
 
Příloha č. 2 ZD 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍDKY 

 

Technická specifikace nabídky pro část 1. 
 

Předmětem této zakázky je dodávka 120 ks kompostérů s objemem 1100l. Další minimální 

technické požadavky jsou uvedeny níže. V případě, že navrhované řešení nebude splňovat 

uvedené technické požadavky, bude nabídka vyřazena z hodnocení. 

 

Kompostér – objem 1100 l 
- tloušťka stěny min. 5 mm 

- váha min. 25 kg 

- výška max. 110 cm 

- větrací otvory po celém obvodu kompostéru 

- systém zabraňující ucpávání větracích otvorů biologickým odpadem zevnitř 

kompostérů 

- pojistka na víku proti větru 

- stabilní proti větru, proti převrácení 

- vyroben z materiálu odolného vůči povětrnostním vlivům (nejlépe z 

recyklovatelného vysokohustotního polyetylénu) 

- možnost vyjímaní kompostu ze všech stran kompostéru 

 
Při nesplnění některého z výše uvedených parametrů a požadavků bude uchazeč vyloučen z výběrového řízení 

 

 

 

 

Technická specifikace nabídky pro část 2. 
 

Předmětem této zakázky je dodávka 2 ks uzavřených vanových kontejnerů se střechou. Další 

minimální technické požadavky jsou uvedeny níže. V případě, že navrhované řešení nebude 

splňovat uvedené technické požadavky, bude nabídka vyřazena z hodnocení. 

 

Kontejner vanový se střechou 

- výška háku 1000 mm, osazený na podélnících I 120, rozteč 1060 mm  

- vzadu vrata a zesílené žebro U 120 

- výška boků od podlahy 2020 mm, čelo šířka vnější 2050 mm, celková délka 

kontejneru 3810 mm 

- podlaha v síle 3 mm, boky 2 mm, horní díl sklopný pl. 1,5 mm  

- vrata se zajištěním v otevřeném stavu k bokům kontejneru 

- horní díl dělený na polovinu a zajištěný karháky po levé straně směru jízdy (za 

spolujezdcem) 

 
Při nesplnění některého z výše uvedených parametrů a požadavků bude uchazeč vyloučen z výběrového řízení 



Technická specifikace nabídky pro část 3. 
 

Předmětem této zakázky je dodávka 1 ks drtící lopaty s adaptérem a 1 ks drapákové vidle. 

Další minimální technické požadavky jsou uvedeny níže. V případě, že navrhované řešení 

nebude splňovat uvedené technické požadavky, bude nabídka vyřazena z hodnocení. 

 

 

Drtící lopata s adaptérem 

- kompatibilní k traktoru JOHN DEERE s max. výkonem 52.0/2200 ot. s čelním 

nakladačem – standartní EURO uchycení; hydraulika  max. 40 l/min. 

- šířka lopaty: min. 1100 mm 

- počet bubnů: 2 ks 

- frakce: 0-50 mm 

- max. tlak: 250 bar 

- objem lopaty ISO/SAE: 0,40/0,50 m3 

- výkon: 25 kW 

- prosévací plocha: min. 0,40 m2 

- min. potřebný průtok pro činnost drtícího zařízení do 40 l/min. 
 

Drapákové vidle  
- kompatibilní k traktoru JOHN DEERE – max. výkonem 52.0/2200 ot.  

- dvoupísté 

- šířka min. 1450 cm 
 

 

Dodavatel zajistí servis, montáž a uvedení strojů do provozu. 

 

 
Při nesplnění některého z výše uvedených parametrů a požadavků bude uchazeč vyloučen z výběrového řízení 

 

 

 


