Príloha č. 1

Zákazka: Vybavenie e-BIKE stanice „ U Bylinkárky“
1. Špecifikácia zákazky.
Predmetom zákazky je dodanie :

 2 ks mobilných bicyklových portov
 1 ks mobilný, vysokokapacitný biker nosič (schopný prepravovať min. 10 bicyklov)
 8 ks výletných horských bicyklov s príslušenstvom
 15 ks elektrických bicyklov s príslušenstvom
Cieľ zákazky:
Cieľom zákazky je vybaviť e-BIKE stanicu, ktorá bude slúžiť ako doplnková aktivita pre návštevníkov
ubytovacieho zariadenia „U bylinkárky“, a to dodaním bicyklových portov, biker nosiča a bicyklov.

2. Všeobecné požiadavky.
2.1. Špecifikácia mobilných bicyklových portov – 2 ks.
Dodávka 2 ks samostatných zastrešených úložných boxov pre bezpečné a poveternostným vplyvom
odolné uloženie bicyklov, s umiestnením priamo v areáli e-BIKE stanice, alebo počas podujatí dočasne
na inom mieste.
Technické požiadavky pre 1 ks :
 max. pôdorysné rozmery: 180x245cm
 max. výška: 160cm
 max. hmotnosť : 100 kg
 kapacita: 4 bicykle
 možnosť prenosu na prívesnom vozíku
 možnosť pevného pripevnenia k podkladu s odolnosťou voči odcudzeniu
 otváranie boxov s bezpečnostným zámkom
 vnútri držiaky, alebo konštrukcie pre ukotvenie každého bicykla osobitne
 ľahká a pevná konštrukcia pevnostne dimenzovaná na občasný prenos vcelku
 plné celoobvodové debnenie z ľahkých materiálov
 použité materiály a povrchové úpravy odolné dlhodobému pôsobeniu poveternostných vplyvov
 otváranie spredu a zároveň zhora pre pohodlný prístup k uloženým bicyklom
 otváranie zvrchu – príklop (max. 2 príklopy) s pôsobením tlačných mechanizmov (napr.
plynové vzpery) tak aby príklopy boli dotláčané na obe krajné polohy (otvorené / zatvorené).
 box v tvare zmenšeniny Hrušovského ľudového domčeka so sedlovou strechou
 1 x čelo boxu s potlačou – grafika s imitáciou okien a ornamentikou stavieb regiónu Hont
 1 x čelný štít s ornamentikou stavieb regiónu Hont a nápisom : „e-BIKE stanica U Bylinkárky“
 bočné steny bez potlače
 strieška s potlačou – imitácia pôvodnej strešnej krytiny typickej pre región Hont
 zabezpečenie vodotesnosti striešky vrátanie pántov príklopu
2.2. Špecifikácia mobilného, vysokokapacitného biker nosiča – 1 ks.

Dodávka 1 ks samostatný vozík s kolesami a úložnými držiakmi pre úchyt bicyklov. Homologizácia,
osvetlenie a vybavenie vozíka pre premávku na pozemných komunikáciách.
Technické požiadavky:
 max. rozmery ložnej plochy 200x410cm
 min. kapacita: 10 bicyklov
 max. hmotnosť : 450 kg
 vozík typu valník so sklopnými a odnímateľnými čelami a bočnicami ( 6 ks )
 ručná brzda a parkovacia noha s podperným kolesom
 držiaky pre každý bicykel osobitne pre pevné uchytenie min. v 3 bodoch
 držiaky bicyklov upevnené na jednej samostatnej konštrukcii
 odnímateľná konštrukcia s držiakmi bicyklov kotvená do ložnej plochy
 špeciálna nájazdová rampa pre naloženie bicyklov s možnosťou ukotvenia rampy k ložnej
ploche pri nájazde pre každý jednotlivý bicykel
 uzatvárací box pre uloženie nájazdovej rampy
2.3. Špecifikácia horských bicyklov – 8 ks.
Dodávka 8 ks horský bicykel s príslušenstvom. Bicykle určené pre premávku po cestných
komunikáciách podľa príslušných EU noriem.
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks

pánsky horský bicykel , veľkosť rámu XL min. 21“
pánsky horský bicykel, veľkosť rámu L resp. 19“
UNI horský bicykel, veľkosť rámu M resp. 17“
UNI horský bicykel, veľkosť rámu S resp. 15“

