
Formulár ako si vybrať vhodného dodávateľa zdvíhacieho zariadenia:
ZZ - zdvíhacie zariadenie

Položte týchto pár otázok potencionálnemu uchádzačovi na dodanie, montáž, opravy a revízie zdvíhacieho zariadenia. 
1. 2. 3.

Názov firmy:

1. Má vaša spoločnosť platné osvedčenie a oprávnenie na montáž, opravy a revízie vyhradených technických zariadení zdvíhacích? 

2. Majú všetky vami dodávané výrobky označenie CE, čo znamená že tento výrobok bol pred uvedením na trh v Európe otestovaný

nezávislým notifikovaným orgánom podľa bezpečnostných noriem v EU? 

3. Majú vaše výrobky typový certifikát pre jednotlivé modely a typy zariadení od nezávislej notifikovanej inštitúcie?

4. Má vaša spoločnosť servisné pobočky po celej SR? kde?:

5. Ako ste schopný zazmluvniť nastúp na opravu nášho ZZ? (napríklad do 24h od nahlásenia poruchy kdekoľvek v SR)?

6. Kde je najbližšie servisne stredisko v našom regióne a meno a tel. čislo servisného technika ZZ z nášho regiónu?

7. Je tento technik zamestnanec vašej spoločnosti  v hlavnom pracovnom pomere? 

8. Aká je vaša zmluvná doba dodania (dať do zmluvy) na stoličkový výťah do zákrut?

9. Aká je vaša zmluvná doba dodania na stropný zdvihák?

10. Aká je vaša zmluvná doba dodania na priamu plošinu pre rovné schodisko?

11. Aká je vaša zmluvná doba dodania na šikmé plošiny do zákrut a zvislé plošiny?  

12. Majú vaše šikmé a zvislé plošiny napájanie 24V teda bezpečné napätie a zároveň batérie ako núdzový zdroj pre prípad výpadku 

el. Prúdu a núdzový zjazd plošiny v prípade poruchy aj pre vonkajšie aj pre vnútorne inštalácie?

13. Má vaša spoločnosť nejaké dlhy a záväzky po dobe splatnosti voči štátnym a verejným inštitúciám a iným subjektom? 

14. Koľko inštalácií ZZ má priamo vaša spoločnosť namontovaných na Slovensku?

15. Koľko zamestnancov má vaša spoločnosť pre oblasť zdvíhacích zariadení pre imobilných?

16. Sú pracovné procesy vo vašej spoločnosťi na úrovni kvality ISO 9001 – ste držiteľom tohto certifikátu riadenia kvality?

Na všetky tieto otázky by mal potencionálny dodavateľ zdvíhacieho zariadenia odpovedať áno alebo nie. Osvedčenia a certifikáty 

treba doložiť. Pri otázkach ohľadom dodacej doby uviesť presnú dobu dodania. Ktorý z dodavateľov bude mať najviac

kladných odpovedí a prípadne najkratšie doby dodania, je pravdepodobne ten najvhodnejší uchádzač  na dodanie vášho ZZ.

Okrem týchto otázok je podstatná aj cenová ponuka a jej obsah, teda čo všetko zahŕňa alebo nezahŕňa uvedená konečná cena.


