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Príloha č. 1 - Formulár cenovej ponuky s uvedením minimálnych technických požiadaviek 

predmetu obstarávania 

Predmetom zákazky je obstaranie tovaru: Plnoautomatický snežný kanón ventilátorový (2ks) 

Zákazka nie je rozdelená na časti.  

 

Identifikácia uchádzača:  

Obchodný názov /  

Meno a priezvisko: 
 

Sídlo / Adresa:  

IČO:  

DIČ:  

Telefón:  

e-mail:  

Platca: DPH  áno / nie (vyber správnu odpoveď) 

 

Splnenie minimálnych technických požiadaviek na plnoautomatický snežný kanón:  

Popis technológie / požiadavka na minimálne parametre a 

príslušenstvo 

Hodnota parametra ponúkaného 

stroja / technológie uchádzačom  

• maximálny prietok minimálne 10 l/s uviesť hodnotu parametra 

• prevádzkový tlak  8 - 40 bar uviesť hodnotu parametra 

• maximálny príkon do 24 kW uviesť hodnotu parametra 

• celková váha kanóna do 850 kg uviesť hodnotu parametra 

• automatické natáčanie a naklápanie turbíny áno / nie  

• ovládanie kanóna pomocou mobilného telefónu áno / nie 

• počet nukleátorov min. 8 a viac uviesť hodnotu parametra 

• dotykový displej  áno / nie 

minimálne požadované príslušenstvo 

• pozinkovaný manuálny výložník min. 2,5 m s platformou pre 

upevnenie snežného kanóna a príslušenstvom 

áno / nie  

(ak áno uviesť hodnotu parametra) 

• popruhy pre upevnenie hadice a kábla pre výložník  áno / nie 

• tlaková hadica 2" pre snežný kanón áno / nie 

• silový kábel dĺžka = min. 5 m so zásuvkou max. 5x65A 
áno / nie  

(ak áno uviesť hodnotu parametra) 

• dátový kábel dĺžka = min. 5 m  
áno / nie  

(ak áno uviesť hodnotu parametra) 

• mechanické zdvíhacie zariadenie áno / nie 

• ochranný matrac pre výložník áno / nie 
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Cenová ponuka:  

Názov predmetu obstarávania Kritériá  
Cena za ks 

v EUR bez DPH 

Počet 

kusov 

Cena celkom v EUR 

bez DPH 

Plnoautomatický snežný kanón 

ventilátorový 
najnižšia 

cena bez 

DPH 

doplniť 2 doplniť Typové označenie: doplniť 

Názov výrobcu: doplniť 

 

 

 

Vypracoval: ..........................................     

 

 

 

V ...................................... dňa .......................................................... 

    

 

 

                                              .......................................................... 

 Podpis a pečiatka uchádzača 


