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Výzva 

v rámci  prieskumu trhu 
 

 

1.   na zistenie predpokladanej zákazky (PHZ) podľa § 6 zák. č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom v znení neskorších  predpisov (ďalej len ZVO) 

2.   na výber úspešného dodávateľa podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

v znení neskorších  predpisov pri zadávaní zákazky  s nízkou hodnotou  

 

Verejný obstarávateľ týmto prieskumom trhu má záujem zistiť predpokladanú hodnotu zákazky  

(§ 6 ) a následne vybrať úspešného dodávateľa na uzavretie zmluvy (§ 117) na 

  

predmet zákazky: “Strojové vybavenie školskej jedálne”. 

 

uchádzač uvedie PHZ predmetu zákazky, ktorá bude  zmluvnou cenou predmetu zákazky, a táto 

bude predmetom vyhodnotenia predložených ponúk do prieskumu trhu. 

Ak predložená ponuka presiahne celkovú maximálnu výšku zdrojov 10.583,33 EUR bez DPH, 

ako aj maximálnu výšku zdrojov na jednotlivé stroje uvedenú v bode 5 ods. a), b), c),  bude pre 

verejného obstarávateľa neprijateľná. Pokiaľ ponuka nepresiahne maximálnu výšku zdrojov 

Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania. 

 

 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

    Názov:  Školský internát 

    Sídlo:  Považská 7, Košice 040 11 

    IČO:  00606821 

    DIČ:  2021739588 

    Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 

    Číslo účtu:  SK47 8180 0000 0070 0018 5916 

    Číslo telefónu:        055/643 52 05, 055/643 38 86 

    e-mail:  sipovke@sipovke.sk 

 

2. Predmet  zákazky: 

a) Názov zákazky: Strojové vybavenie školskej jedálne 

b) Druh zákazky: tovar 

c) Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania 

39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

39314000-6 - Priemyselné vybavenie kuchýň 

 

3. Typ zmluvy Kúpna zmluva  podľa § 588 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

4. Miesto dodania predmetu zákazky: Školské stravovacie zariadenie pri Školskom 

internáte Považská 7, 040 11  Košice 
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5. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: dodanie strojového vybavenia do 

školskej jedálne: 

 

a) Elektrická panvica 40 l – maximálna výška zdrojov 2.500 € bez DPH 

 vyvážené sklapacie veko,  

 ručný výklopný systém, smažiaca panva z nerezu, 

 výškovo nastaviteľné nohy z nerezovej ocele 

 rozmery (Š x V x H) (mm): 1100 x 850 x 850, možnosť predloženia v rozsahu 

odchýlky + _ 10% 

 opláštené topné telesá riadené termostatom na teplotu 50-315°C 

 plnenie vodou prostredníctvom el.mag.ventilu, napúšťanie vody do vane 

 elektrické napájanie 400V, trojfázové   

 teplota: 30 – 300°C  

 nerezové prevedenie, zliatinové dno 

 objem vane minimálne 40 l a maximálne 60 l 

 

b) Elektrická panvica 100 l – maximálna výška zdrojov 4.166,67 € bez DPH 

 vyvážené sklapacie veko,  

 ručný výklopný systém, smažiaca panva z nerezu, 

 výškovo nastaviteľné nohy z nerezovej ocele, 

 rozmery (Š x V x H) (mm): 1250 x 900 x 850, možnosť predloženia v rozsahu 

odchýlky + _ 10% 

 opláštené topné telesá riadené termostatom na teplotu 50-315°C 

 plnenie vodou prostredníctvom el. mag. ventilu, napúšťanie vody do vane 

 elektrické napájanie 400V, trojfázové   

 teplota: 30 – 315°C  

 nerezové prevedenie, zliatinové dno 

 objem vane minimálne 100 l a maximálne 120 l 

 

c) Kombinovaný robot na zeleninu – maximálna výška zdrojov 3.916,67 € bez DPH 

 kapacita  minimálne 350 porcií 

 pracovná rýchlosť 750/1500 ot./min.  

 magnetický bezpečnostný systém okamžite zastaví motor ak je otvorené veko 

krájacej hlavy 

 veľkosť krájacej hlavy – dávkovača v rozpätí od 170 – 175 mm a malý otvor od 

58 – 65 mm 

 krájacia hlava s pritlačnou pákou 

 možnosť krájania zeleniny na kocky, plátky, hranolky, prúžky   

 súčasťou vybavenia sú aj krájacie disky – strúhadlo 1,5 mm, plátkovač 2 mm, 

kockovač 5x5x5 mm alebo 8x8x8 mm  

 výkon minimálne 1000 W, napätie 400V trojfázové 

 

Ďalšie požiadavky na plnenie: 

 Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu 

zákazky, vrátane dopravy, vynesenia na miesto plnenia, zapojenie do prevádzky a 

zaškolenia. 
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 Dodávateľ poskytne na tovar záruku min. 12 mesiacov odo dňa jeho prevzatia 

objednávateľom a zároveň počas trvania záruky dodávateľ zabezpečí bezplatný servis 

na uvedený predmet zákazky. Bezplatný servis zahŕňa: poštovné, doprava, servis, 

údržba, náhradné diely. 

 Objednávateľ požaduje povinné bezplatné servisné prehliadky počas trvania záručnej 

doby v intervale po uplynutí 6 mesiacov a týždeň pred skončením záručnej doby. 

 Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 8:00 do 14:00 hod. 

Dodávateľ oznámi dodanie tovaru kontaktnej osobne objednávateľa telefonicky 

minimálne 1 deň vopred. 

