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Obec Hontianska Vrbica 

starosta : p. Karol Pilinský 

OÚ – Hontianska Vrbica 267, 

935 55 Hontianska Vrbica 

E-mail : starostahv@gmail.com 

Mob. : 0911 419 725   

 

Dátum:  17 / 04 / 2018  

 

 

 VEC:   Predloženie cenovej ponuky –  veľkokapacitné zberné nádoby na kuchynský jedlý olej   

 

1. Zber kuchynského jedlého oleja - kontajner H-OLi  :  

Popis : nádoba na zber kuchynského jedlého oleja H-OLi 
Určenie :  verejné priestranstvá menších obcí a zberné dvory  
 
Verzia :  vlievanie oleja do nádoby   / vhadzovanie PET fľaše 

Základné vybavenie : s konštrukciou upevnenia nádoby a ukotvenia do zeme (poveternostné 

vplyvy a náhodné nárazy, ktoré zabránia prevrhnutiu) 

• horné veko s lievikom  ( integrované sitko pre čistý zber a lepšiu kvalitu zbieraného oleja  

• vrátane ventilácie s pachovým filtrom a s bezpečnostným ventilom, ktorý bráni preplneniu 
kontajnera a vytečeniu obsahu pri prevrátení (prelievanie oleja) 

• plavákový ukazovateľ výšky hladiny s analógovým vonkajším výstupom podobným 
manometru 

• Jednoduchá manipulácia a praktická likvidácia nazberaného oleja  

• možný zber vo verzii na PET fľaše /vhadzovacie veko/ 

• objem 120 l 

• rozmery 50 x 50 x 95 cm 

• materiál HDPE – odolný UV žiareniu, poveternostným vplyvom 

• inštrukcia a označenie nádoby v slovenskom jazyku 

Doplnkové vybavenie - na požiadanie :  uzamykanie horného veka pre obsluhu = zberné dvory 
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 Odporúčanie a grafické zobrazenie:   Vylievanie oleja do kontajneru v kombinácii 

s nádobami Ecohouse pre domácnosti  
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1. H-OLI  KOMPLET ( PET fľaše / vlievanie ) ....................  279,- € bez DPH / kus 

 

Príslušenstvo – uzamykanie horného veka pre obsluhu........  10,- € bez DPH / kus 

 

Platnosť ponuky – 60 dní. 

 

 

** Cena sklad Žilina – Lietavská Lúčka. Dopravné náklady  do Vašej obce budú prepočítané od 

počtu odobratých kusov a typu vybratej nádoby. 

 

** Termín dodania :  do 4-7 týždňov od potvrdenia záväznej objednávky 

** Dodanie v demontovanom stave, bez kotiev – nutné vybrať vhodný typ podľa umiestnenie 

zbernej nádoby 

 

 

 

S pozdravom  
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