Príloha č. 1 Technická špecifikácia

Predmetom zákazky je dodanie typizovaných plastových zberných nádob na zber nádoba na zber
biologicky rozložiteľných odpadov vo veľkosti 240 l podľa nižšie uvedenej technickej špecifikácie,
vrátane dopravy na miesto dodania.
Dodacia lehota max do 2 mesiacov.
Materiál zberných nádob má byť vysoko odolný HDPE plast, odolný voči UV žiareniu a chemikáliám,
vysokým a nízkym teplotám, recyklovateľný, neobsahuje kadmium.
Celkový počet zberných nádob je 1000 kusov.
Súčasťou dodania k jednotlivým zberným nádobám sú certifikáty – doklady o zhode výrobku s
európskou normou (štandard kvality) RAL-GZ 951/1 najvyšší štandard kvality „pojazdné kontajnery na
odpad“ (EN 840-1 a EN 840 – 3,5,6) v slovenskom jazyku alebo českom jazyku alebo ich úradne overený
preklad, a certifikát + technické listy s vyobrazením a špecifikáciou tovaru,

Položka č.

1.

TYPY ZBERNÝCH NÁDOB (ZN) v zmysle
Technickej špecifikácie
240 l Plastová zberná nádoba na zber biologicky
rozložiteľných odpadov– farba hnedá

Celkové množstvo ZN
v kusoch

1000ks

Položka č. 1:
240 l Plastová zberná nádoba na
zber biologicky rozložiteľných
odpadov– farba hnedá
Objem
Európska norma – certifikát +
technický list s vyobrazením a
špecifikáciou
Osvedčenie tovaru o zhode
Celková výška vrátane držadla na
veku
Celková šírka
Celková hĺbka
Výška k hornej hrane hrebeňa
Nosnosť
Manipulácia
Materiál
Veko/hlavná časť
Farba nádoby a veka

Telo nádoby

Vyprázdňovanie

Vyhotovenie
Označenie nádoby logom
spoločnosti

Hodnota / charakteristika
240 l
EN 840 (840-1, 840-5 a 840-6)
RAL-GZ 951/1 najvyšší štandard kvality
max. 1 100 mm
575 - 585 mm
max.740 mm
860 – 1030 mm
min. 96 kg

2 gumené, plne pojazdné kolieska, priemer 200 mm
vysoko odolný HDPE plast, odolný voči UV žiareniu a
chemikáliám, vysokým a nízkym teplotám, recyklovateľný,
neobsahuje kadmium. .
Vo farbe tela nádoby, rukoväte pre otváranie veka
Hnedá
priestor pre upevnenie čipu, , hrana pre zabránenie
hromadenia vody ako ochrana proti primrznutiu veka;
vetracie otvory na obidvoch bokoch steny nádoby, ktoré
umožňujú prístup vzduchu; obsahuje plastový odklápateľný
rošt na dne nádoby pevne spojený s nádobou; medzi
vekom a telom nádoby vytvorená vetracia medzera
Vhodné na hrebeňové vyprázdňovanie zberovými
vozidlami,
hladké
vnútorné
plochy
zaručujúce
bezproblémové vyprázdňovanie a čistenie
Všetky povrchy kontajnera vrátane tvarových
konštrukčných častí musia byť hladké, bez cudzích telies
alebo chybného opracovania .
Možnosť nalisovania loga spoločnosti na zbernú nádobu
podľa určenia zadávateľa

Požaduje sa dodať tovar v čiastočnom demonte – nádoby bez koliesok okrem spodnej nádoby,
do ktorej budú vložené ďalšie nádoby, ktorá bude mať namontované kolieska. Nádoby môžu
mať namontované veká alebo budú dodané nenamontované k nádobe.

