Výzva na predkladanie cenových ponúk
postup podľa § 5 ods.4, písm.a) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015
o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZoVO“)

Názov:
Základná škola s materskou školou Hladovka
Sídlo:
027 13 Hladovka 238
IČO:
37810189
Štatutárny orgán:
PhDr. Gabriela Pajdučáková, riaditeľka
Webové sídlo:
https://zs.hladovka.net
Kontaktná osoba:
Bc. Marianna Škrabeková
E-mail, telefón:
sjhladovka@gmail.com, +421 911346006
3. Miesto plnenia
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hladovka, Hladovka 47, 027 13 Hladovka
4. Druh zákazky a postup
Civilná zákazka s nízkou hodnotou . Postup podľa § 117 ZoVO.
5. Názov predmetu zákazky: Vybavenie kuchyne Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ
Hladovka
6. Spoločný slovník obstarávania
CPV kód 39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce
hospodárstvo, dodávky pre stravovacie zariadenia
7. Predpokladaná hodnota zákazky
16 600 EUR bez DPH.
8. Opis predmetu zákazky
Konvektomat elektrický RETIGO BLUE VISION B1011b
Rozmery: 933x821x1046 mm (šxhxv)
Kapacita: 11 zásuvov GN 1/1
bojlerový systém
Príkon 18,6kW/400V
Horúci vzduch: 30 – 300°C
Kombinácia: 30 – 300°C
Para: 30 – 130°C
varenie/ pečenie cez noc
Bio varenie 30 – 98°C, nízkoteplotné varenie
časovanie zásuvov
pečenie cez noc, delta T varenie
7 rýchlostí ventilátora, obojsmerný ventilátor
zobrazovanie názvu varenia
Active Cleaning – automatický systém umývania
trojité sklo dveríEasy Cooking – automatické varenie
8″ displej, dotykový panel
1000 programov/ 20 krokov
USB, LAN rozhranie automatický diagnostický systém
HACCP záznamy
integrovaná sprcha

Podstavec pod konvektomat
rozmery: pre konvektomat RETIGO
jednoradové vedenie plechov pre GN 1/1
4x nastaviteľné nožičky
celonerezové vyhotovenie
Sprcha ku konvektomatu DL-1
Tlaková sprcha na oplach; príslušenstvo:-hlavica sprchy, prípojná poplastovaná hadica ½
Kotol varný plynový GlR101
Rozmer (mm) (šírka x hĺbka x výška): 900 x 900 x 900 mm
Príkon 14,5 kW zemný plyn
-0,1 kW elektro/230 V – ovládanie
-okrúhly duplikátor
-vnútorný priemer kotla 600 mm
-objem: 100 litrov
-automatické napúšťanie vody do duplikátora
-výpustný ventil 2″
Panvica sklopná elektrická zliatinová
Rozmery: 800x930x850 (šxhxv) mm
objem vane 90 litrov brutto
čistý objem po hrdlo – 80 litrov
zliatinová vaňa – zliatinové dno
plocha dna 45 dm2
vnútorné rozmery vane 730x615 (šxh) mm
nerezové odklopné veko
ručné mechanické sklápanie
hrúbka dna 8 mm
Zmäkčovač vody automat
automatická regenerácia – náplň tabletová soľ
rozmery: 230x350x540 mm (šxhxv)
príkon elektro 6W/ 230V
kapacita solanky 8kg
max prietok 0 – 20 litrov za hodinu
elektromechanická riadiaca jednotka
nastavenie regenerácie na dni v týždni
možnosť regenerácie každý deň teplota vody min. 8°C max. 38°C
množstvo upravenej vody na 1 regeneráciu 1200 litrov (pri vstup 10° tvrdosti)
Sada gastronádob pre konvektomat RETIGO
10 ks GN 1/1–100 plná nerez
10 ks GVO 1/1–100 dierovaná nerez
5 ks GN 2/1-40 plná smalt
10 ks GN 2/1-65 plná smalt
2 ks rošt GN 2/1
Súčasťou zákazky je aj materiál, ktorého potreba vyplynie v súvislosti so zabezpečením
predmetu zákazky, vrátane dopravy a dovozu na miesto realizácie a taktiež montáž zariadenia.

9. Možnosť predloženia variantných riešení: Nepovoľuje sa.
10. Predloženie ponuky: Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu
zs@zshladovka.edu.sk alebo v listinnej podobe poštou alebo osobne v uzatvorenej obálke
s označením: „Vybavenie kuchyne Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Hladovka “ do podateľne
verejného obstarávateľa v termíne do 24.7.2019 do 13.00 hodiny.
11. Lehota dodania tovaru: do 23.8.2019
12. Miesto dodania: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hladovka
13. Zmluvný vzťah: záväzná objednávka
14. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena. Pre účely vyhodnotenia sa použije
celková cena vrátane DPH (u neplatiteľa DPH cena celkom). Víťazom súťaže sa stane ten
uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu celkovú sumu vrátane DPH (u
neplatiteľov DPH cena celkom). Poradie ostatných uchádzačov sa ustanoví podľa veľkosti
ponúknutých cien. Vyhodnocovanie ponúk je neverejné.
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
● Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške.
● Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného
obstarávateľa.
● Ponuky uchádzačov musia byť spracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa podrobne ustanovených v tejto výzve.
● Pracovný čas verejného obstarávateľa: pondelok až piatok od 7.00 do 15.00.
● Verejný obstarávateľ nie je platcom DPH.
16. Prílohy cenovej ponuky:
- Neoverená kópia oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky
- Čestné vyhlásenie, že účastník verejného obstarávania nemá zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní
V Hladovke, 17.7.2019
PhDr. Gabriela Pajdučáková
riaditeľka školy

