Iepirkuma procedūra ID. Nr. LR 2018/2 AK

2.pielikums: Tehniskā specifikācija

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Pretendents,
___________________________________________________________________,
pretendenta nosaukums

reģ.Nr._____________________________________________________________________
__,
vienotais reģistrācijas numurs

tā _________________________________________ personā
Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds uzvārds

Obligātie nosacījumi un minimālās
Pretendenta piedāvājums
Jānorāda konkrētu rādītājus, lielumus
prasības
Pirmā daļa (I)
Jauns Traktors ar papildaprīkojumu
Modelis:
Jauns (ne vecāks par 2017.gada 1.janvāri)
Transmisija 4x4, mehāniska ar reversa sviru pie
stūres
Transmisija ar diviem, mehāniski pārslēdzamiem,
ātruma diapazoniem līdz 11 km/h un līdz 29 km/h
Pārnesumu skaits ne mazāks kā 12 FWD un 12
REW
Priekšējo riteņu pagriešanas leņķis ne mazāks par
55 grādiem
Dīzeļdzinēja jauda ne mazāka kā 33 kW
Traktora platums līdz 1380 mm ar agro riepām,
līdz 1500 mm ar zālāja riepām, garums no 3000
-3300mm, kopējais augstums ar kabīni ne lielāks
kā 2350 mm
Traktora pašmasa ne lielāka kā 1500 kg
Klīrenss ne mazāk kā 380 mm
Hidrosistēmas ražība ne mazāka kā 45 l/min
Trīs punktu uzkares celtspēja ne mazāka par 1200
kg;
Trīspunktu uzkares kategorija CAT1 un CAT2;
Papildus aprīkojums traktoram:
Priekšējā trīspunktu uzkare ar jūgvārpstu
(celtspēja ne mazāka par 400 kg):
Trīspunktu uzkare CAT 1
Hidroizvadu pāru skaits priekšā vismaz 2 (divi),
aizmugurē vismaz 2 (divi).
Priekšējā jūgvārpsta 1000 apgr.
Aizmugures jūgvārpsta gan no gaitas, gan
neatkarīga 540 un 750 apgr.
Kabīne ar gaisa kondicionieri;
Regulējams sēdeklis ar amortizāciju;
Stūres pastiprinātājs;
Stūres lifts,
Uzkares stāvokļa daudzfunkcionāla kontrole;

