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Príloha č. 1  

Opis predmetu zákazky 

Predmet zákazky: Dodávka malotraktora 

Dodávka nového komunálneho malotraktora – 1ks 
 
Minimálne technické parametre: 
Motor nafta, vodou chladený, úsporný 
Výkon: min 18 kW   
Počet valcov : 3-4 
šírka traktora: max. 1200mm   
 
Minimálna požadovaná výbava: 

- mechanická prevodovka 
- bezpečnostná presklená kabína s kúrením, autorádio  
- zadná uzávierka diferenciálu, pohon 4x4 vypínateľný na 4x2 
- brzda mechanická prevádzková v olejovej náplni 
- ručná parkovacia brzda 
- zadný trojbodový záves , zdvih min.600kg 
- zadný vývodový hriadeľ 
- svetlomety predné 2x 
- svetlomety zadné 2x  
- výstražný maják  

 
Príslušenstvo: 

- vlečka (cca 125x200) , hydraulické vyklápanie 
- čelný nakladač s paralelogramom a 3 funkciou 
- lopata k čelnému nakladaču 1,2m s euroupínaním 
- paletizačné vidly k čelnému nakladaču 
- rozmetadlo komunálne 
- predná radlica (cca 150 cm)  s hydraulickým ovládaním a naklápaním (s  gumovým aj železným britom) 
- mulčovač 
- kardan so strižnou skrutkou 

 
Nevyhnutnou súčasťou dodania predmetu zákazky bude:  
preberací protokol, návod na obsluhu vozidla v slovenskom jazyku, platný doklad o záručných podmienkach, 
doklady potrebné k vydaniu technického preukazu pre premávku na pozemných komunikáciách v SR, návod na 
údržbu v slovenskom jazyku, servisná knižka, výbava a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie a 
všetky ostatné potrebné dokumenty poskytované výrobcom predmetu zákazky. 
 
Ďalšie požiadavky: 

- verejný obstarávateľ požaduje záruku na tovar min. 24 mesiacov resp. ak uchádzač ponúka dlhšiu 

dobu , tak uvedie do zmluvy túto dobu. 

- zaškolenie obsluhy malotraktora povereného zamestnanca kupujúceho v rozsahu 2 hod. 

- záručný a pozáručný servis v mieste verejného obstarávateľa  

- pozáručný servis min. 24 mesiacov odo dňa  ukončenia záručnej doby. 
 
Ekvivalentné riešenie:  
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý 
z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok 
konkrétneho výrobcu, uchádzač môže nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom 
technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude 
spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré 
sú uvedené technológie a zariadenia určené.  


