Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom zákazky – výzvy č. 14 je dodanie 120l a 240l čiernych zberných nádob pre OLO a.s., podľa podmienok uvedených v týchto súťažných
podkladoch a prílohách.

Vysvetlenie:
* Uchádzač uvedie požadované údaje k ponúkanej zbernej nádoby
**Uchádzač uvedie konkrétneho výrobcu, typ, model ponúkanej zbernej nádoby
*** Uchádzač uvedie dokument, v ktorom je príslušný parameter uvedený, tzn. ktorým v rámci svojej ponuky preukazuje splnenie predmetného parametra.
Vyplní uchádzač

Popis 120 l plastovej
nádoby na ZKO

Hodnota / charakteristika

Výrobca/Typ/Model
Zbernej nádoby**

Objem
Európska norma –
certifikát + technický
list s vyobrazením a
špecifikáciou
Osvedčenie tovaru
o zhode
Celková výška
Celková šírka
Celková hĺbka
Výška k hornej hrane
hrebeňa

120 l
EN 840 (840-1, 840-5 a 840-6)
RAL-GZ 951/1 najvyšší štandard
kvality
EN 840-1
EN 840-1
EN 840-1
EN 840-1

Ponúkané parametre zbernej nádoby
uchádzačom*

Názov dokumenty alebo odkazu
na dokument ***
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Hmotnosť
Nosnosť

Min. 7,6 kg
Min. 48 kg
2 gumené, plne pojazdné kolieska,
Manipulácia
priemer EN 840-1
vysoko odolný HDPE plast, UV stabilizovaný,
odolný
voči
Materiál
chemikáliám, vysokým a nízkym
teplotám,
recyklovateľný,
neobsahuje kadmium. .
Vo farbe tela nádoby, rukoväte pre
Veko/hlavná časť
otváranie veka
Podľa druhu odpadu: čierna na
Farba nádoby a veka
zmesový komunálny odpad
priestor pre upevnenie čipu,
prípadne vlisovanie čipu RFID,
Telo nádoby
hrana pre zabránenie hromadenia
vody ako ochrana proti primrznutiu
veka
Vhodné
na
hrebeňové
vyprázdňovanie
zberovými
Vyprázdňovanie
vozidlami, hladké vnútorné plochy
zaručujú
bezproblémové
vyprázdňovanie a čistenie
Počet kusov
Zberná nádoba na komunálny
odpad 120 L, čierna na ZKO - 400
ks
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.
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Popis 240 l plastovej
nádoby na ZKO
Výrobca/Typ/Model Zbernej
nádoby**
Objem
Európska norma – certifikát +
technický list s vyobrazením
a špecifikáciou
Osvedčenie tovaru o zhode
Celková výška
Celková šírka
Celková hĺbka
Výška k hornej hrane hrebeňa
Hmotnosť
Nosnosť
Manipulácia
Materiál
Veko/hlavná časť
Farba nádoby a veka
Telo nádoby

Hodnota / charakteristika

240 l
EN 840 (840-1, 840-5 a 840-6)
RAL-GZ 951/1 najvyšší štandard kvality
EN 840-1
EN 840-1
EN 840-1
EN 840-1
Min. 10 kg
min. 96 kg
2 gumené, plne pojazdné kolieska, priemer koliesok
EN 840-1
vysoko odolný HDPE plast, UV - stabilizovaný,
odolný voči chemikáliám, vysokým a nízkym
teplotám, recyklovateľný, neobsahuje kadmium. .
Vo farbe tela nádoby, rukoväte pre otváranie veka
Podľa druhu odpadu: čierna na zmesový komunálny
odpad
priestor pre upevnenie čipu, prípadne vlisovanie čipu
RFID, hrana pre zabránenie hromadenia vody ako
ochrana proti primrznutiu veka

Ponúkané parametre
zbernej nádoby
uchádzačom*

Názov dokumenty
alebo odkazu na
dokument ***

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Vyprázdňovanie

Vhodné na hrebeňové vyprázdňovanie zberovými
vozidlami, hladké vnútorné plochy zaručujú
bezproblémové vyprázdňovanie a čistenie
1426 ks - Zberná nádoba 240 L, čierna - KO

Predpokladané množstvo
spolu
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.

