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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 :                                                                                             
Kombinované elektricko-plynové ohrievače miestností
Počet odobratých druhov: 3 druhy
Dôvod odberu: Posúdenie bezpečnosti, zhody a kvality
Požadované skúšky:

Podľa STN EN 60335-1 v znení neskorších zmien s doplnením znenia príslušných článkov  Podľa STN EN 60335-2-102 Osobitné požiadavky na spotrebiče spaľujúce plynné, kvapalné a pevné paliva s elektrickým pripojením

7      Označovanie a inštrukcie 
8      Ochrana pred prístupu k živým častiam
10    Príkon a prúd
11    Ohrievanie
16    Unikajúci prúd a elektrická pevnosť
19    Abnormálna prevádzka
21    Mechanická pevnosť
22    Konštrukcia
23    Vnútorné spojenia
25    Pripojenie na sieť a vonkajšie pohyblivé prívody
27    Pripojenie na ochranný vodič
30    Odolnosť proti teplu a ohňu

Mimo protokolu je nutné uviesť:
	vyhodnotenie rizika vyplývajúceho zo zariadenia pre spotrebiteľa na základe vykonaných skúšok


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.                                                                                                                       

Poznámka : 
Ďalšie požiadavky na skúšobňu:

protokol o skúškach žiadame vyhotoviť:
	v piatich origináloch v prípade, že vzorka nevyhovuje predpisom,

v troch origináloch ak vzorka vyhovuje predpisom,
	na e-mail: michal.litva@soi.sk zaslať protokoly v elektronickej podobe vo formáte PDF ako jeden dokument.

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: michal.litva@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.

      6. 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“  
      7/ termín vykonania skúšok do  14 dní od prevzatia vzoriek 
       Kontaktná osoba : Ing. Jindřich Michoň , tel. 02 582 72 112



