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Výzva na predkladanie cenových ponúk 


Slovenská   obchodná   inšpekcia, Ústredný  inšpektorát   Slovenskej  obchodnej inšpekcie  so 
sídlom  v Bratislave,  Prievozská  32, p.p. 29,  827  99   Bratislava, predkladá výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky :          

Skúšane laboratórne parametre STN EN 14766: 2006 „Horské bicykle Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“.

4.2		Ostré hrany
4.3.1		Zaistenie skrutiek
4.6.1		Brzdové sústavy
4.6.2.2		Rozmery uchopenia páky
4.6.3		Pripevnenie brzdovej zostavy a požiadavky na lanká
4.6.6		Skúška pevnosti ručne ovládanej brzdovej sústavy
4.7.1		Rozmery kormidla
4.7.3		Značka vsunutia a pevná zarážka predstavca kormidla
4.7.6.2		Zostava kormidla a predstavca – skúška priečnym ohýbaním
4.7.6.3		Predstavec kormidla – skúška ohýbaním dopredu
4.7.6.4		Skúška kormidla a predstavca kormidla krútiacim momentom
4.7.6.5		Skúška predstavca kormidla a stĺpika vidlice krútiacim momentom
4.7.7*		Skúška únavy na zostave kormidla a predstavca
4.8.2		Nárazová skúška zostavy rámu a prednej vidlice (padajúcim závažím)
4.8.3		Nárazová skúška zostavy rámu a prednej vidlice (padajúcim rámom)
4.8.5*		Skúška únavy rámu vodorovnou silou
4.9.4		Statická skúška prednej vidlice ohýbaním
4.9.6*		Skúška únavy prednej vidlice ohýbaním
4.11.3		Opotrebovanie ráfika
4.13.2		Vzdialenosť pedála
4.13.4		Nárazová skúška na čape pedála
4.13.5*	Dynamická skúška trvanlivosti  pedála/čapu pedála
4.13.7.4*	Skúšobná metóda s kľukami sklonenými pod uhlom 30° od vodorovnej roviny
4.14.5		Skúška statickej pevnosti sedla
4.17		Chránič špíc
5		Inštrukcie
6		Označovanie



Pri zadávaní predmetnej zákazky postupujeme podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.     


                                                                                                                  

	protokol o skúškach žiadame vyhotoviť:

	v piatich origináloch v prípade, že vzorka nevyhovuje predpisom,

v troch origináloch ak vzorka vyhovuje predpisom,
	na e-mail: marian.jargas@soi.sk zaslať protokoly v elektronickej podobe vo formáte PDF ako jeden dokument s veľkosťou max. 1,9 Mb

v protokole uviesť podrobný opis výrobku,
	v protokoloch žiadame vzorku zdokumentovať fotografiou
	záber na spotrebiteľské balenie výrobku,

záber na údaje identifikujúce vzorku,
záber - celkový pohľad na odbalený výrobok a na ňom značené údaje,
záber detailný na identifikačné údaje výrobku napr. štítkové a pod,
v prípade možnosti detailný záber na riziko na rizikovú časť.
	na e-mail: marian.jargas@soi.sk zaslať z každej vzorky fotografie: 

	záber na spotrebiteľské balenie výrobku,

záber na údaje identifikujúce vzorku,
záber - celkový pohľad na odbalený výrobok a na ňom značené údaje,
detailný záber na identifikačné údaje výrobku napr. štítkové a pod.,
	v prípade možnosti detailný záber na riziko na rizikovú časť.

	cenovú ponuku žiadame predložiť do troch dní od jej zaslania   e-mailom na    

      adresu: jindro.michon@soi.sk; a originál  poštou na adresu objednávateľa, na obálku 
      žiadame  uviesť „Cenová ponuka -  NEOTVÁRAŤ“  
	termín vykonania skúšok do  14 dní od prevzatia vzoriek 



