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Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01  Snina 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
bez využitia elektronického trhoviska podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov o verejnom obstarávaní na dodanie 

tovaru/ /uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služby s názvom  

„Kuchynský robot“ 

 

1. Identifikácia obstarávateľa  

Úradný názov:  Základná škola                   

Zastúpené:            Mgr. Ivan Bandurčin, riaditeľ školy 

IČO:                          36158755 

Poštová adresa:  Študentská 1446/9 

PSČ:     069 01 

Mesto :       Snina                                                     

Štát:    Slovenská republika     

Internetová adresa (URL):  www.zsstudentskasv.edupage.org 

Kontaktná osoba:    Mgr. Ivan Bandurčin, riaditeľ školy    

Mobil:    +421 911 438 008  

Telefón:     +421 57 762 25 06 

E-mail:     zsstudentskasv@gmail.com        

 

2. Predmet zákazky a predpokladaná hodnota 
Zákazka na dodanie tovaru a služby. Predmetom zákazky je dodanie univerzálneho 

elektrického kuchynského robota s príslušenstvom. 
CPV 39312000-2   Zariadenia na prípravu jedál  

Podrobný opis v prílohe Opis predmetu zákazky. 

Predpokladaná hodnota - do  7 400,00 € bez DPH. 

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky a termín:  

Základná škola, Študentská 1446/9, 069 01  Snina 

Termín: Lehota na dodanie predmetu zákazky je do 4 týždňov od podpísania zmluvy. 

 

4. Forma vzniku záväzku:  

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka.  

Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva. Zmluva bude uzatvorená s 

uchádzačom, ktorého ponuka sa po vyhodnotení podľa kritérií na hodnotenie ponúk umiestni 

na prvom mieste. 

Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť po jej podpise oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a až jej uverejnením zákonom predpísaným spôsobom.  

 

5. Komplexnosť dodávky:  

Celý predmet obstarávania - vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia a zaškolenia osôb 

v potrebnom rozsahu.  

 

6. Zdroje financovania 

Predmet zákazky  bude   financovaný   z   rozpočtových prostriedkov  verejného obstarávateľa 

formou bezhotovostného   platobného  styku. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia  

zariadenia. 
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7. Podmienky účasti 

Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok 

účasti vo verejnom obstarávaní: 

7.1 Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať služby alebo uskutočňovať stavebné 

práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 

obstarávaní. 

7.2 Úplne vyplnený „Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií (príloha č.1) 

7.3 Doklad podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní – opisom dodávaného 

tovaru (prospekt, presná špecifikácia), fotografie alebo linku, kde by sa dal tovar pozrieť. 

7.4 Cenová ponuka 

 

8. Predkladanie cenových ponúk 
8.1 Cenová  ponuka predmetu zákazky, ktorá zahŕňa aj všetky  náklady spojené s jeho 

dodaním, inštaláciou a zaškolením sa predkladá na celý predmet zákazky. 

8.2 Cenová ponuka sa predkladá prostredníctvom vyplneného Dotazníku uchádzača a návrhu 

na plnenie kritérií, ktorý je samostatným dokumentom tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

Cenová ponuka musí byť spracovaná na celý predmet zákazky podľa opisu predmetu 

zákazky. Cenová ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom alebo českom jazyku. 

8.3 Lehota na predkladanie ponúk je do: 16. 11. 2018 do 12.00 hod. 

8.4 Cenové ponuky sa doručujú: 

8.4.1 Elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: zsstudentskasv@gmail.com a v 

predmete e-mailu bude uvedené „Kuchynský robot“, alebo 

8.4.2 Poštou na adresu: uvedenú v bode 1., na obálke musí byť uvedené 

„NEOTVÁRAŤ!  Cenová ponuka – „Kuchynský robot“, alebo 

8.4.3 Osobne do sídla obstarávateľa. 

8.5 Každá ponuka, ktorú verejný obstarávateľ príjme v lehote na predkladanie ponúk, či už na 

vyššie uvedenú elektronickú adresu alebo poštou na uvedenú adresu alebo do podateľne 

verejného obstarávateľa, bude prijatá na vyhodnotenie. Preto iné miesto na predloženie 

ponuky ako uvedené v tejto výzve, verejný obstarávateľ neuzná. Ponuky predložené po 

uplynutí lehoty na predloženie ponúk (pri elektronickom podaní je rozhodujúci serverový čas 

verejného obstarávateľa), nebude zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi vrátená. 

 

9. Obsah ponuky 

Vo svojej ponuke uchádzač predloží: 

9.1 Doklady podľa bodu 7. Podmienky účasti v listinnej podobe; ak ponuku predkladá 

elektronicky „scan“ tohto dokladu, prípadne uvedie odkaz na stránku, kde je možné overiť si 

podmienku účasti (zoznam podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, 

Obchodný register, Živnostenský register) 

9.2 Úplne vyplnený „Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií (príloha č.1) 

9.3 Doklad podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní – opisom dodávaného 

tovaru (zoznam so špecifikáciou, prospekt, presná špecifikácia), fotografie alebo linku, kde by 

sa dal tovar pozrieť. 

