2


Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát  Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
                                        Prievozská 32, p.p. 29,  827 99 B r a t i s l  a v a

02/58 27 21 12                                                                     Fax: 02/53 41 49 96                                                                    e-mail: jindro.michon@soi.sk 

02/58 27 21 12                                                                     Fax: 02/53 41 49 96                                                                    e-mail: jindro.michon@soi.sk 




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 :              

STN EN 60065:2003 + zmena A1:2007 Audioprístroje, videoprístroje a podobné elektronické prístroje. Požiadavky na bezpečnosť                         
čl. 3 Všeobecné požiadavky,                                                                 
čl. 5 Značenie a návody,
čl. 7 Ohrev za normálnych prevádzkových podmienok,
čl. 8 Požiadavky na konštrukciu s ohľadom na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom,
čl. 9 Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom za normálnych prevádzkových podmienok,
čl. 10 Požiadavky na izoláciu,
čl. 11 Podmienky pri poruche,
čl. 12 Mechanická pevnosť,
čl. 13 Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty,
čl. 16 Vonkajšie pohyblivé šnúry,
čl. 19 Stabilita a mechanické nebezpečenstvo,
čl. 20 Ohňovzdornosť.

DVD prehrávač Orava DVD-601 EAN:8586006925247


Mimo protokolu uveďte:
	Vyhodnotenie rizika vyplývajúceho zo zariadenia pre spotrebiteľa na základe vykonaných skúšok



Ďalšie požiadavky:

Vzorka, na ktorej neboli zistené závady brániace bezpečnej prevádzke spotrebiča alebo odporujúce požiadavkám noriem, zasielajte 3 ks protokolov o skúškach,
	Vyhotovte minimálne 3 fotografie skúšanej vzorky nasledovne:
	 záber na spotrebiteľské balenie výrobku – a to na údaje identifikujúce vzorku,
 záber- celkový pohľad na odbalený výrobok a na ňom značené údaje,
 záber na menovité identifikačné údaje výrobku napr. štítkové a pod.,
	záber na označenie CE,

ďalšie zábery na zistené nedostatky, ak je to na pohľad viditeľné s ich konkrétnym popisom.
	 fotografie zašlite aj samostatne mimo protokolu.
	Vzorka, ktorá nevyhovela bezpečnej a spoľahlivej prevádzke podľa platných noriem na území Slovenskej republiky, zasielajte 5 ks protokolov o skúškach
	V každom prípade  protokol v elektronickej forme buď na CD alebo na e-mail pavol.sulek@soi.sk


cenovú ponuku zašlite ihneď e-mailom na adresu: jindro.michon@soi.sk; originál   
            poštou na adresu objednávateľa, na obálku uveďte „Cenová ponuka - NEOTVÁRAŤ“
	termín vykonania skúšok do  10 dní od prevzatia vzoriek