 Dodávateľ je povinný do 2 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy zaslať elektronicky 

kontaktnej osobe objednávateľa: obchodný názov predmetu zmluvy, spolu s 

technickými parametrami a fotografiou prípadne prospektom. Následne si zmluvné 

strany pred plnením zákazky vzájomne odsúhlasia ponúknutý tovar a technické 

parametre. Bez tohto vzájomného odsúhlasenia nemôže dôjsť k plneniu zmluvy. 

 Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktorý je v súlade s 

technickou špecifikáciou predmetu zmluvy. 

 Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa 

technickej špecifikácie predmetu zmluvy. 

 Na uvedený tovar musí byť zabezpečený lokálny servis. 

 Tovar musí byť nový, v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, 

v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou v slovenskom jazyku (návod na 

obsluhu a údržbu). 

 Dodanie predmetu zákazky najneskôr do 6 týždňov od podpisu zmluvy 

 Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať 

za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je 

zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok. 

 Objednávateľ požaduje predložiť revíznu správu po vykonaní inštalácie, odskúšaní 

predmetu zmluvy a jeho uvedení do prevádzky. Nedodržanie tejto osobitnej požiadavky 

sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

 

6. Trvanie zmluvy, resp. lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

najneskôr do 27. 08. 2021 

 

7. Podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Predmet 

zákazky sa bude financovať  formou bezhotovostného  platobného styku v lehote       

splatnosti 14 dní po obdržaní finančných prostriedkov od zriaďovateľa. Verejný 

obstarávateľ neposkytuje preddavok. 
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8. Podmienky účasti podľa § 117: 

 

9. Spôsob tvorby ceny: 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.. Cenu uveďte bez 

DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH (uchádzač, ktorý nie je platcom DPH 

uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. V prípade, že sa 

počas realizácie zákazky neplatca DPH stane platcom DPH, nevzniká mu nárok na úpravu 

– navýšenie ceny za predmet zákazky o cenu DPH). 

Uchádzač je povinný do navrhovanej zmluvnej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace 

s realizáciou predmetu zákazky, v zmysle tejto výzvy a jej príloh. 

 

10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  

a) Do 16. 07. 2021 do 12:00 hod. 

b) Doručenie poštou na adresu uvedenú v bode 1.  tejto výzvy a osobne na tej istej adrese,  

na sekretariát v čase úradných hodín: od 8:00 – 15:00, elektronicky na emailovú adresu:  

sipovke@sipovke.sk. Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť heslo „Strojové 

vybavenie školskej jedálne“ 

c) Pri doručení ponúk je rozhodujúci, pre posúdenie lehoty predloženia ponuky, dátum a 

čas doručenia verejnému obstarávateľovi 

d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

e) Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy, ten bude verejný obstarávateľ požadovať 

len od úspešného uchádzača a bude predmetom rokovania o uzavretí zmluvy 

 

11. Obsah predkladanej ponuky: 

Ponuka musí obsahovať nasledovné dokumenty: 

a) Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1 tejto výzvy 

b) Identifikačné údaje uchádzača podľa prílohy č. 2 tejto výzvy 

c) Čestné vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 3 tejto výzvy 

d) Cenová ponuka 

 

12. Označenie obalu ponuky v prípade doručenia poštou alebo osobne 

Uchádzač vloží ponuky podľa bodu 11, do nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť 

uzatvorená a označená nasledovnými údajmi: 

Podmienky účasti,  ktoré musí uchádzač pred uzatvorením zmluvy preukázať 

§ 32 ods. 1 písm. e)  

 

 

je oprávnený dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu 

Splnenie predmetnej podmienky 

účasti verejný obstarávateľ overí 

prostredníctvom informačných 

systémov verejnej správy  

§ 32 ods. 1 písm.  f)  

 

nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v SR alebo 

v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu, 

Uchádzač predloží: 

čestné vyhlásenie, že nemá 

uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní (Príloha č. 3 tejto 

výzvy) 

Doplnia sa podmienky,  ktoré  vyžaduje verejný obstarávateľ ku konkrétnemu predmetu 

zákazky – neuplatňuje sa 

Ekonomické a finančné postavenie: neuplatňuje sa 

Technická alebo odborná spôsobilosť: uplatňuje sa 

mailto:sipovke@sipovke.sk
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 adresa predkladania ponúk (adresa verejného obstarávateľa bod 1) 

 adresa uchádzača – názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania 

 označenie heslom „súťaž Neotvárať“ 

 označenie zákazky: „Strojové vybavenie školskej jedálne“ 

 

13. Lehota viazanosti ponúk: do 31. 08. 2021 

V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky, resp. od 

uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo 

uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení ponúk ako ďalší v poradí z 

ostatných vyhodnocovaných ponúk – t. z. spomedzi neúspešných uchádzačov. V tomto 

prípade má teda verejný obstarávateľ právo (nie povinnosť) uskutočniť nové vyhodnotenie 

ponúk. 

 

14. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk: 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt. Predpokladom úspešného 

vyhodnotenia prieskumu trhu sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných 

podľa tejto výzvy na predloženie ponuky. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, u ktorého 

existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 

Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom formou mailovej komunikácie. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku z predložených 

ponúk ak: 

 nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa 

 budú predložené cenové ponuky vyššie ako maximálny finančný limit na predmet 

zákazky 

 cenové ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

 

15. Delenie zákazky: neumožňuje sa deliť na jednotlivé časti 

 

16. Počet príloh celkom:  

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača 

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

 

Podpis osoby zodpovednej za verejné obstarávanie:  Ing. Karolína Kacsenyáková                                                                                                                                                                                                                              

 

V Košiciach dňa  06. 07. 2021 

 


