
Zadanie zákazky 

Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:                        +421 267295269 

Kontaktná osoba:       Ing. Galina Uherková 

e-mail:                          galina.uherkova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Elektrický parný konvektomat 

        Opis predmetu zákazky: 

Všeobecná špecifikácia predmetu: 

Elektrický parný konvektomat  s montážou a príslušenstvom  -  1 ks 

Funkčná špecifikácia predmetu: 

Elektrický parný konvektomat - kompletný a funkčný celok s montážou a napojením na 

vodoinštaláciu a elektroinštaláciu. Predmet zákazky je určený na prípravu a ohrev teplých 

jedál vrátane podstavca pod konvektomat  s digitálnou sondou 

Technológie:  

MIND.Maps™ technológia: zvolenie varných procesov jedným dotykom alebo 

nakreslenie priebehu varného procesu na ovládacom paneli.  

Patentovaná technológia DRY.Maxi™ pre okamžitý odvod vlhkosti z komory 

konvektomatu.  

Patentovaná technológia STEAM.Maxi™ - varenia v pare s maximálnou presnosťou už od 

35°C. STEAM.Maxi™ umožňuje premeniť na paru až trikrát väčšie množstvo vody ako 

tradičné nástrekové konvektomaty s lepším výsledkom ako s bojlerovou technologiou 

Patentovaná technológia AIR.Maxi™ zaručuje dokonalú distribúciu vzduchu a tepla vo 

vnútri varnej komory.  

Osvetlenie varnej komory externým LED osvetlením, kontaktný spínač dverí, 2-stupňova 

kľuka dverí.  

MULTI.Point viacbodová vpichová teplotná sonda jadra, Delta T varenie.  

SOUS-VIDE sonda jadra (voliteľný prvok).  

256 uložiteľných programov - možnosť priradiť názov a obrázok programu, názov 

receptu jeho napísaním (v akomkoľvek jazyku).  

Integrovaný automatický umývací systém Rotor.KLEAN™, 4 automatické umývacie 

programy, nádrž na čistiaci prostriedok integrovaná v konvektomate 



Ventilátory so spätným chodom, nastavenie 4 rozdielnych rýchlostí vzduchu a 

polostatický režim.  

Výber preddefinovaného varného módu dotykom (pečenie, dusenie, grilovanie… ).  

ADAPTIVE.Cooking™ technológia: rozpozná množstvo suroviny a optimalizuje varný 

proces tak, aby bol vždy zaistený perfektný výsledok pri jednej gastronádobe alebo plnej  

komore pokrmov. Proces je možné uložiť a kedykoľvek opakovať.  

       Konvekčné pečenie 30 °C - 260 °C.  

Kombinovaný režim pary a konvekčného pečenia 35 °C - 260 °C, so STEAM.Maxi™ od 

30% do 90% vlhkosti komory.  

Kombinovaný režim vlhkosti a konvekčného pečenia 35 °C - 260 °C, so STEAM.Maxi™ od 

10% do 20% vlhkosti komory.  

Varenie v pare pri 35 °C - 130 °C so STEAM.Maxi™ technológiou tvorby 100 % pary.  

Horúci vzduch 30°C - 260 °C s DRY.Maxi™ technológiou od 100% do 10% zníženia 

vlhkosti komory.  

MULTI.Time: 10 časovačov pre prípravu rôznych jedál súčasne.  

MISE.EN.PLACE: technológia synchronizuje čas vloženia rôznych jedál pre súčasný čas 

výdaja.  

Zobrazenie časového odpočtu pre dokončenie varného programu, vizualizácia reálnych 

hodnôt procesu 

Udržiavací režim ≪HOLD≫, Kontinuálny režim ≪INF≫.  

Filtračný odvápňovací systém AUTO.Pure predchádza tvorbe vodného kameňa.  

Protek.SAFE™ technológia: chladné sklo a vonkajšie povrchy, brzda ventilátora 

obmedzujúca únik tepla pri otvorení dverí, trojité sklo dverí.  

