Príloha č. 1
Technická špecifikácia predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie a montáž elektrického poloautomatického
konvektomatu s kapacitou 10x 1/1 GN a súvisiace dodávky pre Základnú školu s materskou
školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce podľa nižšie uvedenej špecifikácie. Konvektomat
bude slúžiť pre prípravu jedla v školskej kuchyni jedálni pre deti a žiakov, ktorí navštevujú
Základnú školu s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce, ktorej zriaďovateľom
je Mestská časť Bratislava-Rusovce.
Požadovaný termín dodania: august 2021
Miesto dodania: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10
Bratislava-Rusovce
Súvisiace dodávky obsahujú:
-

nerezový podstavec pod konvektomat s rozmerom podľa konvektomatu so zásuvkami
na GN 1/1,
doprava konvektomatu, montáž konvektomatu, zaškolenie personálu.

Požadovaná minimálna špecifikácia konvektomatu:
-

min. kapacita: 10x 1/1GN

-

rozsah teploty min. 30 °C – 300 °C

-

varenie v pare 30 °C – 130 °C

-

horúci vzduch 30 °C – 300 °C

-

kombinácia pary a horúceho vzduchu 30 °C – 300 °C

-

výber s možnosťou uloženia vlastných programov

-

min. 5 základných úprav pokrmov: úpravy mäsa, hydiny, rýb, príloh, vysmážanie,
cukrárenské úpravy a finishing

-

držiak na uchytenie teplotnej sondy

-

automatické merania teploty

-

odvlhčovanie varného priestoru

-

dynamická cirkulácia vzduchu

-

automatické čistenie

-

dvojité čelné sklo

-

parný generátor

-

LED osvetlenie varného priestoru

-

bezšpárový hygienický varný priestor so zaoblenými hranami

-

servisný diagnostický systém

-

Prívod vody: R 3/4 " / Odvod vody: DN 50

-

Celkový príkon: 18,9 kW – 22 kW

-

Istenie: 3 x 32 A

-

Napätie: 3 NAC 400 V

Záručná doba: min. 2 roky
Ak sa v technickej špecifikácii uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu,
výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa predloženie ponuky
s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Požadovaný predmet zákazky ako aj všetky jeho komponenty musia byť celkom nové,
nepoužívané, nepoškodené, nevystavované a zodpovedajúce požiadavkám verejného
obstarávateľa, čo dodávateľ preukáže príslušnou dokumentáciou.
Uchádzač predloží ako súčasť svojej ponuky funkčnú a technickú špecifikáciu predmetu
zákazky, vrátane popisu technických parametrov preukazujúcich splnenie minimálnych
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov materiálov,
farebnosti a pod.

