Predbežné oznámenie o zámere vyhlásiť súťaž na výber dodávateľa pre realizáciu

„Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek“

Identifikácia vyhlasovateľa:
Názov organizácie:
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo
Sídlo:
A. Hlinku I. 437, Prievidza 971 68
ICO:
00 169 005
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu V Trenčíne, oddiel Dr. Vložka číslo: 121 / R
Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno:
Ing. Alena Grolmusová
Telefón:
+421 / 51 99 161
E – mail:
alena.grolmusova@pd.coop.sk
Predmet súťaže: predmetom súťaže bude výber najvhodnejšieho dodávateľa na dodávku a montáž
klimatizačných jednotiek na predajniach COOP Jednota Prievidza
Forma súťaže:

v zmysle interných predpisov spoločnosti

Predpokladaný termín spustenia súťaže:
Miesto plnenia predmetu súťaže:

15. 4. 2019
Predajne COOP Jednota Prievidza , spotrebné družstvo

Predpokladaná realizácia:

Rok 2019 (prvá fáza), rok 2020, 2021

Predpokladaný objem rozpočtových nákladov:

50 000,- € (pre rok 2019)

Hlavné práce:

Dodávka klimatizačných jednotiek
Montáž
Spustenie a nastavenie
Technická dokumentácia
Zaškolenie
Záruka min 2 roky

Následné revízie a údržba
Opis predmetu súťaže:
Klimatizačné jednotky s výkonom 10 kW (13 ks rok 2019) a 7 kW (7 ks pre rok 2019)
Montáž do 30. 6. 2019
Invertorové
Vonkajšia časť trojfázová (380 V)
Typ chladiva R32
Komunikácia diaľková na LAN kábel (nastavenie teploty, vypnutie zapnutia, zmena výkonu podľa teploty v
priestore – čidlo)
Prepnutie na vykurovanie v predajniach, ktoré sú vykurované elektricky.
Zápachové filtre (plazmové)
Servis 12 hodín s preberacím a odovzdávacím protokolom
Záruka (36 mesiacov – vítaná)
Správa skleníkových plynov ak vyplýva z legislatívy.
Podmienky súťaže, opis predmetu zákazky, ďalšie potrebné informácie pre vypracovanie ponuky budú súčasťou
Súťažných podkladov.
Účelom predbežného oznámenia je informovať trh o zámere realizovať súťaž. V prípade predbežného záujmu na
účasti v súťaži prosíme o zaslanie žiadosti o Súťažné podklady na adresu kontaktnej osoby. V žiadosti

uchádzač uvedie e-mailovú adresu, na ktorú budú zaslané súťažné podklady. Zoznam odberných miest a ostatné
súťažné podklady budú zaslané v termíne spustenia súťaže.

