Předmět zakázky: Dodávka vozidla pro svoz odpadkových košů
Zadavatel:
Technické služby města Přerova, s.r.o.
Na hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I-Město
IČO : 278 41 090, DIČ : CZ 27841090
Zastoupený : Ing. Tomášem Lolkem – Technicko-provozním náměstkem
Telefon: 602 742 448, email: tomas.lolek@tsmpr.cz

Požadavky:
Automobil:
- Dvouosý podvozek s povolenou hmotností max. 3,5t
-

Rozvor náprav v rozmezí 2400 - 3000mm

-

Stabilizátor přední i zadní nápravy

-

Zesílené odpružení zadní nápravy

-

Samosvorný diferenciál nebo ekvivalentní řešení

-

Motor vznětový přeplňovaný o výkonu min. 90 kW, Emisní norma minimálně Euro V

-

Automatická převodovka

-

Vedlejší pohon pro hydraulické čerpadlo

-

Systém ABS

-

Stabilizační systém ESP

-

Palivová nádrž min. 60l

-

Denní jízdní světlo

-

Airbag řidiče

-

Místa k sezení min 2 - Sedadlo řidiče odpružené

-

Ovládání oken dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce

-

Centrální zamykání dálkově ovládané

-

Rádio, Klimatizace

-

Barva kabiny bílá RAL 9010

-

Držák náhradního kola včetně rezervy

-

Zakládací klín 1ks

-

Povinná výbava vozidla dle vyhl.341/2014

-

2x LED zábleskový maják s ochrannou mřížkou na kabině

Zapojená couvací bílá světla v obou koncových světlech vozidla
Ochranné mřížky na koncových světlech (eliminace poškození při výsypu)

Svozová nástavba:
-

Objem nástavby v rozmezí 3,7 – 4,2m3

-

Šířka nástavby max. 2000 mm

-

2x LED pracovní světlo (na pravé i levé straně) – ovládané od řidiče, každé zvlášť

-

1x LED zábleskový maják s ochrannou mřížkou v zadní části nástavby

-

Funkční druhá sada koncových světel v zadní části, horní hrany nástavby s ochrannou mřížkou

-

1x bezpečnostní zátěžová stupačka pro obsluhu - pevná (sklopná pouze dozadu)

-

LCD monitor v kabině vozidla s výstupem bezpečnostní kamery sledující prostor za vozidlem

-

Nástavba s lisem, s min lisovacím poměrem 1:2

-

Automatický cyklus lisování - návrat štítu do výchozí polohy, po stlačování

-

Bezpečnostní prvky bočních otvorů (zamezení vstupu do procesu lisování)

-

Vyvýšená vnitřní strana vhozu pravé strany do lisovací nástavby o 200mm

-

Hydraulické ovládání zadních dveří (z kabiny a na nástavbě)

-

Ovládání lisování (z kabiny a na nástavbě)

-

Ochrana zádě podvozku při vyklápění

-

Držák na koště a lopatu v přední části nástavby

-

1x držák pro převoz prázdných nádob 50l

-

Zábrany proti podjetí - boční

-

Barva nástavby bílá RAL 9010

-

Bezpečnostní prvky dle ČSN 1501

-

Návod k obsluze nástavby v českém jazyce

-

Dodání prohlášení o shodě k nástavbě

V nabídce neumožňujeme jiná než zmíněná ekvivalentní řešení.

V nabídce uvádějte cenu bez DPH.
Požadujeme garanci na výrobek min 3 roky, min 50000km, servis záruční a pozáruční v okruhu do 60 km od
sídla společnosti.
Doba dodání vozidla od podpisu smlouvy max. do 120 dnů.
Splatnost faktury do 30 dnů od dodání vozidla
Hodnotící kritéria: 80 % nabídková cena, 20% záruka na automobil
Termín podání nabídky : do 5.6.2017 do 14:00
Nabídky zasílejte: na e-mailovou adresu zadavatele tomas.lolek@tsmpr.cz, nebo osobně na adresu
zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení poptávkového řízení.

V Přerově 19. 5. 2017
Ing. Tomáš Lolek
Technicko-provozní náměstek