Technické požiadavky pre bicykle:
 materiál rámu ALU zliatina
 odpružená vidlica so zdvihom min. 85mm
 počet prevodov min. 3 x 8
 brzdový systém: hydraulické kotúčové brzdy, priemer kotúča min. 160mm
 pneumatiky min. šírky 35 mm
Požiadavky na príslušenstvo k bicyklom :
 8 ks sada svietidiel (predné + zadné). Napájanie samostatnými zdrojmi.
 8 ks držiak na fľašu + 8 ks fľaša
 8 ks sada blatníkov na bicykle (predný + zadný)
 8 ks prilba (2 ks veľkosť L, 2 ks veľkosť M,2 ks veľkosť L, 2 ks veľkosť XL)
 8 ks tabuľka na bicykle – všetky bicykle musia byť označené špeciálnou tabuľkou vyrobenou z
plechu rozmeru 12 x 7cm s bezpečnostným prelisom po celom obvode. Povrchová úprava
odolná voči korózii. Grafika tabuľky podľa zadania objednávateľ, vrátane čísla bicykla.
Umiestnenie grafiky na svetloodraznú vrstvu.
 2 ks zadný nosič batožiny z ľahkej duralovej zliatiny
 2 ks detská sedačka na zadný nosič batožiny
 4 ks pumpa na bicykel
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2.4. Špecifikácia elektrických bicyklov – 15 ks.
Dodávka 15 ks elektrobicyklov s príslušenstvom. Bicykle určené pre premávku po cestných
komunikáciách podľa príslušných EU noriem.
pánsky horský bicykel s elektrickým pohonom , veľkosť rámu XL min. 21“
pánsky horský bicykel s elektrickým pohonom , veľkosť rámu L resp. 19“
dámsky horský bicykel s elektrickým pohonom , veľkosť rámu M resp. 17“
juniorský horský bicykel s elektrickým pohonom , veľkosť rámu S resp. 15“

2 ks
4 ks
4 ks
5 ks

Technické požiadavky pre bicykle:
 elektromotor 250 W
 batéria min. 500 Wh
 materiál rámu ALU zliatina
 odpružená vidlica so zdvihom min. 85mm
 počet prevodov min. 1 x 7
 brzdový systém: hydraulické kotúčové brzdy, priemer kotúča min. 160mm
 pneumatiky min. šírky 35 mm
Požiadavky na príslušenstvo k bicyklom
 15 ks sada svietidiel (predné + zadné). Napájanie z batérie elektrobicykla, alebo samostatnými
zdrojmi
 15 ks držiak na fľašu + 15 ks fľaša
 15 ks sada blatníkov na bicykle (predný + zadný)
 15 ks prilba (5 ks veľkosť L, 4 ks veľkosť M, 4 ks veľkosť L, 2 ks veľkosť XL)
 15 ks tabuľka na bicykle – všetky bicykle musia byť označené špeciálnou tabuľkou vyrobenou
z plechu rozmeru 12 x 7cm s bezpečnostným prelisom po celom obvode. Povrchová úprava
odolná voči korózii. Grafika tabuľky podľa zadania objednávateľ, vrátane čísla bicykla.
Umiestnenie grafiky na svetloodraznú vrstvu.
 3 ks - bezpečnostný GPS lokalizačný systém pre bicykle- dodávka 3 ks GPS zariadení pre
bicykle. Požadované funkcie: prepojenie s mobilom prevádzkovateľa požičovne bicyklov,
pokrytie v štátoch EU, platforma ANDROID, automatická i manuálna možnosť stráženia,
vyžiadanie aktuálnej polohy. Napájanie samostatnými batériami (3 ks), 1 ks nabíjačka batérií.
 4 ks zadný nosič batožiny z ľahkej duralovej zliatiny
 4 ks detská sedačka na zadný nosič batožiny
 4 ks pumpa na bicykel

3. Ostatné požiadavky na dodávku zákazky



zákonné záručné podmienky, záručný a pozáručný servis pre dodané bicykle zadávateľovi počas
obdobia min. 3 rokov od podpisu zmluvy
v prípade reklamácie bicykla, poskytnúť zadávateľovi funkčný náhradný bicykel (porovnateľnej
kvality a technickej úrovne) počas doby vybavenia reklamácie. Táto služba sa požaduje min. na
obdobie 3 rokov od podpisu zmluvy
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dodanie predmetu zákazky do prevádzky zadávateľa
konzultácie a účasť na pracovných stretnutiach so zadávateľom v prevádzke zadávateľa min. 1
x počas trvania zmluvného vzťahu.
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