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Váš list   Naše číslo Vybavuje   Miesto, dátum 

        Bc. Branislav Koričanský  Sereď, 18.2.2015 
 
Vec:   Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
Správa majetku Sereď, s.r.o., ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
vykonáva prieskum trhu na dodanie predmetu obstarávania -  multifunkčný traktor 
s príslušenstvom v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy. 
 
Lehota dodania: do 14 dní od zadania objednávky.  
Záruka : minimálne 2 roky. 
  
Podmienky predloženia ponuky : 
Cenová ponuka musí byť vrátanie všetkých nákladov, montáže, dodania na adresu 
verejného obstarávateľa a zaškolenia obsluhy.  
Uchádzač je povinný doručiť cenovú ponuku v zalepenej obálke s označením 
„NEOTVÁRAŤ“ a heslom: „TRAKTOR“ poštou na adresu verejného obstarávateľa alebo 
predložiť osobne do kancelárie konateľa v termíne do 26.2.2015 do 12,00 hod. 
  
Ponuka musí obsahovať produktový list s technickými informáciami o ponúkanom tovare 
a príslušenstve, cenovú ponuku podľa prílohy č. 2 tejto výzvy a kópiu dokladu o oprávnení 
dodávať tovar. 
 
Kontaktná osoba : 
Bc. Branislav Koričanský 
Tel : 0905 335 839, email : branislav.koricansky@sered.sk  
 
S uchádzačom, ktorého ponuka bude pre mesto najvýhodnejšia, bude uzatvorený príslušný 
zmluvný vzťah. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prevyšuje 
predpokladanú hodnotu zákazky.  
 
 
 
 

       Ing. Tibor Krajčovič 
                konateľ 

 
 
 
 
 
 
 
 



          

 

 
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky 
 
Traktor  
Nový výrobok 
Motor diesel, vodou chladený, min. 3 – valcový, objem motora max. 720 ccm, výkon motora min. 16 HP, otáčky 
motora max 2800/min, nízka hladina splodín 
Objem palivovej nádrže min. 13 l, , spotreba paliva od 2,0 do 2,5 l podľa zaťaženia 
Pracovná rýchlosť min. 0,9 km/hod 
Maximálna rýchlosť min. 18 km/hod 
Zadná uzávierka diferenciálu, pohon 4x4 vypínateľný na 4x2 
Min. 2 stupňová mechanická prevodovka, pracovný a cestný chod, min. 6 rýchlostí dopredu, min. 2 dozadu 
Mechanická brzda v olejovej náplni – kotúčová, ručná parkovacia brzda 
Trojbodový záves vzadu kat 1, zdvih min 540 kg 
Trojbodový záves vpredu kat 0, s rýchloupínacím trojuholníkom, zdvih min. 400 kg 
3 vývodové hriadele s možnosťou zapnúť súčasne 
Zadná vývodová hriadeľ min. 540/1000 ot/min. 
Medzinápravová vývodová hriadeľ min. 2500 ot/min. 
Predná vývodová hriadeľ min. 2000 ot/min. 
Výkon hydraulického čerpadla min 14,0 l/min. 
2 vonkajšie predné hydraulické okruhy 
Polomer otočenia vnútorný max. 1800 mm 
Pracovné svetlá vpredu 
Sedadlo s plynulou reguláciou posuvu – odpružené 
Výbava pre komunikácie 
Kabína, kúrenie, spätné zrkadlá, vrchné pracovné svetlá 2 vpredu, 2 vzadu. 
Svetelná výška min 270 mm – veľká priechodnosť terénu, obrubníka chodníka 
Dĺžka stroja max. 2360 mm 
Hmotnosť max. 760 kg 
Kolesá na trávu predné min. 20x8 a zadné min 29 x 12,5 
COC certifikát a osvedčenie o evidencii - bez predchádzajúceho zápisu  

 
Kosačka 
Nový výrobok 
Medzinápravová kosačka 
Záber min. 1200 mm 
Kosačka uchytená na paralelnom výkyvnom systéme na kopírovanie terénu 
Min. 4 kopírovacie koliečka 
Nastavenie výšky kosenia nastaviteľná z miesta obsluhy  
Hydraulický zdvih kosačky 
Plná kompatibilita a funkčnosť s ponúkaným traktorom 

 
Zhrnovacia radlica predná 
Nový výrobok 
Gumový brit 
Celková šírka britu min. 140 cm 
Hydraulické natáčanie radlice z kabíny traktora 
Doska radlice odpružená proti nárazom 
Operné nastaviteľné kolesá 
Zavesenie na predný záves traktore 
Plná kompatibilita a funkčnosť s ponúkaným traktorom 

 
Rozmetadlo 
Nový výrobok 
Nádrž objem min. 250 l 
Maximálny rozptyl od 1,2 do 12 m 
Materiál rozmetacieho kotúča nerezová oceľ – min. 4 ks nastaviteľné lopatky 
Možnosť rozmetania po celej šírke alebo pomocou zdvojeného uzáveru možnosť rozmetania iba vpravo, alebo 
iba vľavo. 
Hmotnosť max. 70 kg 
Komunálne sito 
Komunálny deflektor 
Kardan 
Plná kompatibilita a funkčnosť s ponúkaným traktorom 

 
 



          

 

 
 
Príloha č.2 – cenová ponuka  
 
Uchádzač : 
 
Názov:   .................................. 

Adresa :  .................................. 

IČO :   .................................. 

 
 

Položka Názov a typ Cena bez DPH Cena s DPH 

Traktor  
 

   

Kosačka    

Zhrnovacia  
radlica predná 
 

   

Rozmetadlo    

Celková cena   

 

 

 
V ................. dňa .............      ............................................ 

        podpis a pečiatka 


