
Príloha č. 1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky 
 

Názov zákazky: Nákup vybavenia pre pálenicu  

 

Hlavný slovník CPV:   

42910000-8 Destilačné, filtračné alebo rektifikačné prístroje 

44611400-0 Skladovacie cisterny 

 

Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je nákup technického vybavenia pálenice na výrobu destilátov. 

 

Technické parametre: 

1.Vinifikátor  

- počet klusov  1 

Materiál:   antikor 

Objem:   2 500 litrov 

Celková výška:  2 200 - 2 550 mm 

Vybavenie tanku: kruhový prierez Ø 420 mm 

   plniaci nátrubok s guľovým ventilom DN40 

   spodná výpusť s guľovým ventilom DN80 

   ochutnávací ventil DN 1/2″ 

   plávajúce veko s nafukovacím tesnením a pumpičkou 

   sitová prepážka v nastaviteľnej výške 

   duplikátor v plášti 1,7 m2  

   teplomerová jímka 

Povrchová úprava: valcová časť krúžkovaním 

   veko, dno, nohy a vnútro vyleštené na zrkadlový lesk 

 

2. Skladovací systém pre destiláty  

- skladovacia nádrž na destiláty, počet kusov 4 

Materiál:   antikor  

Objem:   718 l 

Celková výška:  1 800 – 2 000 mm 

Vybavenie tanku:  kužeľová strecha s čistiacim otvorom Ø 170 mm a s vekom 

   spodný výpust s guľovým kohútom G 3/4″ 

   ochutnávači ventil G1/2″ 

   stavoznakový ventil DN20 

Povrchová úprava: vnútro nádrže – vyleštené na zrkadlový lesk 

 

3. Skladovací systém pre destiláty  

- skladovacia nádrž na destiláty, počet kusov 4 

Materiál:   antikor  

Objem:   480 l 

Celková výška:  1 700 – 1 900 mm  

Vybavenie tanku:  kužeľová strecha s čistiacim otvorom Ø 170 mm a s vekom 



   spodný výpust s guľovým kohútom DN50 

   ochutnávači ventil  

Povrchová úprava: valcová časť krúžkovaním 

   veko, dno, nohy, vnútro nádrže – vyleštené na zrkadlový lesk 

 

4. Skladovací systém pre destiláty  

- skladovacia nádrž na destiláty, počet kusov 4 

Materiál:   antikor  

Objem:   388 l 

Celková výška:  1 200 – 1 300 mm 

Vybavenie tanku:  kužeľová strecha s čistiacim otvorom Ø 170 mm a s vekom 

   spodný výpust s guľovým kohútom G 3/4″ 

   ochutnávači ventil G1/2″ 

stavoznakový ventil DN20 

Povrchová úprava: vyleštené na zrkadlový lesk 

 

5. Chladiaci agregát  

- počet kusov 1 

- chladenie nemrznúcou zmesou 

- chladenie min. 10000 litrov naraz kvasiacich muštov 

- materiál nerez 

- určené pre  vinársky priemysel. 

 

6. Mobilný elektrický vyvíjač pary 

- počet kusov 1 

Prístroj vhodný na čistenie a sterilizáciu nerezových tankov, sudov a technologických zariadení 

Vyhotovenie tela:   antikor 

Objem vyrobenej pary:   min. 95g/min 

Tlak:     min. 6 bar 

Objem bojlera:   min. 5l  

Teplota pary:   min. 160°C 

Napájanie:    230V 

Nastavenia:   časovač, teplomer a tlakomer 

Display:    digitálny 

 

Ďalšie požiadavky: 

 zariadenia spĺňajú európsku bezpečnostnú normu 

 manuál v slovenskom alebo českom jazyku, prípadne anglickom jazyku 

 konečná cena zahŕňa dopravu, inštaláciu/montáž a zaškolenie  

 bezplatný servis počas záručnej doby 

 servis do max. 48 hod. počas záručnej doby  

 uchádzač zašle spolu s vyplnenou cenovou ponukou aj technické parametre nacenených 
tovarov – pre overenie splnenia zadaných špecifikácii zákazky (technický opis ponúknutých 
modelov spolu s fotodokumentáciou). Z predložených dokumentov musí vyplývať splnenie 



minimálnych požadovaných požiadaviek na predmet zákazky, stanovených v Príloha č. 1 
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky 
 


