VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
6070158823
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
Verejný obstarávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
Kontaktná osoba:
e-mail: erika.bacsova@spp.sk
tel. číslo:+421-905-851-291

Názov predmetu zákazky:
Kávovar
Opis predmetu zákazky:
1. Kávovar (špecifikácia kávovaru)





























Príkon: 1 350 W
Tlak: 15 bar
Výška šálky (min / max): 8,8/14 cm
Vyberateľná nádoba na vodu s objemom 1,4 l
Možnosť použiť zrnkovú aj mletú kávu
Prevedenie výrobku: strieborná farba
Príprava kávy stlačením tlačidla pre:
-Chocolate - možnosť zvoliť intenzitu hustoty čokolády
-Cafelatte
-Cappuccino
-Latte Macchiato
-Milk
-Long (veľká)
Farebný displej
Možné nastaviť 6 profilov
Nastaviteľná pamäť prístroja
Možnosť pripraviť aj dve šálky espressa naraz
Vyberateľná sparovacia jednotka mlynček s nastaviteľnou hrubosťou mletia
Nastaviteľné množstvo kávy
Nastaviteľné množstvo vody
Funkcia predparenia
Elektronická kontrola teploty
Možnosť naprogramovania automatického zapnutia a vypnutia prístroja
Štatistika množstvo uvarených nápojov
Nahrievacia plocha na šálky
Kapacita odpadové nádobky na kávovú usadeninu: 14 káv / 72 hodín
Indikátor prázdnej nádoby na vodu a zrná










Automatická čistiaca a odvápňovacia funkcia
Upozornenie na čistenie cappuccino systému
Vodný filter
Nastaviteľná tvrdosť vody
Odnímateľná odkvapkávacia mriežka s indikátorom hladiny vody
Energeticky úsporný režim
Tlačidlo pre vypnutie kávovaru z elektrickej siete
Signálny tón

2. Príslušenstvo (špecifikácia príslušenstva)











Zrnková káva 100% Arabica 1 kg
Zrnková káva Espresso Classic 1 kg
Vákuová nádoba na kávu
Sypátko na kakao
Milk Clean - špeciálny čistiaci prostriedok na zvyšky mlieka
Nádobku na mlieko
2x 100 ml odvápňovače
2 espresso poháre
2 cappuccino pohára
2 latte macchiato poháre

Zákazka je na 1 ks
Uchádzač predloží cenu zvlášť za 1. Kávovaru a za 2. Príslušenstvo. V prípade ak uchádzač nemá v ponuke
príslušenstvo, predloží cenu len za kávovar.
Cena sa uvádza bez DPH.

Termín dodania tovaru / poskytnutia služieb / uskutočnenia stavebných prác:
Do 2 dní po obdržaní objednávky
Miesto: SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Lehota na predloženie ponúk:
Do 7.10.2014 do 10:00 hod
Spôsob predloženia ponúk:
e-mail: erika.bacsova@spp.sk
Ďalšie požiadavky:
Akceptácia 100% platby po dodaní tovaru/služby
Lehota splatnosti faktúr 30 dní odo dňa doručenia faktúry

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena
Komunikácia:
Písomne – elektronicky

Doplňujúce informácie:
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva (ktorá môže mať formu objednávky), ktorej predmetom bude táto zákazka,
môže byť predmetom sprístupnenia alebo zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
(„Infozákon“). V zmysle Infozákona sa nesprístupňuje informácia, ktorá je obchodným tajomstvom. V zmysle
Infozákona sa nezverejňujú tie ustanovenia povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahujú informáciu, ktorá sa podľa
Infozákona nesprístupňuje; teda, okrem iného, aj obchodné tajomstvo. V prípade, ak uchádzač nesúhlasí so
sprístupnením alebo zverejnením informácie, ktorá tvorí predmet obchodného tajomstva, je povinný verejnému
obstarávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť pred uzatvorením zmluvy spolu s presným vymedzením skutočností
tvoriacich predmet obchodného tajomstva. Uchádzač zároveň súhlasí s tým, že rozhodnutie o zverejnení zmluvy alebo
akejkoľvek jej časti prináleží výlučne verejnému obstarávateľovi.

Dátum zverejnenia: 3. októbra 2014

