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Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky. 
 
Názov predmetu zákazky: Zberný dvor Vyšný Medzev – časť Technika 

 

Časť 01: Unimobunka  

Celok Časť Parameter MJ Požadovaná hodnota 

Unimobunka 

Technická 
špecifikácia 

Počet ks 1 

Dĺžka (vnútorná) mm min. 5500 

Šírka (vnútorná) mm  min. 2100 

Výška (vnútorná) mm min. 2400 

Vonkajšie steny bez poškodenia - áno 

Kovové dvere uzamykateľné - áno 

Podlaha - min. drevoštiepková doska OSB s 
PVC 

Elektrická prípojka - min. 220 V a min. 380 V 

Zabudovaná elektroinštalácia  - áno 

Zabudované vnútorné osvetlenie LED 
žiarovkami (žiarivkami) 

- áno 

Zabudovaný elektrický prietokový ohrievač 
teplej úžitkovej vody 

- áno 

Zabudované elektrické vykurovanie - áno 

Minimálne mestnosť pre pracovníka 
zberného dvoru a miestnosť  s WC 
a umývadlom, s možnosťou pripojenia na 
flexibilnú vodovodnú a kanalizačnú prípojku 

- áno 

Vetranie prirodzené otvárateľným oknom - áno 

Tepelná izolácia - áno 

Použiteľný ako krytý priestor pre pracovníka 
zberného dvoru a pre jeho osobné potreby 

- áno 

Súvisiace služby:  

Doprava na miesto prevádzky:  Áno 

Osadenie na mieste prevádzky: Áno 

Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku Áno 
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Časť 02 Drvič  

Celok Časť Parameter MJ Požadovaná hodnota 

Drvič 

Technická 
špecifikácia 

Počet ks 1 

Určenie - drvenie biologicky rozložiteľného 
materiálu 

Pripojenie k traktoru - áno 

Potrebný výkon traktora - min. 60 kW 

Max. priemer drveného materiálu mm do min. 150 

Pohon kardanom traktora - min. 540 ot/min. 

Podávací pás - áno 

Kombinovaný drviaci rotor obsahujúci 
kladivá a nože 

- áno 

Vstupný drviaci otvor priemeru mm min. 250 

Súvisiace služby: 

Doprava na miesto prevádzky:  Áno 

Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku Áno 

 

Časť 03 Váha 

Celok Časť Parameter MJ Požadovaná hodnota 

Váha 

Technická 
špecifikácia 

Počet ks 1 

Max. váživosť kg min. 3000 

Presnosť (dielik) - max. 1 kg 

Rozmery plošiny mm min. 1500 x 2000 

Tlač vážneho lístka - áno 

Vyhodnocovací display - áno 

Prevedenie (materiál) - kov 

Komunikačné rozhranie (odosielanie dát do 
PC) 

- áno 

Nájazd k plošinovej váhe ks min. 2  

Súvisiace služby: 

Doprava na miesto prevádzky:  Áno 

Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku Áno 
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Časť 04 Kontajnery 

Celok Časť Parameter MJ Požadovaná hodnota  

Kontajnery 

Technická 
špecifikácia 

Počet ks 8 

Hákový kontajner - áno 

Zatvorený  - áno 

Objem kontajnerov m3 min. 7 

Povrchová úprava minimálne 

-  z vonkajšej strany minimálne 2x 
základný, 2x vrchný náter, z 
vnútra 2x základný náter 

Nosnosť kg/m3 min. 700  

Rozmery (dĺžka x šírka x výška) mm min. 3500 x 1820 x 1700 

Súvisiace služby: 

Doprava na miesto prevádzky:  Áno 

Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku Áno 

 

 

 

Dátum: 12.11.2021.  

 

Vypracoval: 

 

Ing. Dušan Mihok – poverená osoba  

 

 

 

Schválil (Meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby verejného obstarávateľa): 

 

 

 

Ing. Róbert Nálepka, starosta obce  


