Výzva na predloženie ponuky – zákazka s nízkou hodnotou
na „Parkovacie automaty na platbu mincami – 2 kusy“
1. Vyhlasovateľ:
Názov organizácie: MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o.
IČO: 31 637 655
DIČ: 2020440488
Sídlo organizácie: Športová hala, sídlisko SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica
Kontaktná osoba: Miroslav Bubák, 0918/322 723
2. Predmet zákazky: Samoobslužné parkovacie automaty na platbu mincami – 2 kusy

3. Stručný opis :
Podsvietený LCD displej, čítačka lístkov, mincovník pre typy mincí v mene EUR (10c, 20c, 50c, 1 eur,
2 eur), štrbina pre vstup mincí s blokovaním vstupu cudzích predmetov,
medzipokladňa s možnosťou storna, samouzamykateľná pokladňa pre minimálne 2 500 až 4 000 ks
mincí s dvomi náhradnými pokladňami, termografická tlačiareň s minimálnou tlačovou šírkou 50
mm. Vonkajšia skriňa parkovacích automatov musí byť vyhotovená z odolného a nehrdzavejúceho
materiálu a to ocele, alebo iného ekvivalentného materiálu z pohľadu jeho odolnosti. Vzhľadom na
skutočnosť, že parkovacie automaty budú inštalované v externom prostredí, požaduje sa ich
odolnosť voči mrazu, dažďu a teple v rámci minimálneho teplotného rozpätia -25 o C až + 50 o C .
Napájanie parkovacích automatov na solárne panely. Vyhotovenie parkovacích automatov musí
zodpovedať STN EN12414, alebo jej ekvivalentu akceptovaného v rámci EÚ.
4. Lehota na predkladanie ponúk: 6.8.2019 do 12:00 hod.
5. Miesto na predkladanie ponúk:
Poštou na adresu vyhlasovateľa, prípadne mailom na adresu : msk@msk.sk
6. Kritéria na vyhodnocovanie ponúk:
Najnižšia cenová ponuka. Predpokladaná cena zákazky 7 900,- bez DPH.
7. Typ zmluvy : Zmluva o dielo
8. Miesto a termín poskytnutia služby, tovaru, dodávky služby, uskutočnenia uvedených prác:
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o, Športová hala, sídlisko SNP 2549, 017 01
Považská Bystrica
9. Doplňujúce údaje a informácie:
a) obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž bez udania dôvodov,
b) financovanie predmetu zákazky bude na základe faktúry so platnosťou 30 dní,
c) termín dodania predmetu zákazky vrátane uvedenia do prevádzky a zaškolenia personálu
je do 30 dní od odoslania písomnej objednávky,
d) nie je na ujmu záujemcu ak ponúkaný tovar bude mať vyššie, alebo kvalitatívne lepšie
parametre, s výnimkou tých, ktoré sú stanovené ako pevné, alebo maximálne prípustné
parametre,
e) inštaláciu si zabezpečí vyhlasovateľ.