Iepirkuma procedūra ID. Nr. LR 2018/2 AK

Darba apgaismojums uz priekšu;
Aizmugurējā tilta bloķēšana;
Priekšējā tilta bloķēšana;
Priekšējais atsvars;
Dzeltena bākuguns;
Piekabes sakabe
Traktoram ir apsildāma, hermētiska kabīne ar
pilnu ceļa apgaismojumu, amortizētu sēdekli,
logu tīrītāji vējstiklam, atverams priekšējais un
aizmugurējais logs
Traktoram jābūt aprīkotam ar apgaismojuma
izvadu piekabei (7 kontaktu ligzda) un
atpakaļgaitas brīdinātājsignālu
Traktora priekšējiem un aizmugurējiem riteņiem
jābūt aprīkotiem ar dubļusargiem
Jābūt pievienotai traktora instrukcijai un servisa
grāmatai latviešu valodā
Jābūt vismaz 11 mēnešus derīgai tehniskai
apskatei
Sniega slota
Izlaiduma gads, modelis
Platums līdz 1400 mm,
Slotas ārējais diametra izmērs ne lielāks kā 600
mm
Atbalsta riteņi 2 gab.
Atbalsta ritenis priekšā 1gab.
Birstes saru materiāls – kombi (metāls un
polimērs)
Pašmasa ne lielāka kā 275 kg
Hidrauliska birstes piedziņa
Trīspunktu uzkare frontālam novietojumam
Papildus jānodrošina sānu birste
Nepieciešamais hidraulikas plūsmas daudzums
no 20 - 40 l/min
Ūdens izsmidzināšanas iekārta
Jābūt pievienotai lietošanas instrukcijai latviešu
valodā
Sniega lāpsta
Izlaiduma gads, modelis
Platums līdz 1500 mm,
Pagrieztā stāvoklī darba platums līdz 1350 mm
Augstums līdz 800 mm
Lāpsta salokāma, gan pa vidu, gan uz iekšu, gan
āru 30o leņķī
Atbalsta slīdņi 2 gab.
Pašmasa ne lielāka kā 160 kg
Jānodrošina atbalsta kājas
Hidrauliskā savēršana
Trīspunktu uzkare,
Sānu gaismas,
Nazis ar atsperu aizsardzību
Jābūt pievienotai lietošanas instrukcijai latviešu
valodā
Jauns smilšu/sāls kaisītājs
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Izlaiduma gads, modelis
Izkliedes platums no 1m līdz 6 m,
Tvertnes tilpums no 250 l
Piedziņa ar kardānu
Trīspunktu uzkare
Pašmasa ne lielāka kā 130 kg
Darba ātrums līdz 10 km/st.
Izsējas disku skaits 1 gab.
Izmešanas platuma regulēšana – mehāniska
Jābūt pievienotai instrukcijai un servisa grāmatai
latviešu valodā
Piekabe
Kravnesība līdz 4800 kg
Platformas garums ne mazāks kā 3500 mm
Platformas platums ne mazāks kā 1700 mm
Bortu augstums 500 mm + 500 mm papildborti
Grīda no dzelzs metāla loksnes, biezums vismaz
3 mm
Borti no dzelzs metāla loksnes, biezums vismaz
2 mm
Kopējais piekabes augtums ar papildus bortiem
līdz 1930 mm
Trīspusēji izgāžama ar izgāšanas leņķi uz
aizmuguri ne mazāk kā 50 grādi, uz sāniem, ne
mazāk kā 45 grādi
Atbalsta kāja ar riteni
Inerces bremzes
Stāvbremze
12v apgaismojums
Drošības vārsts izgāšanas cilindram
Pretripošanas ķīļi
Otrā daļa (II)
Multifunkcionāls Traktors ar papildaprīkojumu
Pļaušanas platums: vismaz 1500 mm
Pļaušanas nažu rotācija frekvence līdz 2800
apgr/min
Izmēri (garums/platums/augstums) ne lielāki kā
2518/1180/1899 mm
Industriāli
komunālās
riepas
(Frontālās/Aizmugures) 18x8.5-8 R3/26x12.0012 R3
Minimālais pagriešanās rādiuss ne lielāks kā 2550
mm
Dzinēja jauda no 19 KW un lielāka
Dīzeļdzinējs trīscilindru
Klīrenss vismaz 180 mm
Transmisija: hidrostatiskā
Piedziņa: 4WD atslēdzama
Degvielas tvertne: vismaz 25 L
Svars: līdz 800 kg
Pļaušanas augstuma regulācija: diapozonā vismaz
no 25 – 100 mm
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Pārvietošanās ātrums (maksimālais) uz priekšu ne
mazāk 16 km/h
Gaitas fiksācijas slēdzis ( Kruīza kontrole )
Frontālais iekrāvējs ar kausu maksimālais
celšanas svars no 250 kg, kausa platums no 1200
mm
Aizmugurējā tilta bloķētājs
Hidraulikas barošanas sistēma ar kopējo sūkņa
jaudu ne mazāku kā 24 l/min
Hidraulikas izvadu skaits vismaz 2gab
Hidraulika/trīspunktu
uzkare
(pozīcija/fiksēta/kombinēta) aizmugurē
Neatkarīga aizmugures trīspunktu uzkares
regulācija
Pļaušanas galds krāsots vai galvanizēts ar
jūgvārpstas piedziņu, viegli montējama un
demotējama no traktora.
Priekšējie un aizmugures atsvari
Jābūt pievienotai instrukcijai un servisa grāmatai
latviešu valodā
Visām piedāvātajām precēm ir jābūt jaunām, nelietotām. Papildaprīkojumam jābūt tādam, lai tā
izmantošana nav pretrunā ar savietojamā traktora ražotāja lietošanas un garantijas noteikumiem.
Garantija visai tehnikai vismaz 2 (divi) gadi.
Piegādes laiks līdz 6 (sešām) nedēļām no abpusējas līguma noslēgšanas dienas.
Pretendentam 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja pilnvaras izsniegšanas dienas jānodrošina traktora
reģistrēšana uz pasūtītāja vārda.
Līguma slēgšanas gadījumā, tehniskajā specifikācijā norādītās mehāniskās iekārtas pirms piegādes
Pasūtītājam, jāreģistrē VTUA.
Pretendents nodrošina bezmaksas apmācību traktora un agregātu lietošanā.
Reaģēšanas laiks 4 (četru) stundu laikā, no izsaukuma (telefoniski, e-pastā) saņemšanas. Traktortehnikas
servisa un remonta nodrošinājums līdz 24 (divdesmit četrām) stundām no izsaukuma saņemšanas.
Papildus jānorāda informācija par apkopes biežumu un tās ietvaros veicamajiem darbiem.
Servisa centra/-u adrese (jānorāda vismaz viens):
1) ________________________________ ;
2) _________________________________.
Vārds, uzvārds:
________________________
Amata nosaukums: ________________________
Paraksts:
_________________
Datums:
________________________

