
b) přídavné stroje k malotraktoru (2 ks} se specifikací {přídavné stroje budou

minimálně splňovat trto technické parametry a dále bude vybaveno či bude

obsahovat}:

a, příkopové rameno

- plně vybavené pro náročnější podmínky,

- dosah od osy traktoru min. 4 m,

- mulčovací hlava s pracovním záběrem min. 1000 mm,

- Y nože na nálet do průměru 3 cm,

- plovoucí poloha,

- obousměrná rotace pracovního rotoru,

- mechanické proti nárazové jištění,

b. mulčovač svahový

- záběr: 150 - 170 cm,

- uzpůsoben na uýkon traktoru 60 - 70 HP

Zdůvodnění technické specifikace malotraktoru s přídavnými stroji: Malotraktor musí b,ýt

konstruován s ohledem na dlouhou životnost a maximální provozní vyuŽitelnost. Malotraktor

s přídavnými stroji bude převážně sloužit k obhospodařování rybníků, zvláště pak ke kosení

travní vegetace na chovných rybnících. Rybníky, na kterých rybničně hospodaří Český

rybářský svaz, z. s., místní organizace v Pře|ouči, se nacházejí v těžce dostupných terénních

podmínkách. S ohledem na těžko přístupné rybníky, požadujeme, aby traktor měl

odpovídající výkon motoru s pohonem 4x4. Dále požadovaným parametrem je odpovídající

pohon s plazirnými rychlostmi. Atmosférický motor bez turba zajistí větší životnost,

spolehlivost a menší poruchovost malotraktoru. Parametry výkonu Čerpadla a nosnosti jsou

stanovené s ohledem na připojení přídavných strojů. Příkopové rameno a svahový mulčovač

budou sloužit ke kosení nejen travní vegetace, ale i náletových dřevin, které negativně mění

krajinný ráz. Tyto práce byly do současnosti plněny brigádně a křovinořezy, avšak plocha,

která se pravidelně udržuje, převyšuje lidské úsilí a tyto práce se již musí mechanizovat.

Pořízený malotraktor s přídavnými stroji se bude používat v průběhu celého hospodářského

roku.

Předpokládaná hodnota zakázky je 845 300 Kč bez DPH (1 070 000 Kč s DPH} a z toho (pokud

hodnota zakázky přesáhne předpokládanou hodnotu zakázky, bude hodnocena (nebude

vyloučena)):

r Předpokládaná hodnota nákupu malotraktoru (1 kus)je 466 100 Kč bez DPH (590 000

Kč s DPH).

o Předpokládaná hodnota nákupu přídavných strojů k malotraktoru (2 kusy)je 379 200

Kč bez DPH (480 000 Kč s DPH).

3. Soutěžní |hůta pro předkládání nabídek začíná běžet následujícím dnem odeslání uýzvy

k předložení nabídek a končí dne 1].. 3. 2017 v 10:00 hodin. Místem pro podání nabídek je

sídlo zadavatele, tj., Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přelouč, Hradecká 163,

přelouč 535 01. Nabídky je možno předat osobně (kontaktní osobě zadavatele) nebo

doporučeně poštou tak, aby byla podána ve lhůtě pro podání nabídek a to v českém jazyce


