VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Zadávanie zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov, adresy a kontaktné miesto
Úradný názov: Obec Valaliky
Poštová adresa: Poľná 165/8
Mesto/obec: Valaliky
Štát: SR

IČO: 00324850
PSČ: 044 13

Kontaktné miesto
Kontaktná osoba: Jana Pelegrin
Telefón: 055/202 89 57
Email: pelegrin.jana@valaliky.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.valaliky.sk
PREDMET ZÁKAZKY
Názov zákazky: Nákup konvektomatu UNOX ChefLux XV 893 vrátane montáže, dovozu
a zaškolenia. Súčasťou dodávky bude aj podstavec a zmäčkčovač.
Druh zákazky a miesto dodania tovaru a služby
Nákup konvektomatu UNOX ChefLux XV 893 vrátane montáže, dovozu a zaškolenia na
mieste dodania. Súčasťou dodávky je aj podstavec pod konvektomat a zmäkčovač. Miestom
dodania tovaru je Obecný úrad Valaliky, Poľná 165/8, Valaliky 044 13. Dodanie do 30 dní
odo dňa prevzatia objednávky.
Stručný opis zákazky
Víťazný uchádzač bude zodpovedný za dodanie predmetu zákazky podľa nasledovnej
špecifikácie:
Konvektomat UNOX XV 893 ChefLux
Rozmer: 860x900x1277 mm (šxhxv)
Príkon: 15,8 kW
Napätie: 400V 3N
Počet vsuvov: 12x GN1/1
Rozteč vsuvov: 67 mm
Režimy pečenia:
- Konvenčné pečenie 30°C až 260°C
- Kombinácia pary a pečenia 48°C až 260°C /30 až 90%/
Manuálne ovládanie:
- nastavenie času
- nastavenie teploty
- nastavenie vlhkosti

- aktivácia pomalého chodu ventilátora
Technické detaily:
- zaoblené hrany komory
- halogénové osvetlenie komory
- patentované dvere, dvojité sklo
- 2 rýchlosti ventilátora s reverzným chodom
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet: Kuchynské vybavenie
Hlavný slovník: 39221000-7
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena v € s DPH.
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.03.2016 do 12.00 hod. na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk
Vyhodnocovanie ponúk
Dátum a čas: 24.03 o 12.30 hod.
Miesto : Obecný úrad Obce Valaliky
Dátum zverejnenia tejto výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa
22.03.2016

