
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU CHLEBNICE
CHLEBNICE 134, 027 55 DLHÁ NAD ORAVOU

Výzva na predkladanie ponúk 

         

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie

cenovej ponuky na nákup kovektematu.

Predmet obstarávania – CPV kód 39312000-2   Zariadenie na prípravu jedál 

Druh zákazky: Nákup konvektomatu 

Verejný obstarávateľ: 

Názov:  Základná škola s materskou školou Chlebnice

Adresa:  Chlebnice 134, 027 55 Dlhá nad Oravou 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Monika Oklapková

Kontaktná osoba:  Lenka Hajdúchová, vedúca ŠJ 

Číslo telefónu: 0917 273 326

IČO: 37808796 

DIČ: 2021613242 

email:                           hajduchova363@gmail.com

Predmet zákazky: Popis predmetu obstarávania:

Podrobný opis predmetu, technické parametre: 

Elektrický kovektomat 

kapacita: 10x GN 1/1 – elektrický

easy STEAM/PNC238202

rozmery: 898x915x1058 (šxhxv)

príkon elektro: 17,5 kw 400 V / 50 Hz

bojlerový vyvíjač pary



VARNÉ REŽIMY:

• konvenčný ohrev – horúci vzduch max 300 stupňov celzia

• para max 130 stupňov celzia

• kombinovaný cyklus para – pečenie max 250 stupňov celzia

• regenerácia max 250 stupňov celzia

• Eco delta pečenie s minimálnymi váhovými úbytkami

• možnosť pečenia vo dvoch fázach s oddeleným nastavením

• štandardne vybavený sondou

• meranie a regulácia pomocou technológie By – Pass

• unikátny ventilátor pre perfektnú rovnomernosť pečenia

• možnosť 1/2 otáčky ventilátora, pulzný chod ventilátora

• funkcia polovičnej spotreby energie

• zrýchlené ochladzovanie komory

• okamžité zvýšenie vlhkosti tlačítkom

• displej zobrazujúci nastavené a aktuálne hodnoty parametrov

• dvojité dverové sklo 

• halogénové osvetlenie komory

• elektronické ovládanie odvetrávacej klapky

• vypúšťanie generátora pary

• automatické umývanie komory – 4 režimy

• automatické dávkovanie umývacieho a oplachovacieho deteregentu

• zabudovaný zásobník

• rýchle schladenie komory, HACCP výstup / monitoring, automatická kontrola zavápnenia 

bojlera

• súčasné zobrazenie nastavených a aktuálnych hodnôt teploty / času

• montáž 

• zaškolenie

Filter tukový   1ks

Filter pre konvektomat ZANUSSI

veľkosť 101



vyhotovenie nerez

Sprcha ku konvektomatu DL- 1  1ks

Tlaková sprcha na oplach

Príslušenstvo: - hlavica sprchy

                        - prípojná poplastovaná hadica 1/2

Zmäkčovač vody 

• mäkčovač vody  LT - 12,                                                                                               

rozmer: 190x515 (priem x v)

•   objem: 12 l

•   vstupná teplota vody 8 - 25°C

• max. odporúčaný prietok: 500 l/h

Podstavec pod kovektomat U1/PPK 1

• rozmery: 750x 550 x 782 mm (šxhxv)

• Vedenie plechov pre GN 1/1

• 4x nastaviteľné nožičky

• celonerezové vyhotovenie

Postup pri verejnom obstarávaní: Verejná súťaž 

Predpokladaná cena zákazky bez DPH : 4960 € bez DPH 

Harmonogram verejného obstarávania: 

Dátum zverejnenia na webovom sídle: 25.05.2016

Lehota na predpokladanie ponúk:  od 25.05.2016 do 31.05.2016  elektronickou poštou na adresu

hajduchova363@gmail.com.

Vyhodnotenie verejného obstarávania: 

Miesto dodania: ZŠ s MŠ Chlebnice, Chlebnice 134, 027 55 Dlhá nad        

Oravou 

Financovanie: Bez preddavkov a záloh. Platba na základe predloženej 

faktúry min.21 dní od doručenia objednávateľovi. 



Ďalšie podmienky: 

• V ponuke je potrebné uviesť identifikačné údaje o uchádzačovi vrátane kontaktnej osoby a číslo 

telefónu. 

• Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a 

kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve. Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky. 

V Chlebniciach, dňa  24.05.2016 Mgr. Monika Oklapková
     riaditeľka školy 


