
Zadávanie zákazky č. 8735068221

 
Obstarávateľ § 9:
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Daniel Schudich
Stavbárska 11
036 80 Martin
IČO: 158551
admin@zssmt.sk

Druh zákazky: Nákup

Názov zákazky: umyvacka riadu
Opis predmetu zákazky: umývačka riadu
kapacita 60/30/20 košov/h (do 1080 tanierov/h)
cyklus: 60“, 120“, 180“
rozmer koša: 500x500mm (šxh)
maximálna vstupná výška 410mm
prevedenie: jednoplášťová
spotreba vody: 2,7 L /cyklus
bojler: tlakový
horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená
elektronické ovládanie
samočistiaci program
počítadlo umývacích cyklov
autodiagnostický systém detekcie závad
termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP
účinný filtračný systém
Príslušenstvo: kôš na sklo, kôš na taniere, kontajner na príbory, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, koše podľa výberu, odpadové čerpadlo
predmývací stôl 1400x800x900 mm
vyberací stôl 800x800x900 mm
zmäkčovač LTP-12
tlaková sprcha DOC-3
Doprava, montáž, montážny materiál, zaškolenie personálu
Predmet zákazky: Tovary
CPV:
39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 146,00  bez DPH
Finančný limit zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou  < 20.000
Postupy zadávania: Užšia súťaž
Miesto plnenia: SOŠ obchodu a služieb Martin, Stavbárska 11, 036 80 Martin
Termín začiatku plnenia: 4.7.2016
Termín ukončenia plnenia: 8.8.2016
Podmienky účasti: Nie

Popis zadávacích a ostatných podmienok: umývačka riadu
kapacita 60/30/20 košov/h (do 1080 tanierov/h)
cyklus: 60“, 120“, 180“
rozmer koša: 500x500mm (šxh)
maximálna vstupná výška 410mm
prevedenie: jednoplášťová
spotreba vody: 2,7 L /cyklus
bojler: tlakový
horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená
elektronické ovládanie
samočistiaci program
počítadlo umývacích cyklov
autodiagnostický systém detekcie závad
termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP
účinný filtračný systém
Príslušenstvo: kôš na sklo, kôš na taniere, kontajner na príbory, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, koše podľa výberu, odpadové čerpadlo
predmývací stôl 1400x800x900 mm
vyberací stôl 800x800x900 mm
zmäkčovač LTP-12
tlaková sprcha DOC-3
Doprava, montáž, montážny materiál, zaškolenie personálu
Súťažné podklady: umyvacka riadu.doc

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou s elektronickou aukciou 
Príjem ponúk: Elektronicky
Elektronické podanie ponúk: http://www.evoservis.sk/zsk-zssmt/
Varianty ponúk: Nie
Termín odoslania výzvy: 18.5.2016 o 15:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 26.5.2016 o 8:00
Termín otvárania ponúk: 26.5.2016 o 8:15
Použiť e-podpis / UEZ: Nie

Kritérium na vyhodnotenie ponuky: najnižšia cena
Východiskom elektronickej aukcie sú: ceny
Povinné vloženie príloh k ponuke: Áno

Prvky ponuky:
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Názov: umyvacka riadu
Jednotka: ks
Množstvo: 1
Kritérium / Prvok: aukčný

Zákazka na výzvu: Pre vyzvaných účastníkov
Výzva zaslaná uchádzačom na e-mail dňa: 18.5.2016 v 15:00

Vyzvaní uchádzači:

Gastro Global s.r.o.
Kollárova 73, 03601
  Martin
ggs@stonline.sk
IČO: 36389251
DIČ: SK2020124733

Igor Lamoš
Pastovník 156
038 61 Lipovec
ggservis@gmail.com
IČO: 46304908
DIČ: SK1084268702

VOMZ Slovakia s.r.o.
Továrenská 27 
059 01 Spišská Belá
stanopjatak@gmail.com
IČO: 36468711
DIČ: 2020021685

Schválil: Daniel Schudich
Vypracoval: Daniel Schudich

Dátum a čas tlače : 30.5.2016 o 8:50

AGENTURA KDV CZECH v.o.s., 2016Strana 2 / 2


