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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1.

2.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne
špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov
identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný
obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo
ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo
ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené
technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky,
uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite
podľa požiadaviek uvedených na ekvivalent v týchto súťažných podkladoch.
Účelom celkového riešenia predmetu zákazky je dodanie predmetu zákazky :
Mobilná umývačka kontajnerov.

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 168 600, 00 € bez DPH

Opis predmetu zákazky
Mobilná umývačka nádob, kontajnerov je určená na umytie a dezinfekciu nádob o objeme od
110 do 1100 litrov. Má uzatvorenú umývaciu komoru, nedochádza k úniku vody pri umývaní.
Nerezové prevedenie. Ohrev vody min. 65 stupňov. Kapacita 50 – 80 ks 1100 l nádob denne.
Vozidlo musí byť homologizované na prevádzku po pozemných komunikáciách v krajinách
EÚ.
Špecifikácia vozidla:
Karoséria: podvozok s kabínou
Výkon motora 110-135 kW
Hmotnosť vozidla 7000-9000 kg
Rázvor 2800 – 3800 mm
Prevodovka: 6 – stupňová manuálna alebo automatická
Podvozok: 4 x 2
Zadná náprava: zdvojené kolesá
Motorová verzia, Euro VI OBD Step D, Motor, štart/stop systém
Uzávierka diferenciálu s obmedzeným preklzom.
Palivová nádrž min.100 l.
Elektronický stabilizačný systém ESP s ASR
Kotúčové brzdy na prednej a zadnej náprave
Farba: RAL 2011
Klimatizácia
Predné svetlá do hmly
Sedadlo vodiča odpružené plus dvojsedadlo obsluhy (spolu 3 sedadlá)
Svetlá s funkciou denných svetiel
Predné svetlá do hmly
Bez odpojovača batérií
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Digitálny tachograf
Vyhrievanie zrkadiel s elektrickým ovládaním
Spätné zrkadlá pre šírku nadstavby do 2350 mm
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Elektrické ovládanie sťahovania okien
Filter pevných častíc (DPF)
Filter paliva vyhrievaný
Držiak náhradných kolies
Parkovacia brzda centrálna manuálna
Prídavný núdzový brzdový systém
Upozornenie na odchod z jazdného pruhu
Tempomat - udržiavanie zvolenej rýchlosti
Asisent rozjazdu do kopca
Lekárnička, reflexná vesta a kompletná povinná výbava na prevádzku na verejných
pozemných komunikáciách v zmysle platných právnych predpisov
Platným právnym predpisom stanovené bezpečnostné prvky spoločne so zvukovou
signalizáciou spätného chodu.
Rezervné koleso/rezervný disk, záberové pneumatiky vzadu, celoročné.

Nadstavba:
Ovládací panel umiestnený na pravej alebo ľavej zadnej strane vozidla.
Vysokotlakové čerpadlo, umývacia hlava, dýzy majú DIN EN ISO 14001 a TÜV a CE
certifikácie.
Hydraulický výkon vytvára PTO.
Nasávací filter, spätný filter, kryt ventilačnej nádrže, hladinomer, teplomer.
Nakladanie nádob zozadu.
Nerezová umývacia komora.
Nádrže z antioxidačného materiálu: - čistá voda objem min. 2000 l
- špinavá voda objem min.1900 l
Pozdĺžne umiestnené nádrže na vodu
Nádoby s objemom 120 - 240 - 360 litrov umývané 2 ks súčasne
Nádoby s objemom 660 - 1100 litrov umývané po 1 ks
Čas na jeden cyklus umytia 50 – 70 sekúnd. Možnosť nastavenia času umývania nádob podľa
stavu ich zašpinenia.
Dve stúpačky pre obsluhu.
Bezpečnostná kamera monitorujúca priebeh nakladania nádob a farebný monitor v kabine
vozidla
Pracovný tlak vody 140-200 Bar
Ohrievací systém o výkone min. 140 000 Kcal/hod.
Systém na kompletné vypustenie vody z celého okruhu (pre zimné odstavenie umývačky)
Bubon s navijákom, hadice a tlaková umývacia pištoľ.
Systém dezinfekcie
Ohrev vody min. 65 stupňov s reguláciou teploty
Farba nadstavby RAL 2011
Nová, nepoužitá umývačka. Záruka 24 mesiacov.
Vrátane dopravy.
Zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
Verejný obstarávateľ požaduje vykonanie záručných servisných úkonov, opráv a údržby do
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48 hodín prioritne výjazdom do jeho sídla . V prípade opráv, údržby a servisu počas záručnej
doby, vyžadujúcich si prevoz mobilnej umývačky do autorizovaného servisu, všetky náklady
spojené s touto prepravou znáša dodávateľ.
K vozidlu sa požaduje dodať technický preukaz, doklady a dokumenty k tovaru v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (COC doklad o
zhode s technickými špecifikáciami vozidla, platné osvedčenie o evidencii vozidla, doklad o
spôsobilosti k premávke na pozemných komunikáciách) návod na obsluhu a údržbu
v slovenskom alebo českom jazyku, servisnú knižku, povinnú výbavu v zmysle platnej
legislatívy, výbavu a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie.

