
 
Príloha č. 1 Výzvy  Cenová ponuka 

 

Verejný obstarávateľ:  CONTAX EKO, s.r.o. 

Predmet zákazky: Dodanie technológie na spracovanie biologického odpadu 

    P.č. 
Opis minimálnych požadovaných funkčných a  
technických vlastností a parametrov 

 
Požadovaná 

hodnota: 

Ponúkaná hodnota: 
(ÁNO - NIE/ 

hodnota parametra) 
/vyplní uchádzač/ 

 
Cena v EUR bez DPH     

/vyplní uchádzač/ 

 Čelný samochodný nakladač 1 ks   

1.  zdvih                                                                   
predný dosah                                                   min 3 až 
3,9 m 
pojazdová rýchlosť                                         min 35 až 
40 km/h 
lyžica s objemom                                           min 1m

3
 

lyžica s pridržiavačom                                   áno 
nosnosť                                                              min 4000 
kg 
nosnosť v prednom dosahu 3m                 min 2000 
kg 
výkon motora                                                  min 130 
koní 
výkon hydrauliky                                            min 170 
l/min 
typ hyd. čerpadla                                            piestové, 
variabilné 
prevodovka                                                      vario 
hmotnosť stroja bez adaptérov                 max. 7800 
kg 
šírka stroja                                                         max. 2,4 
m 
výška stroja bez majáka                               max. 2,4 m 
odnímateľný (magnetický maják)            áno 
svetlá výška                                                       min 0,40 
m 
polomer otáčania (vonkajšok pneu)       max. 3,95 m 
automatické čistenie chladiča                    áno 
brzdy na oboch nápravách                          áno 
objem hyd. oleja s systéme                        min 130 l 
objem palivovej nádrže                                min 120 l 
homologizácia pre cestnú dopravu          traktor 
kabína s vykurovaním a klimatizáciou     áno 
pneumaticky odpružené sedadlo             áno 
funkcia odtlakovania hyd. okruhu            áno 
pracovné svetlá, 2 vpredu, 2 vzadu         áno 
tri režimy riadenia                                          áno 
ovládanie hyd. funkcií multifukčným 
joystickom               áno 

min. 5,5 – 6,9 m   

2. predný dosah min. 3 - 3,9 m 
 

 

3. pojazdová rýchlosť min. 35 až 40 km/h 
 

 

4. lyžica 1m
3
 vyžaduje sa  

 
 

5. lyžica s pridržiavačom vyžaduje sa   

6. nosnosť  min. 4 000 kg  

7. nosnosť v prednom dosahu 3m                  
 

min. 2 000 kg  

8. výkon motora                                                   
 

min. 130 koní  

9. výkon hydrauliky min 140 l/min   

10. typ hydraulického čerpadla  -  piestové, variabilné  vyžaduje sa   

11. prevodovka - vario vyžaduje sa   

12. hmotnosť stroja bez adaptérov                  
 

max. 7 800 kg  

13. šírka stroja  max. 2,4,m  

14. výška stroja bez majáka                                
 

max. 2,4 m  

15. odnímateľný (magnetický maják)             vyžaduje sa   

16. svetlá výška                                                        
 

min. 0,40 m  

17. polomer otáčania (vonkajšok pneu)        
 

max. 3,95 m  

18. automatické čistenie chladiča                     
 

vyžaduje sa   

19. brzdy na oboch nápravách                           
 

vyžaduje sa  

20. objem hyd. oleja s systéme                         
 

min. 130 l  

21. objem palivovej nádrže                                 
 

min. 120 l  

22. homologizácia pre cestnú dopravu - traktor 
 

vyžaduje sa   

23. kabína s vykurovaním a klimatizáciou      vyžaduje sa   

24. pneumaticky odpružené sedadlo              
 

vyžaduje sa   

25. funkcia odtlakovania hyd. okruhu             
 

vyžaduje sa   

26. pracovné svetlá, 2 vpredu, 2 vzadu          vyžaduje sa   

27. tri režimy riadenia                                           
 

vyžaduje sa   

28. 
ovládanie hyd. funkcií multifukčným 
joystickom                vyžaduje sa  

 

 

Inštruktáž obsluhy, uvedenie do prevádzky vyžaduje sa    

Záručná lehota  2 roky 
 

  

Doprava na miesto prevádzky vyžaduje sa    

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH  

DPH v EUR  

Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH  

Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky: 
 
 
IČO:                             DIČ:                              IČ DPH: 
Platca DPH:                áno                              nie 
 
Obchodné meno výrobcu, názov tovaru, typové označenie: 
 
Dátum vypracovania ponuky: 
Podpis + pečiatka štatutárneho zástupcu predkladateľa ponuky:  
 



- 

 
  Príloha č. 1 Výzvy  Cenová ponuka 

 

Verejný obstarávateľ:  CONTAX EKO, s.r.o. 

Predmet zákazky: Dodanie technológie na spracovanie biologického odpadu 

 

    P.č. 
Opis minimálnych požadovaných funkčných a  
technických vlastností a parametrov 

 
Požadovaná 

hodnota: 

Ponúkaná hodnota: 
(ÁNO - NIE/ 

hodnota parametra) 
/vyplní uchádzač/ 

 
Cena v EUR bez DPH     

/vyplní uchádzač/ 

 Drvička biologického odpadu 1 ks   

1.  elektrický pohon  vyžaduje sa   

2. príkon min. 5 kW  

3. priemer drveného materiálu min. 5 cm  

4. dĺžka štiepky min. 5 cm  

5. vyfukovanie drveného materiálu komínom  vyžaduje sa   

6. výkon stroja  min. 5m3/h  

7. nožový drvič  vyžaduje sa  

8. samočinné podávanie  vyžaduje sa  

9. možnosť nastavenia veľkosti štiepky vyžaduje sa   

 

Inštruktáž obsluhy, uvedenie do prevádzky vyžaduje sa    

Záručná lehota  2 roky 
 

  

Doprava na miesto prevádzky vyžaduje sa    

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH  

DPH v EUR  

Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH  

Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky: 
 
 
IČO:                             DIČ:                              IČ DPH: 
Platca DPH:                áno                              nie 
 
Obchodné meno výrobcu, názov tovaru, typové označenie: 
 
Dátum vypracovania ponuky: 
Podpis + pečiatka štatutárneho zástupcu predkladateľa ponuky:  
 
 
 

 

 


