Předmět zakázky: Dodávka užitkového automobilu Renault Master
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:
- Pro řidičské oprávnění skupiny B
- Dvou-kabina – 7 míst
- provedení 3-stranně sklopný valník ocelový s ochranným čelem kabiny, s kotvícími oky a úchyty pro
plachtu
- rozměry ložné plochy min. cca: délka 3,2m x šířka 2,1m
- celková výška bočnic cca 80 cm (max. výška hrany bočnice od země 185cm) - 40cm spodní + 40cm horní
odnímatelné, uchycené na horní straně v čepech („pendl“), zadní strana pouze spodních 40cm (vyhrazujeme si možnost komunikace a upřesnění detailů s nástavbářem)
- pohon naftovým motorem do maximálního objemu 2.500 ccm, min výkon 140k
- provedení 4x2
- pohon zadní nápravy s možností uzávěrky diferenciálu
- zadní náprava dvoumontáž
- rezervní kolo
- barva kabiny bílá
Příslušenství
a) Příprava pro připojení přídavného zařízení na motoru a na převodovce
b) Ovládání volnoběžných otáček motoru
c) Prodloužená kabeláž pro přestavby
d) 2x homologovaný maják oranžové barvy na kabině vozidla
e) 2x pracovní světla v LED provedení – 1x na zadní straně kabiny (nasvětlení ložné plochy) a 1x v zadní
části vozidla (pro nasvětlení prostoru za vozidlem) – odděleně spínané z kabiny řidiče
f) Kamerový parkovací asistent
g) Zvýšený výkon alternátoru
h) Tažné zařízení do 3 t vč. 13 pólové elektrozásuvky
V nabídce uvádějte cenu bez DPH
Požadujeme garanci na výrobek 5 let, min 100000km, servis záruční a pozáruční v okruhu do 60 km od sídla
společnosti.
Splatnost faktury do 30 dnů od dodání vozidla
Hodnotící kritéria: 80 % nabídková cena, 20% záruka na automobil
Termín podání nabídky : do 24. 2. 2017 do 14:00 hod.
Nabídky zasílejte: na e-mailovou adresu zadavatele tomas.lolek@tsmpr.cz, nebo osobně na adresu
zadavatele.
V Přerově 15. 2. 2017
Ing. Tomáš Lolek
Technicko-provozní náměstek

