Príloha č. 1 k Výzve na predloženie cenovej ponuky
Opis predmetu zákazky

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
Oprava opotrebovaných (nefunkčných) automatických prevodoviek ZF Ecomat 6HP
604C, ZF Ecomat 6HP 504C u autobusov SOR NB 18 a 12
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je zabezpečenie plnohodnotne, kompletne opravených automatických
prevodoviek (výmena všetkých poškodených a opotrebovaných komponentov) pri
čiastkových objednávkach. Po ich vystavení obstarávateľ zabezpečí odvoz, dovoz prevodovky
u úspešného uchádzača. Prevodovky budú na opravu dodané v kompletnom stave.
Žiadame v podkladoch uviesť jednotkovú cenu kompletného sortimentu náhradných
dielov krát počet kusov potrebných na jednu funkčnú prevodovku, s výpočtom
celkového súčtu. Uvedené ceny budú platné a účtované po celú dobu zmluvy.
Zároveň žiadame uviesť cenu práce za kompletnú opravu prevodovky.
PREVODOVKA – typ – ZF Ecomat 6HP 604C a ZF Ecomat 6HP 504C
Popis: automatická 6 stupňová
Prev. pomery pre jednotlivé prev. stupne :
1. - 3,43
2. - 2,01
3. - 1,42
4. - 1,00
5. - 0,83
6. - 0,59
R – 4.84
Po obdržaní výpisu závad z diagnostiky a popisu poruchy od obstarávateľa žiadame do 2
pracovných dní vyjadrenie úspešného uchádzača o zaslanie odborného posúdenia konkrétnej
poruchy.
Po dodaní obstarávateľom kompletnej demontovanej prevodovky úspešnému uchádzačovi,
žiadame zaslať cenovú ponuku na jej opravu do 3 pracovných dní od prevzatia prevodovky.
Celková doba od prevzatia čiastkovej objednávky od obstarávateľa na opravu prevodovky
nesmie prekročiť 7 pracovných dní. Obstarávateľ si vyžaduje vykonať na opravenej a
pripravenej prevodovke test na skúšobnej stolici.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil platné oprávnenie
vykonávať autorizovaný servis, ktorým preukáže skutočnosť, že uchádzač je autorizovaným
partnerom spoločnosti „ZF“, výrobcom automatických prevodoviek. Obstarávateľ požaduje,
aby tieto opravy vykonával výhradný dodávateľ certifikovaný od výrobcu prevodoviek ZF a
tým boli dodržané všetky kvalitatívne, bezpečnostné a environmentálne hľadiská dané
výrobcom. Použitím originálnych dielov identických s dielmi použitými pri výrobe sa
zachová hodnota prevodovky a tiež životnosť jednotlivých súvisiacich komponentov.

Výsledná suma opravy bude tvorená súčtom cien bez DPH za náhradné diely potrebné
na jednu funkčnú prevodovku kompletnú a ceny práce.
Vyžadujeme záruku na prevodovku v trvaní min. 6 mesiacov.
Predpokladaný počet opráv prevodoviek ZF – 6 ks

