
Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Predmetom zákazky je výroba, dodávka a montáž regálov pre potreby uskladnenia materiálu v sklade 

SIEA –pracovisko na ul. Trnavská cesta 100 (budova Omnia), 821 01 Bratislava. 

Druh a množstvo tovaru:    -  regál kovový  3 - policový  (3 police + krycí plech) v počte 62 ks                          

(presné množstvo regálov bude uvedené v Zmluve o dielo/ZoD).     

Rozsah ponuky:        - na celý predmet zákazky  

Termín dodania:       - maximálne 60 dní od účinnosti Zmluvy o dielo (ZoD) 

Obhliadka miesta:    - požaduje sa  (bližšie podmienky pre uskutočnenie obhliadky sú uvedené  

                                       vo Výzve na predkladanie ponúk.)  

 

Opis predmetu zákazky:  
Verejný obstarávateľ požaduje dodávku a montáž priemyselných kovových regálov s vysokou 
nosnosťou. Regály musia byť vyhotovené z kvalitnej ocele, ošetrené práškovou farbou, odtieň farby 
bude vyšpecifikovaný pred podpisom zmluvy o dielo (ZoD), napr. odtieň šedý, príp. modrý. Regál musí 
mať otvorené bočnice, musí byť demontovateľný, police s krokovou prestaviteľnosťou s funkciou 
mechanickej pevnosti a  stability. Dodávka a montáž bude realizovaná v sklade  o rozlohe 250,16 m2, 
priestor štvorcového rozmeru (nutná obhliadka priestoru). Nosnosť police min. 300 kg/bm police – 
regál o rozmeroch v rozsahu výška cca 2500 mm, šírka cca 1500 mm, hĺbka cca 800 mm. Rozostup  

(výška v regáloch) políc – 800 mm.  
 
Návrh dispozičného rozmiestnenia pevných policových regálov predloží záujemca verejnému 
obstarávateľovi v ponuke, na základe vykonanej obhliadky skladových priestorov, pričom zohľadní 
manipuláciu v sklade (napríklad manipuláciu s paletovým vozíkom), a to v lehote na predkladanie 
ponúk určenej vo Výzve na predkladanie ponúk. 

 
Tovar musí byť 1. akosti, musí spĺňať požiadavky bezpečnosti, mechanickej pevnosti a stability,                                  
v nadväznosti na funkčnú spôsobilosť výrobku. 
Dopravu predmetu zákazky vykoná na vlastné náklady, vlastnými silami a prostriedkami úspešný 
uchádzač/dodávateľ.  
 

Osobitné požiadavky na plnenie: 

- regály musia byť nové 

- predmet zákazky musí byť dodaný kompletne, nie je možné ho rozdeliť 

- doprava a montáž dodávateľom 

- doba záruky  – 2 roky 

- kompletná montáž aj s ukotvením: 

       -      požaduje sa pri regáloch a regálových zostavách stojacich pri stene pevné ukotvenie   

         spodné o podlahu ; 

       -      pri regáloch a regálových zostavách stojacich voľne sa požaduje pevné ukotvenie   

spodné o podlahu  

 

Pozn.:   Vzhľadom na konštrukciu a materiál stien skladu, nie je možné kotvenie regálov o stenu. 

  Sklad materiálu sa nachádza na 2. NP v budove Omnia Bratislava. 


