
- pohon žacieho ústrojenstva pomocou kardanového hriadeľa
- 2 x nôž o hrúbke cca. 9 mm
- 2 vrstvový plechový výlisok
- hrúbka materiálu 2x3 mm = 6 mm plech odolný voči nárazu
- výška max. 100 mm
- paralelné uloženie na kopírovanie terénu
- pracovný záber cca. 100 cm
- výška kosenia od 25 do 102 mm
- výška nastavenia centrálnym regulátorom v 12 polohách
- maximálny zdvih žacieho ústrojenstva 135 mm
- systém zdvíhania cez hydraulický systém

Zberací systém:
- priame zadné vyhadzovanie
- odťah priamy nelomený s čistiacou klapkou
- svetlosť otvoru v najužšom mieste 220 x 330 mm
- svetlosť otvoru v najširšom mieste 400 x 500 mm
- obsah zberného koša 400 l
- vysýpanie a ovládanie koša pomocou hydraulických valcov
- zberný kôš z celokovovej konštrukcie – kovové sito
- vysýpanie na zem
Pojazd a rám:
- pojazdová rýchlosť dopredu od 0 do 13,5 km/hod
- pojazdová rýchlosť dozadu od 0 do 10 km/hod
- rýchly presun z bodu A do bodu B
- prevodovka s dvojnásobným hydrostatickým pojazdom
- pohon prevodovky pomocou kardanového hriadeľa
- hydraulická lamelová mokrá spojka zabudovaná v prevodovke s funkciou mechanického
vyrovnávania
- riadenie pomocou dvoch hydraulických pák
- nulový polomer zatočenia = 0 m
- meniteľný rozchod nápravy 850/950 mm
- čelný ozubený prevod
- rovná platforma vodiča – bez stredového tunela
- výkyvná predná náprava
- objem palivovej nádrže na celodennú prevádzku cca. 20 l bez nutnosti doplňovania
- hlukové zaťaženie na mieste obsluhy 88 dB
- hlukové zaťaženie LwA 100 dB
5. Určenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:

doklad o oprávnení dodávať tovar

6. Obchodné podmienky:
- Záručný a pozáručný servis ako i dodávku náhradných dielov výjazdom servisného pracovníka
priamo ku stroju
- Servisné posúdenie vady do 24 hodín od nahlásenia závady
- Garančná prehliadka po prvých 50 odpracovaných hodinách.
- Ďalšia garančná prehliadka každých 100 odpracovaných hodín.
7. Lehota na dodanie predmetu zákazky:

do 10.12.2013

8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 8.11.2013 do 12,00 hod.,
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na tej istej
adrese.
9. Podmienky financovania:
vlastné prostriedky
10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

najnižšia cena

V Senci, dňa 22.10.2013
Ing. Karol K v á l, v.r.
primátor

