
Obec PSÁRY, Pražská 137,25244 Psáry
iČo 00241580 DIČ Nejsme plátci DPH

OBJEDNACÍ LIST Č. 94

Dodavatel:

SIMED s.r.o.

Slovany 140

54401 Dvůr Králové nad Labe ii

.

Obednáváme tímto _______________________

druh

Dle Vaší nabídky ze dne 2.11.15 sypač vozovek SVS 1 ‚4E 1 ks
s termínem dodání do 11.12.15, tak jak je popsán v nabídce
k veřejné zakázce ze dne 23.11.15

Schváleno usn. rady 128/31-2015 ze dne 3.11.15

Zodpovědná osoba: Sedláková

Požadovaný termín dodání: do 11.12.15
Místo určení: Psáry
Dopravní dispozice:
Peněžní ústav: Čs a.s. Praha 2
Císlo účtu: 23734349/0800

‚ e-mail:

množství jedn. cena

142 000,- Kč
bez DPH

‚tel. 602754834

OBEC PSÁRY
PRAŽSK4‘7.252 44P~«v

Renáta Sedláková

.

Psáry, dne 4.11.15



IMED ] SIMED s.r.o., Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

zadavatel:

fl

Obec Psáry
Pražská 137

: 25244 Psáry
. IC: 00241580

E-mail: sedlakova~psarv.cz

Dvůr Králové nad Labem, 2.11.2015

Věc: Nabídka k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Sypačová nástavba pro
nosiče do 5 t s násypkou posypového materiálu o objemu 1.2 až 1.4 m3“

Na základě Vašich zadávacích podmínek ze dne 23.11.2015 Vám v příloze zasíláme
nabídku na dodávku: .

‚

Sypač vozovek SVS 1.4 E

Ing. Jaroslav Bil
jednatel společnosti

www.simed.cz
obchod@simed.cz

iČo: 64827496
DIČ: cz64827496

I

.

SIMED saw.
140

tel.: 499 321 877
fax: 499 321 707
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Sypač vozovek SVS je určen pro posyp komunikací inertním a chemickým posypovým
materiálem. Regulační systém umožňuje nastavení posypové dávky (množství na 1m2) a šířky
rozhozu bez závislosti na pojezdové rychlosti. Při zapnutí zkrápění chemického posypového
materiálu solankou (na přání) je udržován konstantní poměr dávky soli a solanky.

Nastavba je vyrobena ve variantě E - elektncke ovladani regulace uvnitř kabiny

Popis sypače vozovek SVS

Sypačová nástavba vozovek se dodává jako celek, který je možný montovat na ložnou plochu
korby nosiče, nebo s pomocným rámem přímo na rám nosiče místo sklápěčkové korby.
Montáž a demontáž se provádí: - pomocí jeřábu

- pomocí mechanicky výškově stavitelných
odstavných noh

Korba sypače je svařena ve tvaru násypky, pod kterou je nosný rám s možností uchycení
odstavných noh. Posypový materiál je z násypky dopravován k rozmetacímu talíři
hydraulicky hnaným dávkovacím šnekem. Posypový materiál je od dopravního šneku
dopravován k rozmetacímu talíři pomocí skluzu rozmetadla. Do korby sypače je možnost
vsazení ochranného násypného síta (povinné dle EN 13021), které slouží k zachycení cizích
těles v posypovém materiálu při plnění a zvýšení bezpečností práce — na přání. Korba je
zakryta dvoudílnou odklápěcí střechou chránící posypový materiál před povětrnostními vlivy
— na přání

Na zadní straně korby je umístěna skříň řídících ventilů, která chrání před povětrnostními
vlivy řídící a regulační prvky.

Skluz rozmetadla je délkově nastavitelný, což nám umožňuje nastavit správnou výšku
rozmetacího talíře nad vozovkou pro libovolný nosič. Skluz rozmetadla společně s
rozmetacím talířem je vyroben kompletně z nerezového materiálu a lze jej nastavit do
přepravní (odklopeno nahoru) nebo pracovní polohy (sklopeno dolů). V pracovní poloze
můžeme spodním skluzem natáčet, a tím měnit obrazec posypu-asymetrii. Celé rozmetadlo
je zkonstruováno dle požadavků EN 13021-zvedání obsluhou kpl. rozmetadla pomocí
plynové vzpěry apod.

Rozmetací talíř slouží k pravidelnému rozhozu posypového materiálu na vozovku a je
poháněn rotačním hydromotorem. Nežádoucímu úletu posypového materiálu brání kryt
rozmetacího talíře.

Odzkoušeni nástavby-montáž ve firmě SIMED s.r.o., Dvůr Králové nad Labem zdarma — nutné
přistavit podvozek.

tel.: 499 321 877 www.simed.cz iČo: 64827496
fax: 499 321 707 obchod@simed.cz Dič: cz64827496
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Regulační systém umožňuje nastavení posypové dávky (množství na 1m2) a šířky rozhozu bez
závislosti na pojezdové rychlosti. Volba uvedených parametrů posypu se provádí pro
předpokládanou rychlost z dávkovacího diagramu.

Táto nové elektrické řízení dávky a šířky posypu bez závislosti na pojezdové rychlosti umožňuje
proti konkurenčním malým sypačům i nouzový ruční provoz, tzn., že při poruše můžete ručně
dávkovat.

Technické parametr‘,:

.

.

Typ

Objem

Šířka posypu

Dávkování

Hmotnost (bez solanky)

Pohon

tel.: 499 321 877
fax: 499 321 707

SVS 1.4

1.4 m3

1-6m

sůl 5—40 inert 50-300 gÍm2

409 kg

hydraulický

šnek

iČo: 64827496
Dič: cz64827496

Doprava materiálu

www.simed.cz
obchod@simed.cz
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Sypač vozovek SVS 1.4 E Kč 142.000,- Kč 171 .820,-

Technické parametry dle zadávacích podmínek:
. Elektrické ovládáni pomocí ovi. panelu v kabině vozidla
. kompletní nerezové rozmetadlo
. výstražný maják
. osvětleni rozmetadla
. upevňovaci řetězy pro montáž do korby nosiče

Příslušenství k sypači vozovek na přání zákazníka — mimo zadávacích podmínek:

Odklopná střecha doporučujeme 9 500,0 Kč

Ochranné síto doporučujeme( povinné dle EN 13021) 5500,0 Kč

Odstavné nohy ii 000.0 Kč

Dodací termín: 50. kalendářní týden roku 2015 (max. 11.12.2015)
Ceny jsou stanoveny EX WORK SIMED DKnL.

Záruční podmínky: záruční doba 24 měsíců

.

tel.: 499 321 877 www.simed.cz ičo: 64827496
fax: 499 321 707 obchod@simed.cz olč: cz64827496


