Předmět zakázky: Generální oprava vozidla Multicar M26A typ 8140-23-3585, 4x2, r.v.1997
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
Předpokládaný rozsah generální opravy Multicar M26A
Motor:
- Přetěsnění + zbroušení hlavy (úniky oleje)
- výměna gufera pod setrvačníkem a u rozvodu, vyvložkování válců (případně přebroušení), výměna
pístů včetně kroužků (špatné tlaků ve válcích)
- kontrola ložisek u klikové hřídele (případnou výměnu nacenit zvlášť)
- výměna vstřikovačů (špatný tah motoru)
- kontrola turbokompresoru (případnou výměnu nacenit zvlášť)
- seřízení palivového čerpadla
Převodovka:
- Výměna táhel řazení rychlostí a řazení čerpadla včetně kulisy řazení (poškozené, již nelze seřídit)
- Kontrola těsnosti (únik oleje)
Řízení:
- Výměna posilovače řízení (únik oleje)
- Kontrola čerpadla řízení a zabroušení dosedacích ploch
- Kontrola kloubu řízení
Nápravy:
- Celková kontrola, bez předpokladu zásahu (zadní náprava měněna 2010, přední čepy a zavěšení 2016)
Brzdy:
- Celková kontrola systému brzd
- Výměna zátěžových regulátorů (odpojeny – nefunkční)
- Výměna zadního brzdového obložení
- Výměna rozvodu brzdového systému – trubky i hadice
- Kontrola hlavního brzdiče
- Výměna brzdových válečků zadních brzd
Elektroinstalace:
- Kompletní odstranění původní elektroinstalace vozidla
- Vybavit kompletně novou instalací včetně zadních lamp a přívodů k baterii
- Výměna vypínacích prvků v kabině vozidla
Kabina:
- Kontrola stavu a vyvaření zkorodovaných míst + kompletní lakování
- Potažení sedadel
- Instalace nových madel
- Doplnění chybějících prvků interiéru (hlava řadící páky, výplně dveří…..)
Rám:
- Kontrola odpružení
- Lokální odstranění koroze + lakování (včetně předního nárazníku, stupaček a hydraulické přední desky)

Hydraulika:
- Kontrola těsnosti
- Výměna hydraulického rozvodu (přední i zadní), včetně rychlospojek
Korba 3S sklápěče:
- Lokální odstranění koroze, vnější lakování (včetně spodku)
- Dodělání odnímatelných ocelových platků – Přední, boční i zadní (výměna dřevěných)

Žádáme položkový rozpočet minimálně na popsané ucelené části, dle výše uvedeného předpokladu rozsahu
opravy.
Případný další, či jiný rozsah doporučte a naceňte zvlášť.
V nabídce uvádějte cenu bez DPH
Požadujeme garanci na provedené opravy 1 rok
Splatnost faktury do 30 dnů od dodání vozidla
Hodnotící kritéria: 80 % nabídková cena, 20% záruka na provedené opravy
Termín podání nabídky : do 31. 3. 2017 do 14:00 hod.
Nabídky zasílejte: na e-mailovou adresu zadavatele tomas.lolek@tsmpr.cz, nebo osobně na adresu
zadavatele.
Obhlídka stavu možná po domluvě na výše uvedených kontaktech.
V Přerově 7. 3. 2017
Ing. Tomáš Lolek
Technicko-provozní náměstek

