
Príloha č.1: špecifikácia 

 

Dodávka a montáž príručného skladu na naftu do Biomasového  logistické centra 

 
Predmetom zákazky bude dodávka a montáž príručného skladu na naftu do BLC, ktorá bude pozostávať: 

 
Príručný sklad na horľavé látky 

 Príručný sklad na skladovanie horľavých látok (nafta, močovina) v podobe uzatváracieho kontajnera 

 Kontajner tvorí oceľový zváraný rám z ohýbaných profilov 

 Približné rozmery kontajnera 6.000 x 2.500 x 2.500 mm 

 Certifikovaný kontajner 

 Bočné steny  z ohýbaného  oceľového plechu hrúbky  min. 1,5 mm vodotesne zvarené 

 Strecha kontajneru  mierne vyspádovaná s hrúbkou plechu  min. 1,3mm 

 Podlaha kontajneru  z oceľových roštov 

 Pod roštami bude  záchytná vaňa o objeme min. 1200l 

 Podlaha spevnená oceľovými výstuhami 

 Kontajner  opatrený dvomi vetracími otvormi v protiľahlých stenách 

 Dvere kontajneru  uzamykateľné (istenie dvoma zvislými tiahlami), opatrené tesniacou gumou 

 Kontajnerom je možné manipulovať  žeriavom (závesné oká v ráme) resp. VZV 

 Povrchová úprava: zvnútra 2x základný syntetický antikorózny náter - zvonka 2x základný 

syntetický antikorózny náter a 2x vrchný syntetický antikorózny náter odtieň RAL 

 Skúška vodotesnosti záchytnej nádrže podľa STN 75 09 05 

 Dvere kontajnera na dlhšej strane 

 Elektroinštalácia – zásuvková skriňa  s hlavným vypínačom,  1 x 230 V, 1 x 12 V, 1 x 24 V 

 Sústava uskladňovacích nádrží na naftu – dvojpláštových 

 Počet nádrží – 6 ks, objem  skladovanej nafty 6m
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 Nádrž obsahuje: mechanický ukazovateľ hladiny, indikátor medziplášťa, odvetrávací otvor, plniaci otvor 2“ 

sací otvor 

 Zapojenie nádrží musí umožňovať ich súčasné plnenie z autocisterny 

 Výdajná zostava 230V 

 Hadica  min. 4m 

 Automatická  výdajná pištoľ, prietok min. 56l/min, výdaj na čip. kľúče – 15 ks v sade 

 Software do PC na evidenciu údajov o tankovaní , max. do 50 užívateľov 

 Inštalácia softwaru na mieste , zaškolenie obsluhy 

 označenie nádrže v zmysle legislatívy 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mobilná nádrž na NAFTU  

 Pevná  mobilná nádrž o objeme minimálne 400 litrov maximálne 500 litrov  na prepravu nafty 

 so zabudovaným samonasávacím čerpadlom 

 elektrické čerpadlo 12V, výkon  min. 40l/min 

 pripájací kábel zo svorkami o dĺžke min. 4m 

 hadica o dĺžke min. 4,5m 

 automatická výdajná pištoľ s otočným kĺbom 

 plniaci otvor 2“ 

 odvetrávací otvor s pretlakovým ventilom  

 sacie potrubie s uzatváracím ventilom 

 integrované otvory pre nakládku vysokozdvižným vozíkom 

 uzamykateľné veko nádrže 

 prietokomer digitálny   

 

 

 

Mobilná nádrž na AD BLUE  

 Pevná  mobilná nádrž o objeme minimálne 400 litrov maximálne 500 litrov na prepravu Ad Blue 

 so zabudovaným samonasávacím čerpadlom 

 elektrické čerpadlo 12V, výkon  min. 40l/min 

 pripájací kábel zo svorkami o dĺžke min. 4m 

 hadica o dĺžke min. 4,5m 

 automatická výdajná pištoľ s otočným kĺbom 

 plniaci otvor 2“ 

 odvetrávací otvor s pretlakovým ventilom  

 sacie potrubie s uzatváracím ventilom 

 integrované otvory pre nakládku vysokozdvižným vozíkom 

 uzamykateľné veko nádrže 

 prietokomer digitálny   

 
 

Súčasťou predmetu zákazky je dodávka do miesta obstarávateľa, spustenie do prevádzky a zaškolenie 

obsluhy. 

 

Pokiaľ sa v súťažných podkladoch alebo v súvisiacej dokumentácii nachádza konkrétny výrobok, 

výrobný postup, výrobca, značka, norma, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo 

výroby, uchádzač môže naceniť aj ekvivalent. 

 