Pozícia aretácie dverí v 60°-120°-180°. Otvárateľné vnútorné sklo pre ľahkú údržbu.  

Nerezová (AISI 304) varná komora s oblými rohmi, pre jednoduché čistenie a údržbu.  

Autodiagnostický systém problémov a porúch.  

Nerezový C-profil zásuvov pre ľahšie vkladanie nádob 

 

Technická špecifikácia predmetu: 

Kapacita: 7 GN 1/1  

Napätie: 400 V ~ 3N, 50 / 60 Hz  

Príkon: 11,7 kW  

Rozmery (ŠxHxV mm): 750x773x843 

 

Funkcie ktoré musí mať konvektomat: 

- tvorba pary nástrek - STEAM. Maxi 

- teplotná sonda 

- dotykový LCD displej 

- technológia MIND Maps - zakreslenie teplotnej krivky receptu dotykový perom na 

displej              konvektomatu 



Príslušenstvo: 

Podstavec pod konvektomat PPK - 1 ks 

 

charakteristika: 

       - rozemery (š x h x v mm): podľa veľkosti konvektomatu 

       - vodiace lišty pre gastronádoby na jednej strane, prevedenie celonerezové 

 

Automatický zmäkčovač vody  - 1 ks 

 

Všeobecná špecifikácia predmetu: 

Zmäkčovač sa nainštaluje na vstupe studenej vody do zariadenia.  

 

Hlavné vlastnosti zmäkčovačov vody: 

Riadenie: Automatické objemové a časové riadenie - Užívateľ po prvotnom nastavení 

systému doplňuje už iba tabletovanú soľ. 

        Regenerácia: automatická regenerácia iónovýmenného ložiska v závislosti od stupňa 

opotrebovania živice. 

        Automatická regenerácia pri nedostatku vody: 1-7 dní. Aby sa predišlo zostarnutiu 

iónovýmenného média v prípade nečinnosti, alebo príliš malého odberu vody zmäkčovač 

automaticky zregeneruje médium minimálne raz za 7 dní. 

        Zmäkčovač má  mať 72 hodinovú pamäť v prípade výpadku prúdu. Po uplynutí 72 hodín 

sa znova nastaví iba aktuálny čas. Všetky ostatné nastavenia, ako napr. tvrdosť vstupnej 

vody, zostanú zachované. 

 

Technická špecifikácia predmetu: 

  Digitálny displej LCD so signalizáciou práve prebiehajúcej funkcie zariadenia 

         Prietok vody: 0,2 – 0,5 m³/hod 

         Maximálny pracovný tlak: 6 Bar 

         Teplota vstupnej vody: 4-49 °C 

         Rozmery šírka x hĺbka x výška: 200 x 670 x 360 mm 

         Prívod a odvod 3/4" 

 

         Predpokladaná hodnota zákazky: 4 790,00,00  € bez  DPH.     

3. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 
                                                                           Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                            852 35 Bratislava 5 
                                      do 06.07.2017   do 10.00 h.  mailom   alebo   poštou                                                                 

5. Miesto dodania: Ekonomická univerzita, Konventná 1,   Bratislava. 

6. Podmienky účasti uchádzačov: 

7. Ďalšie informácie:  



 Cena predmetu zákazky: 

 cena predmetu zákazky celkom bez DPH, 

cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH, 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a  musí zahŕňať  celkové náklady vrátane    

montáže, príslušenstvá a   dopravných nákladov. 

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnu a nemennú počas 

doby realizácie predmetu zákazky. 

Verejný obstarávateľ je platcom DPH. Uchádzač,  ktorý nie je platcom DPH vo svojej 

ponuke na to upozorni. 

 Lehota dodania:  podľa záväznej objednávky  

  Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní 

odo dňa jej doručenia kupujucemu. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky 

neposkytuje. 


