ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА,
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ,
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Пълно описание на предмета на поръчката
Предмет на поръчката е доставка на техника за третиране на биоразградими отпадъци за
нуждите на община Монтана, вкл.:
− Инветнар за третиране на биоразградими отпадъци - трактор – един брой, нов,
със следните технически параметри:
1.

Двигател

Максимална мощност, кW

дизелов с турбокомпресор и интеркулер
95-100

Работен обем на двигателя, см3

не по-малко от 4400

Трансмисия

Semi Powershift или еквивалент

Предавки включващи се ,,под товар“

не по-малко от 3 в диапазон

Ниво на вредни емисии
Брой предавки напред
Колесна система

Блокаж на диференциала

съгласно изискванията на ЕС за регистрация
не по-малко от 30
4х4

да

Транспортна скорост, км/ч

40

- задна, товароносимост, kg

не по-малко от 5000kg

Навесна система

хидравлична с триточков навесен механизъм

- предна, товароносимост, kg

не по-малко от 2500 kg

Предна тежест, kg

Хидроразпределители, бр.
ВОМ

Обороти, min-1

не по-малко от 400kg
не по-малко от 5

независим, четирискоростен
540; 540 Е; 1000; 1000Е;

Кабина

да

Седалка

с пневматично окачване

Климатик, отопление и вентилация
Волан

Люк на тавана
Радио

Друго оборудване и изисквания

Задни и предни работни светлини
Сигнална лампа, бр.

Пневматична спирачна с-ма за
ремарке

Да

с регулируема колона
да
да
да
2
да

− Тракторно гребло за биоразградими отпадъци: един брой, ново гребло, да се
агрегатира с предложения трактор и да отговаря на следните технически параметри:

За навесване към предна навесна с-ма

на трактора по т. 1

Височина, mm

не по-малко от 600

Ширина, mm

Ъгъл на повиване спрямо центъра
(ляво, дясно)
Повиване на греблото

Сменяема ивица, против износване в
долната част на греблото

Регулиране на височина и ,,копиране“
на терена
,,Паркинг“ опора

2.

не повече от 2200

не по-малко от 30o
хидравлично от трактора
каучукова
чрез опорни колела
да

Техниката трябва да отговаря на следните изисквания на възложителя:
2.1. Към техническото предложение участниците следва да представят:
2.1.1. описание на техниката

2.1.2. Сертификати за съответствие с европейските директиви за екологичност и
безопасност или еквивалентен документ /представят се заверени копия на
сертификати, издадени от производителя/

За съответствието на предложената техника с поставените от възложителя изисквания,
участника представя и други доказателства за техническите си възможности да изпълни
предмета на поръчката (снимков материал, каталози и др., на доставяни или произвеждани
от участника машини, сходни с предмета на поръчката. Ако участник представя каталози
на продуктите, в същите не трябва да има посочени цени )
2.2. Гаранционен срок - не по-малко от 24 месеца от датата на подписване на приемопредавателния протокол между Възложителя и Изпълнинеля.

2.3. Предложената техника трябва да се агрегатира със следните машини:
-

ремарке до 8,0 т общ товар;
мулчер до 3,0 м;
дробилка за биоразградими отпадъци ( клони и др.);
машина за контурно обрязване на дървета и храсти.