9.4 Cenová ponuka 

 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  
10.1 Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej celkovej ceny s DPH za predmet 

zákazky.  

 

11. Elektronická aukcia: nie 
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12. Požiadavky na obchodné podmienky dodania predmetu zákazky  

12.1 Tovar požadujeme dodať nový, nepoužitý a plne funkčný.  

12.2 Záruka 12 mesiacov.  

12.3 Ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu 

zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neprebrať.  

12.4. Odovzdanie dokladov a dokumentácie k predmetu zákazky, (návod, obsluha a údržba) v 

slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. 

12.5. Poskytnutie bezplatného záručného servisu vrátane dopravy min. 12 mesiacov odo dňa 

podpísania preberacieho protokolu. 

12.6. Servisný zásah do 24 hod. od nahlásenia poruchy v čase od 7,00 hod.- do 15,00 hod. 

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný prevziať zariadenie v prevádzke objednávateľa 

na vlastné náklady. 

 

13. Doplňujúce informácie: 

13.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia 

ponúk prostredníctvom elektronickej správy. 

13.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ani jednu z predložených ponúk neprijať v 

prípade ak, predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v 

rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

13.3 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej  

ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

13.4 Úspešný uchádzač bude vyzvaný na rokovanie k dodaniu predmetu zákazky. V prípade, 

že nepreukáže relevantným spôsobom splnenie podmienok podľa bodu 7 tejto výzvy alebo 

odstúpi od svojej ponuky, ktorú predložil, bude rokovanie ukončené a pozvaný na rokovanie 

bude ďalší uchádzač nasledujúci v poradí úspešnosti. 

 

 

 

 

Snina 12. 11. 2018        

 

Zverejnené na profile: 12. 11. 2018 

 

 

 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:  Mgr. Ivan Bandurčin,  riaditeľ školy 
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Opis predmetu obstarávania: 

 

Špecifikácia tovaru: 

 

001 Univerzálny elektrický kuchynský robot 

- rozmer: 570x1070x1140mm(šxhxv) 

- príkon elektro: 2,8kW/400V 

- objem kotlíka: 60 l 

- regulácia: 3 rýchlosti 

- zdvíhanie kotlíka: elektromechanické 

- prevod: pomocou ozubených kolies 

- výstup na prídavné zariadenie 

 - základné príslušenstvo:  

 kotlík, hák, metla, miešač, vozík, nosný kruh 

 

002 Mlynček na mäso – doplnkové príslušenstvo 

- rozmer: 250x385x365mm(šxhxv) 

- výkon:  

- jemné mletie: 200-250kg/h 

- držky: 300kg/h 

- mäso na guláš: 450kg/h 

- základné príslušenstvo: 

 háčik na vyťahovanie šneku,  

 nože: dvojitý, krížový, stierací  

 vymedzovací krúžok 

 tatíčko 

 dosky : na guláš; na držky; 3; 4,5; 8; 12mm 

 

003 Krájač zeleniny – doplnkové príslušenstvo 

- rozmer: 290x336x255mm(šxhxv) 

- výkon: 

- krájanie zemiakov: 250kg/h 

- strúhanie zemiakov: 200kg/h  

- základné príslušenstvo: 

 1x rezací kotúč / plátkovač 2 mm 

 1x rezací kotúč / plátkovač 3 mm 

 1x rezací kotúč / plátkovač 4 mm 

 1x strúhací kotúč so strúhacím plechom 8 mm 

 1x strúhací plech 3 mm 

 1x strúhací plech 3,8 mm 

 1x strúhací plech 5 mm 

 1x kľúč pre vyberanie strúhacích plechov 
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004 Doprava a montáž 

 Montážne práce na stroje a zariadenia v uvedenej cenovej ponuke 

 Vybalenie a uloženie na miesto 

 Inštalácia zariadenia 

 Funkčné odovzdanie 

 Dopravné náklady a montáž sú zahrnuté v cene tovaru 

 

005 Zaškolenie obsluhy 

 Odborné zaškolenie personálu pred uvedením do prevádzky 
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Príloha č. 1 – Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií 

Základná škola, Študentská 1446/9, 069 01 Snina 

„Kuchynský robot“ 

Uchádzač je povinný v časti A. vyplniť všetky položky podľa predtlače a v časti B. vyplní návrh 

ceny za dodanie celého predmetu obstarávania podľa predtlače (bez DPH a s DPH). 

A. Popis Identifikácia uchádzača 

Z
ák

la
d
n

é 
ú
d
aj

e 

Názov uchádzača: 

    

Ulica: 

    

Sídlo (PSČ + mesto): 

    

IČO: 

    

DIČ: 

    

Tel.: 

    

e-mail: 

    

platca DPH áno/nie 

    

 

   B. Návrh ceny za celý predmet zákazky Cena bez DPH Cena s DPH 

 
Kuchynský robot – celková cena 

  

 

 

 

 

 

Vypracoval: Dňa: 
   

 

 

                                                                                                         

                  

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača  ........................................................  


