
Jednotka Minimálne

Postrekovač veľký ks

1 Elektronicky riadená náprava – sledovanie stôp kolies traktora
2 Hydraulické odpruženie nápravy
3 Plynule nastaviteľný rozchod kolies nápravy, s nastavením rozchodu 2,25m na stred kolies
4 Spodný guľový záves K80
5 Pneumatické brzdy a parkovacia brzda
6 Plastová, UV odolná nádrž hlavná: 4500 až 5000 l s miešaním a preplachom l 4 500
7 Plastová, UV odolná nádrž preplachová: min. 500 l l 500
8 Primiešavacie zariadenie chemikálii s preplachom obalov
9 Plnenie hlavnej nádrže vodou z boku stroja cez B koncovku
10 Membránové čerpadlo min 330 l/min l/min. 330
11 Elektronická regulácia palubným počítačom s dotykovou s obrazovkou, cez ISOBUS
12 Automatické spínanie postrekových sekcii ramien
13 9 postrekových sekcii ks
14 Elektronický hladinoznak
15 Min. 5- stupňová filtrácia
16 Záber ramien  s paralelogramovým zavesením m
17 Celkové aj individuálne naklápanie ramien – ľavé / pravé
18 Vzduchová podpora so zvlášť ventilátorom pre každé rameno

19
kalibračná súprava, kabeláž pre traktor bez ISOBUS, širokouhlý transmisný hriadeľ

20 Elektrické nastavenie uhla prúdenia vzduchu

21

Elektrická plynulá regulácia otáčok ventilátorov

Sumárna ponuka bez DPH
Vypočítaná DPH z navrhovanej sumy ( 20% )

Sumárna ponuka s DPH

Uvedte ponúkaný typ zariadenia

 "ano" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkam obstarávateľa. 

Potvrdenie údajov o ponúkanom tovaru/zariadení oprávneným zástupcom uchádzača:

Postrekovač veľký
PONUKA NA TECHNICKÉ PARAMETRE A VYBAVENIE 

Požadované technické parametre a vybavenie

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom  DPH, upozorní.

Pokyny pre vypracovanie ponuky: 
V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom



Príloha č. 2

Maximálne Presne Ponuka
1

5000

9

24

Meno a podpis:

PONUKA NA TECHNICKÉ PARAMETRE A VYBAVENIE 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom  DPH, upozorní.

Pokyny pre vypracovanie ponuky: 
V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom


