Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Nákup traktora s čelným nakladačom
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Mesto Ilava
IČO 00317331

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, SK
Kontaktná osoba Ing. Viktor Wiedermann, +421 424 455 518, ilava@ilava.sk

Informácie o zákazke
Typ zákazky:

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie 25. 11. 2020
realizácie:
Lehota na predkladanie do 3.11.2020 do 12:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?cq2ac64-ydkTRi9QK8XTFvg
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky
Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

Opis zákazky
Oblasť Doprava a dopravné zariadenia
Podoblasť Nákladné automobily, náhradné diely a služby

Predmetom zákazky je obstaranie traktora s čelným nakladačom pre Mesto Ilava - predmet zákazky sa obstaráva pre potreby oddelenia
technických služieb.

Minimálne hodnotiace parametre:
1. TRAKTOR
Traktor
- kolesový univerzálny traktor, pohon 4x4
- dopravná rýchlosť min. 40 km/hod
- rázvor náprav min 2300 mm
- prevádzková hmotnosť traktora bez závaží min 4300 kg
- kolesá zadné min 16,4R34 a predné min 12,4 R24
- brzdy traktora na všetky kolesá – požadujeme brzdy v každom náboji kolesa (nie pripájaním predného náhonu)
- zadné závažia min 250 kg
Motor
- naftový, minimálne štvorvalcový
- objem motora min 4100 cm3
- nominálny výkon bez navýšenia min 70 kW
- otáčky motora pri max výkone max 2200 /min
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- maximálny krútiaci moment min 420 Nm
- zabudovaný ohrievač chladiacej kvapaliny motora na 220 V
Prevodovka
- synchronizovaná, reverzačná
- elektro hydraulicky ovládaný reverzor pod záťažou –tzv. PoweShutle
- počet prevodov min. 24 dopredu a 24 dozadu
- prevodovka s radením pod záťažou min 3 stupne – tzv. PowerShift
- automatické radenie prevodov radených pod záťažou
Prípojný a hydraulický systém
- zadný trojbodový záves II kategória s rýchloupínačmi
- ovládanie trojbodového závesu aj na blatníku traktora
- zdvihová sila zadného trojbodového závesu min 42 kN
- predný trojbodový záves
- zadný vývodový hriadeľ otáčky minimálne 540/1000 otáčok/minútu
- zadné tiahlo na vlečku výškovo rýchlonastaviteľné, čap 38 mm
- zadné spodný záves - AGROhák
- počet vonkajších hydraulických okruhov min 3 okruhy vzadu
- vzduchový brzdový systém pre prívesy a návesy – dvojhadicový aj jednohadicový
- zachytávanie vytečeného oleja z rýchlospojok – protiodkvapový systém rýchlospojok
- dodávka čerpadla hydrauliky min 50 l/minútu s tlakom min 19 MPa
Kabína
- odhlučnená s kúrením, vetraním,
- klimatizácia
- pracovné svetlá predné min 6 ks a zadné min. 3 ks
- vyhrievané zadné sklo a zrkadlá
- sedačka vodiča komfortná odpružená s bezpečnostným pásom
- sedačka spolujazdca s bezpečnostným pásom – musí byť schválená a uvedená v osvedčení o evidencii traktora t. j. traktor musí mať dve miesta na sedenie
- výstražný trojuholník, 2 majáky na Ľ a P strane strechy kabíny, uzamykateľný uzáver palivovej nádrže, podkladací
klin
- skrinka na náradie

2. TTRAKTOROVÝ ČELNÝ NAKLADAČ – NAMONTOVANÝ NA TRAKTORE
- dosah nakladača v oku výložníka (min 3,8 m)
- nakladacia výška (min 3,550 m)
- zdvihová sila v oku výložníka pri zemi pri tlaku 19,5 MPa (min 2800 kg)
- joistickové bowdenové ovládanie
- euro upínače náradia
- tlmič rázov
- III. hydraulická funkcia
- multifunkčná spojka – tzv. MULTILOCK

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne požadované parametre resp. lepšie.
Osobitné požiadavky:
- Všetky ponúknuté stroje a prídavné zariadenia musia byť agregovateľné a plne funkčné s traktorom a musia byť schválené pre premávku
po verejných komunikáciách .
- V cene traktora musí byť zahrnuté vykonanie prvej technickej prehliadky na dvore kupujúceho a s nákladmi na potrebný materiál.
- Vystavenie objednávky na základe víťaznej ponuky je viazané na schválenie finančných prostriedkov Mestským zastupiteľstvom v Ilave. V
prípade, že nedôjde k schváleniu finančných prostriedkov na predmet kúpy nevzniká právny nárok zo strany dodávateľa.
- Dodávateľ musí byť autorizovaným predajcom vozidla a príslušenstva, ktorý v rámci zákazky dodáva. Pred dodaním je dodávateľ povinný
túto skutočnosť preukázať.
- Dodávateľ garantuje záručný a pozáručný servis.
- Parametre vozidla a príslušenstva popísané v technických vlastnostiach sú považované za minimálne, verejný obstarávateľ prijme
plnenie s vyššími (lepšími) parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vlastnosti , ktorých hodnoty sú vyjadrené v opisnom formulári
v intervale.
- Dodávateľ je povinný dodať zariadenie bez nedostatkov, poškodenia alebo iného opotrebovania ako nový stroj .
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- Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
- Úspešný uchádzač je tiež povinný spolu s dodaným tovarom dodať: min. 2 kľúče, technický preukaz a doklady potrebné k prihláseniu
vozidla, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku a ďalšie doklady, potrebné pre prevádzku jednotlivých zariadení podľa všeobecne
záväzných predpisov a noriem, platných v čase dodania tovaru (servisná knižka, osvedčenie o evidencii motorového vozidla).
- Miesto plnenia zákazky - dvor OTS Mesta Ilava (Hurbanova 132, 019 01 Ilava).
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo
typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe
relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj dokument
s parametrami ponúkaného vozidla a príslušenstva - podrobnú špecifikáciu traktora s príslušenstvom (výrobca, značka, typ) v rozsahu
propagačných materiálov zverejňovaných výrobcom.
Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia cena za vozidlo a príslušenstvo podľa tejto výzvy.
Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z
obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie z envirofondu, formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry.
Splatnosť faktúry do 14 dní od prevzatia traktora s príslušenstvom.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj
nasledovné dokumenty:
- cenovú ponuku so špecifikáciu traktora s príslušenstvom a aby každý predmet obstarania (traktor kolesový univerzálny a traktorový čelný
nakladač) bol v ponuke nacenený samostatne.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 03.11.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 04.11.2020
do 12:00 hod.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

1

Traktor kolesový univerzálny

1,000 ks

2

Traktorový čelný nakladač

1,000 ks
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