Príloha k Žiadosti o vysvetlenie
POŽIADAVKA

ALTERNATÍVA

Kartónová škatuľa / obal na
pizzu, rozmer 190 x 190 x 45 mm.
Z materiálu, ktorý má
potravinárske atesty. Farba
biela/svetlá s plnofarebnou
potlačou loga ŽE, EÚ na vrchnej
strane (tampónová, sieťotlač,
veľkoplošná potlač formou
nálepky).
Finger fond plastová mini miska rozmer 9 cm, výška max. 4 cm,
materiál PS, počet ks v balení 20
ks

najmenší rozmer 200 x200 x
45 mm

Autíčko poháňané solárnym
panelom, ľahko skladateľné,
rozmery 30 x 25 x 10 mm.
Autíčka musia byť plne
kompatibilné s dodanou
autodráhou a solárnym zdrojom
Stabilný, pevný kváder o
rozmeroch dĺžka 1 m, šírka 15
cm, výška 15 cm z vode odolného
materiálu. Farba biela s
plnofarebnou potlačou loga ŽE,
EÚ na dlhších stranách
(tampónová, sieťotlač,
veľkoplošná potlač formou
nálepky).

rozmery autíčka 31 x 23 x 16
alebo 33 x 22 x 14

Cestovná naparovacia žehlička nerezová žehliaca plocha,
prepínač duálneho napätia
115/230 V, príkon 1000 W,
výstup pary 5 g/min, plynulá
regulácia teploty, parný

keramická žehliaca plocha, s
prepínačom napätia 100V
resp. 220-240 V

rozmer okrúhlej misky 6,7 x
3,3 cm

v prípade, ak pôjde o
polystyrén, ten má byť aj
potiahnutý?

VYJADRENIE VEREJNÉHO
OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ akceptuje
aj navrhovaný rozmer 200 x 200
x 45 mm

Verejný obstarávateľ požaduje
túto položku na zabezpečenie
stanovišťa s názvom „ Maškrtíme
so Slnkom“ a uvedená rekvizita
bude slúžiť napríklad na topenie
čokolády v deťmi vyrobenom
solárnom variči (napr. z obalu od
pizze) a preto Vami navrhovaný
priemer považuje za dostatočný.
Pokiaľ alternatívne rozmery
autíčka neovplyvnia
kompatibilitu dodanej autodráhy
a solárny zdroj, verejný
obstarávateľ akceptuje aj Vami
navrhovanú alternatívu.
Verejný obstarávateľ
nešpecifikuje konkrétny
materiál, ale požaduje v rámci
tejto položky zachovať
stabilnosť, dostatočnú pevnosť
vzhľadom na skutočnosť , že táto
rekvizita bude využitá na
stanovišti, kde je potrebné
umiestnenie v jednom momente
naraz približne 5 -6 PET fliaš
s vodou s približnou nosnosťou
3- 4 kg. Z tohto dôvodu je
dôležitá odolnosť voči vode, čo
sa v prípade polystyrénu bez
jeho dodatočnej úpravy, javí ako
nevhodný materiál.
Pri tejto položke sa kladie dôraz
nato, aby žehlička bola cestovná,
tým pádom bude zabezpečené
duálne prepínanie napätia
a netrvá na dodržaní
zadefinovanej žehliacej plochy
čo sa týka prevedenia materiálu.

Predlžovačka s prepäťovou
ochranou, 5m dlhá so 6 vstupmi
pre zásuvky.

už sa nevyrába , dĺžka kábla
max. 1,8 m

Stand – by killer, prepäťová
ochrana 1 zásuvka, diaľkovo
ovládaný, oválny dizajn.
Žiarovka, prevedenie/pätica: E27,
svetelný efekt: teplá biela,
menovitý výkon 40 W, napätie
220 - 240 V

obdĺžnik

Silikónová podložka o rozmeroch
2,5 x 3,5 m - nákres dodá verejný
obstarávateľ

maximálna šírka 1,5m,
gumová podložka, resp.
linoleum - ten je vo väčších
šírkach

Solárny varič - zariadenie
využívajúce teplo zo slnka na
varenie. Veľkosť: od 20 do 22cm
x od 15 do 17 cm x od 5 do 6cm.
Plnofarebná potlač logom ŽE, EÚ
(tampónová, sieťotlač, nálepka,
prípadne iný vhodný druh
potlače).
Termokamera - rozlíšenie
detektora min. 165x165,
manuálne zaostrovanie, displej

priemer 38 cm

zrušený predaj - alternatíva
LED 6W E27 teplá biela
(oficiálna náhrada žiarovky
40 W)

rozlíšenie 220 x 165

Verejný obstarávateľ pri tejto
položke požaduje zachovať
minimálnu dĺžku predlžovacieho
kábla a akceptuje alternatívu bez
prepäťovej ochrany , musí však
obsahovať 2 pólový vypínač s
detskou poistkou. Verejný
obstarávateľ umožňuje
alternatívu s 5 – 6 vstupmi pre
zásuvky.
Verejný obstarávateľ akceptuje
navrhovanú alternatívu.
Klasická žiarovka rozmeru E27
výkon 40W slúži na prezentáciu
klasických svetelných zdrojov
a ich porovnanie s novými,
úspornejšími riešeniami. Predaj
uvedeného svetelného zdroja
bol ukončený v prípade použitia
pre domácnosť. Naďalej sa ale
predáva ako žiarovka pre
priemyselné použitie alebo ako
tepelne odolná žiarovka a na
trhu je teda dostupná.
Uvádzame napríklad :
https://www.svetsvietidiel.sk/priemyselnaziarovka-e27-40w-230v-1/
Verejný obstarávateľ pri tejto
položke umožňuje alternatívu
len za predpokladu, že podložka
bude gumová, bude
zabezpečená ľahká manipulácia
pri transporte, a bude
zachovaný tvar podložky pri
opakovanom zrolovaní
a následnom vystieraní. Pri
linoleu (PVC) to nie je možné.
Verejný obstarávateľ akceptuje
Vami navrhovanú alternatívu
v podobe väčšieho priemeru
solárneho variča.

Verejný obstarávateľ akceptuje
rovnaké a vyššie rozlíšenie
detektora.

