
Příloha č. 1 výzvy:
Technická specifikace

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

,,Nákup traktoru a vleku (soupravy) pro výcvik v autoškole SŠ Rokycany"

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do Ill. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání
veřejných zakázek, zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

název dodavatele:
ARBO, spol. S r.o.

IČO/DIČ: 40522172 l CZ40522172

sídlo: Hřb"tovn' 757, 339 01 Klatovy

osoba oprávněná jednat za
dodavatele: Ing. Václav Jarošík, ředitel-jednatel

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na
předmět plnění veřejné zakázky, a to 1 ks traktoru s přívěsem (soupravy) pro výcvik v autoškole zadavatele,
která je předmětem plnění veřejné zakázky ,,Nákup traktoru a vleku (soupravy) pro výcvik v autoškole SŠ
Rokycany". Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se
jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než poZaduje zadavatel v zadávacích
podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke
zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží (stroj) nové, originální, nesmí být
repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů,
které obsahuje Příloha č. 1 výzvy. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně
nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické
informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými
nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.
Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků
znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení
nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Tabulka bude doplněna technickými listy (v českém jazyce) a obrazovou dokumentaci
(fotodokumentaci) nabízeného zboží.

Předmět plnění musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi
požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka traktoru s přívěsem (soupravy) pro praktickou výuku
v autoškole, a to dle bližší specifikace zadavatele uvedené níže.

Součásti předmětu VZ jsou následujÍcÍ činnosti:

· Dodání předmětu plnění
· Doprava na místo určené zadavatelem
· Úprava traktoru pro autoškolu včetně zapsání druhého ovládání do TP (včetně nákladů s tím spojených -

tzn. poplatky vyměřené a vybírané příslušnými úřady apod.)

· Předání veškeré potřebné dokumentace k převzetí předmětu plnění
· Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu, a to pro

všechny členy obsluhy předmětu plnění



· Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a
přejímacího řízení

· Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční a pozáruční servis:

· Záruka minimálně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí
zboží. Předání a převzetí případného vadného zboží v sídle zadavatele.

· Záruční servis bude prodávajícím zajištěn v odborných autorizovaných servisech.
· Garance servisního zásahu v době záručního i pozáručního servisu v místě plnění nejpozději do 48

hodin od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).

· V případě záručních oprav zajišťuje převoz traktoru do servisu uchazeč na své náklady.
· Dojezdová vzdálenost do servisu maximálně 60 km od místa plnění (tj. od sídla zadavatele). V případě

delší vzdálenosti zajišťuje převoz traktoru uchazeč na své náklady (tj. účastník hradí náklady spojené
s převozem nad 60 km), a to v záruční i pozáruční době, v případě oprav, havárií i pravidelných
servisních prohlídek.

· Garance pozáručního servisu minimálně na období 5 let po skončení záruční lhůty. Zadavatel je
oprávněn po skončení záruční lhůty využívat i jiné poskytovatele pozáručního servisu, pokud se
podmínky pozáručního servisu dodavatele ukážou pro zadavatele nevýhodné.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

V levé části tabulky zadavatel uvádí minimální požadované parametry zboží.

Pozn. Pokud Dodavatel zadavatelem požadované minimální parametry nesplní, bude jeho nabídka
vyřazena z dalšího posouzení a hodnocení nabídek pro nesplnění požadavků zadavatele na předmět

plnění.

Minimální požadované parametry Dodavatelem nabízené parametry

Kolový traktor 4x4 se 4 válcovým Ko ový tra <tor 4X4 s::?á covým d"ese ovým
dieselovým motorem

motorem

Elektronicky řízené vstřikování ANO
paliva Common Rail s emisní Elektronicky řízené vstřikováni paliva Common Rail
normu Tier 4a . .

s emisni normu Tier 4a

Nejvyšší povolená rychlost 40 km/h ANO
Nejvyšší povolená rychlost 40 km/h

Provozní hmotnost (řádek č. 35 v ANO
TP) min 5000 kg Provozní hmotnost {řádek č. 35 v TP) 5000 kg

Kabina s topením a klimatizací ANO
Kabina s topením a klimatizaci

1 Traktor Vzduchové brzdy přívěsu 1"2 ANO
okruhové Vzduchové brzdy přívěsu 1+2 okruhové

Pneumatiky: ANO
min. přední 360/80 R20, V .
min. zadní 440/80 R30 predni 360/80 R20,

zadní 440/80 R30
- sdnicni vzor V ,

- silnicni vzor

výkon motoru ANO
min. výkon 55 kW výkon motoru

55 kw

ANO
výkon čerpadla hydrauliky výkon čerpadla hydrauliky
min. 48 l/min 48 l/min

Servisní interval výměny oleje ANO
min. 600 - max. 800 mth



Servisní interval výměny oleje
600 mth

Kompletní úprava pro autoškolu,
včetně zapsání druhého ovládání ANO
do TP: Kompletní úprava pro autoškolu, včetně zapsáni
- úprava sedadel v konfiguraci řidič druhého ovládáni do TP:
" učitel, vedle sebe obě odpružené - úprava sedadel v konfiguraci řidič + učitel, vedle
s bezpečnostními pásy sebe obě odpružené s bezpečnostními pásy

- pedálové ovládání řidič " učitel, - pedálové ovládáni řidič + učitel, konfigurace
konfigurace spojka, brzda spojka, brzda

- osazení panelu autoškola "L" - osazeni panelu autoškola "L" reflexní krychle tř.
reflexní krychle tř. R2, 250x250x250 r2, 250x250x250 mm

mm

Dvounápravový přívěs s točnicí, ANO
mechanické odpružení nápravy Dvounápravový přivěs s točnici, mechanické

odpruženi nápravy

Provozní hmotnost: 1 800 kg - 2 ANO
000 kg Provozní hmotnost: 1 950 kg

2 Traktorový
přivěs Nejvyšší povolená rychlost 40 km/h ANO

Nejvyšší povolená rychlost 40 km/h

Třístranně sklopný ano
Třístranně sklopný

výška bočnic min. 0,5 m ANO
výška bočnic 0,5 m

svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V Klatovech, dne 28.4. 2020

podpis oprávněné osoby za dodavatele

Ing. Václav Jarošík, ředitel-jednatel


