OBEC HALÁMKY
Halámky 63, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
IČ 00666386, DS 6kwampz, e-mail: podatelna@halamky.info
Tel. 606 167 983
Obec Halámky, se sídlem Halámky čp. 63
Halámky, 27. června 2019
Věc: Výzva k podání cenové nabídky

1. Identifikační údaje zadavatele:
OBEC Halámky, sídlo Halámky čp 63, IČ 00666386
Prokeš Jan – starosta obce
2. Předmět zakázky:
Malotraktor pro práci v obci s příslušenstvím
TRAKTOR PRO PRÁCI NA OBCI
motor diesel min. 35 kW
natáčecí přední náprava traktoru
4 válcový motor
motor chlazený vodou
pohon všech kol
uzávěrka zadního diferenciálu
synchronizovaná mechanická převodovka
zadní vývodový hřídel 540/750 ot/min
zadní ramena kategorie 1 s rychloupínáním
zdvih zadní hydrauliky min. 1500 kg
otočné pracoviště obsluhy
3 hydraulické okruhy
zadní tažný závěs
kabina čtyřsloupková s topením a klimatizací
elektrický systém 12V
přístrojový panel
odpružené sedadlo
šípová záběrová kola šířky min. 28 cm a min. 18"
hmotnost min. 1600 kg
výška max. 210 cm
velký technický průkaz pro přihlášení

MULČOVAČ SE SBĚREM
pracovní záběr min. 150 cm
objem sběrného koše min. 800 litrů
hydraulické vysypávání koše
hydraulický zdvih do výšky min. 185 cm
pracovní nástroje plechové špachtle
nastavitelná přední kolečka
nastavitelný opěrný válec
hmotnost maximálně 280 kg
technické osvědčení

TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ VLEK
užitečné zatížení min. 2500 kg
brzděný nájezdovou brzdou
otočné tažné oko
opěrné kolečko
bočnice plechové
nástavky síťované nebo děrované
délka ložné plohy min. 280 cm
technické osvědčení

PŘEDNÍ ZAMETACÍ KARTÁČ
přední agregace v reverzu traktoru
pracovní záběr min. 155 cm
pohon přes vývodovou hřídel
průměr zametacího kartáče min. 50 cm
přimetací kartáč
nylonové štětiny kartáče i přimetače
hydraulické natáčení
hydraulicky výklopná sběrná vana
technické osvědčení

RADLICE NA SNÍH
přední agregace v reverzu traktoru
pracovní záběr 150 cm
šípová radlice
úhel natočení +/- 30°
pryžový břit
odpružení břitu
hmotnost min. 150 kg
technické osvědčení

VÁLEČKOVÝ SYPAČ
sypač na zadní agregaci
manuální regulace dávky
pracovní záběr min. 150 cm
objem min. 450 kg
samonakládací rám
ventil pro přepínání sypání a nakládání
kloubová hřídel
světelná rampa
krycí plachta
technické osvědčení

NAKLADAČ
nakladač kompatibilní k traktoru
agregace čelně nad motorem
výsyp nakladače do výšky min. 200 cm
ovládání joystickem s třetí funkcí
ovládání hydraulikou traktoru
tlumiče rázů
rychloupínání pro snadnou instalaci
odstavné nohy integrované v nakladači
euro úchyty nakladače
lopata hladká záběr min. 130 cm
lopata multifunkční s 5ti-prstovým přidržovačem záběr min. 130 cm
nosnost min. 400 kg
3. Doba plnění zakázky:
11/2019

4. Způsob hodnocení:
Nabídková cena bude uvedena v Kč, nabídková cena bez DPH a nabídková cena
včetně DPH. Výběr dodavatele nebude posuzován pouze podle nejnižší ceny, ale i
podle kvality nabízeného zboží a referencí.
Lhůta začíná běžet následující den po dni, kdy bylo zahájeno výběrové řízení
výběrové řízení a končí 11.7.2019 ve 12 hodin doručením na obecní úřad Halámky,
Halámky čp. 63. Cenová nabídka bude doručena písemně v obálce označené
„NEOTVÍRAT“.
Hodnocení nabídek bude 15.7.2019 v 18.00 hodin na obecním úřadu Halámky.
Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN dle obecně závazných a
doporučených předpisů a metodik.

Jan Prokeš
Starosta obce Halámky

