POPIS OPREME
Tehnične zahteve na iz popisa opreme predstavljajo minimalni obseg zahtev, ki jih mora ponudnik zagotoviti. Ponudnik mora ponuditi blago ali
opremo enake ali boljše kakovosti.
Ponudnik ponudbi priloži tudi lastne tehnične karakteristike ponujenega blaga.

OBJEKT: OŠ Maksa Durjave, Ruška cesta 15, Maribor
PRETOČNI POMIVALNI STROJ
Kapaciteta: 44/32/22/72 košar/h
Vstavna višina: 440 mm
Črpalka za pojačano izpiranje
Črpalka za odvod vode
Črpalka za izpiralno sredstvo s sesalno palico
Črpalka za pomivalno sredstvo s sesalno palico
Možnost nastavitve moči pritiska izpiranja
Vgrajen sistem za učinkovito rabo energije
Ekološki programi
Povratno zajemanje toplote v odtoku vode
Sistem filtracije pomivalne vode
Možnost določanja motnosti vode preko tipala
Indikator količine pomivalnih in izpiralnih sredstev
Upravljanje preko barvnega zaslona na dotik
Program za odstranjevanje vodnega kamna
Program samočiščenja stroja
Zvočno sporočanje dogodkov
Avtomatski zagon s havbo
Globoko vlečen rezervoar
Mehki zagon pomivalne črpalke
Program za prikaz servisnih intervalov
Termostop za zagotavljanje temperature izpiranja
Dvostopenjsko odpiranje dvižnega pokrova
Izpis slovenskih navodil za upravljanje na ekranu na dotik.
Stroj zadaj zaščiten z RF pločevino in IPX5 zaščito
Moč grelcev ustreza priklopu na hladno vodo <15°C
Pretočnost pomivalne črpalke 190-240 l/min
Certifikat rezultata pomivanja po DIN 10511/10512
CE certifikat
Proizvajalec certificiran po ISO 9001
Standardna oprema: 1x košara za krožnike, 1x košara za pribor, 1x PVC vložek za pribor
Priključna napetost: 400V, 3N, 50 Hz
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Priključna moč: 9,1 kW
Dimenzije: 635x750x1515/1995 mm.
Dovoljena odstopanja: Dimenzije aparatov 10%, Priključne moči 10%, Moči črpalk in motorjev 10%, Poraba= 10%, Ostale vrednosti= 10%, Kapaciteta
10%.
Garancijski rok: Minimalno 36 mesecev. Garancijski rok teči naslednji dan od datuma uspešnega izvedenega kvalitetnega prevzema dobavljene
opreme, pri čemer se za uspešen kvalitetni prevzem šteje datum, ko dobavitelj odpravi vse pomanjkljivosti iz zapisnika o kvalitetnem pregledu
dobavljene opreme.
Skladno z 68. členom ZJN-3 se upošteva, da lahko ponudnik ponudi "enakovreden" ali "boljši" model dugega proizvajalca.
DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
K ponudbi priložiti; katalog ponujenega stroja iz katerega je razvidna tehnična ustreznost. Če naročnik iz priloženih tehničnih katalogov in opisov ne
more potrditi tehnične ustreznosti ponujene opreme lahko ponudnika pozove k dopolnitvi ali pojasnilu ponudbe ali predložitvi vzorca ponujene
opreme ali preveri tehnične navedbe ponudnika z ogledom istovrstne opreme. Ponudnik mora dopolnitev, pojasnilo ponudbe ali vzorec ponujene
opreme naročniku posredovati najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema poziva. V enakem roku mora ponudnik naročniku omogočiti tudi morebitni
ogled istovrstne opreme.
Ponudniki morajo v okviru ponudbenega predračuna navesti proizvajalca in model ponujenih artiklov ter v dokaz izpolnjevanja tehničnih
zahtev predložiti ustrezen katalog. V primeru, da je izpolnjevanje določene tehnične zahteve artikla vezano na nudenje dodatne oziroma opcijske
oprema morajo ponudniki poleg navedbe proizvajalca in modela jasno navesti, da je ponujen artikel z zahtevano dodatno oziroma opcijsko opremo
ter navesti ustrezen model ali kataloško številko le-te, v zvezi z navedenim pa tudi predložiti ustrezen katalog, skico ali sliko, tehnične podatke in opis
ponujene dodatne oziroma opcijske opreme. V kolikor ponudnik v ponudbi ne bo navedel proizvajalca in modela ponujenih artiklov, oziroma dejstva,
da ponuja zahtevano dodatno oziroma opcijsko opremo, bo takšna ponudba brez pozivanja na dopolnitev izločena iz nadaljnjega postopka.

Datum ponudbe: …………………..

žig:

Podpis ponudnika: …………….
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