
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES 
        Nám.  sv.  Františka č. 8, 842 62  B r a t i s l a v a  
 

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
IČO:              00 603 520 
DIČ:             20 20 91 91 64 
Sídlo organizácie:  Námestie sv. Františka č. 8, 842 62  Bratislava 4 
Štatutárny orgán:  Dana Čahojová, starostka 
 
2. Názov predmetu zákazky: 

„Elektrický konvektomat boilerový s príslušenstvom – kuchynské zariadenie pre ŠJ pri ZŠ A. 
Dubčeka, Majerníkova 62.“ 

 
3. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:   17 000,- € 
 
4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je dodávka zariadenia kuchyne pri ŠJ ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62 
v Bratislave vrátane dopravy a montáže. Verejný obstarávateľ požaduje presné dodržanie 
technickej špecifikácie tak ako je špecifikované. Zároveň požadujeme servis pri poruche 
zariadení do 2 pracovných dní.  

1. Konvektomat el. 20xGN1/1, bojlerový, programovateľný, AOS – 201ETA1/267204/Air-O-
Stream – level A (alebo ekvivalent) 

Rozmer: 993x957x1795mm (šxhxv) 

Príkon elektro: 34,5 kW / 400 V 

Kapacita: 20 x GN1 / 1 

Tvorba pary: v bojleri 

Ovládanie: elektronické programovateľné 

Dotykový HD display s piktogramami: 
- 20 predvolených varných programov 
- 1000 voliteľných programov po 16 krokoch 

6 bodová teplotná pokrmová sonda 

Funkcie: horúci vzduch 25 – 300°C 
para 100°c 
para s nízkou teplotou 25-99°C 



prehriata para 101-130°C 
kombi cyklus 25-250°C 
regenerácia 25-250°C 
Cook & hold 
Eco delta T pečenie 
Manuálne privlhčenie 
Nízkoteplotné pečenie 
Pauza – odsunutý štart 
½ otáčka ventilátora, ½ výkon ohrevu 
Ovládanie odvetrávacej klapky 
Vypúšťanie generátora pary 
Automatická kontrola zavápnenie bojlera 
Reálne riadenie množstva vlhkosti senzorom LAMBDA 
4 prednastavené automatické umývacie programy 
Automatické dávkovanie umývacieho a oplachového detergentu 
Rýchle schladenie komory 
HACCP výstup / monitoring 
Súčasné zobrazovanie nastavených a aktuálnych hodnôt teploty / času 
Zavážacia konštrukcia a vozík v cene 
 

2. Vozík zavážací s klietkou – 20xGN1 / 1, CCA C04/ 922007/ 

Rozmer: 810x530x1700mm (šxhxv) 
Kapacita: 20 zásuvov x GN1/1 
Rozteč: 63 mm 
Pozdĺžne uloženie 
Celonerezové prevedenie 
 

3. Sprcha ku konvektomatu DL-1 / 00922000/ 

Sprcha pre umývanie varnej komory konvektomatov 
Hlavica  + držiak + hadica 2m  
 

4. Zmäkčovač AL – 8V volumetrický/ AAL77 volumetric/ 

Rozmer: 250x460x485mm (šxhxv) 
príkon elektro: 4 W/230V 
objem: 8 l 
max. odporúčaný prietok: 1400 l/h 
vstupná teplota vody 8 - 25°C 
elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou  
signalizáciou nedostatku soli 
regenerácia tabletovou soľou 
nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. Časovo 
stavové LED diódy, pamäť alarmov 
automatický program dezinfekcie živice 
zabudovaný by-pass mixer 
 

5. Soľ tabletová 25 kg / 91579 / 



vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovačov pitnej a úžitkovej vody 
NaCl chlorid sodný - kuchynská soľ 
balenie 25 kg 
 

6. Filter tukový pre el. / plyn konvektomat 201, 202 / 922179 / 

Sada 2 ks filtrov 
Rozmer: 610x490x100mm (šxhxv) 
 

7. Oven Cleaner Power 5 I / 901940 / 

Čistiaci prostriedok pre konvektomaty s automatickým čistiacim systémom. 
 

8. Oven rinse power 5 

Oplachové aditívum s automatickým čistiacim systémom. 

9. Doprava, inštalácia, zaškolenie personálu 
 
 
5. Obhliadka:   

Neuplatňuje sa  
 
6.  Miesto dodania predmetu zákazky: 

Názov:                ŠJ pri ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 4  
Kontaktné miesto:           Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4 
Kontaktná osoba:           Mgr. Viera Kaštílová Tonková   
Tel.:                      02/707 11 172, 0940 634 189  
E-mail:      viera.kastilova@karlovaves.sk  
 
7.  Lehota dodania predmetu zákazky:    

do 5 týždňov od vystavenia jednotlivých objednávok 
 
8. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti:  

Rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti nie je možné. 
 
9.  Spôsob určenia ceny predmetu zákazky:  
Cena predmetu zákazky bude určená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z.z, ktorou sa  vykonáva 
zákon o cenách ako cena konečná, nemenná a maximálna t.j. v cene sú zahrnuté všetky navýšenia tejto 
ceny, zmeny termínov, nárokov a podmienok jej uplatnenia, okrem prípadov zákonnej úpravy DPH. 

 
Ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná 
osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedenie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 
 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR , 
 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 

    



Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. 
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.  
 

10. Podmienky financovania:  

Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. Predmet 
zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa a  na základe 
faktúry, ktorej prílohou bude dodací list/odovzdávajúci/preberací protokol. Cenu za dodanie tovaru a 
prác sa verejný obstarávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi na základe faktúry s lehotou splatnosti 
30 dní odo dňa jej doručenia. Faktúry vystavené zhotoviteľom musia spĺňať náležitosti podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade je 
verejný obstarávateľ oprávnený faktúru zhotoviteľovi vrátiť na opravu. Lehota splatnosti opravenej 
faktúry začne v takom prípade plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky 
potrebné zákonné náležitosti. Prílohou faktúry bude doklad preukazujúci odovzdanie uskutočnených 
stavebných prác riadne a včas v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa podpísaný 
zodpovednými osobami verejného obstarávateľa a zhotoviteľa. 

 
11. Typ zmluvy: Objednávka 

V súlade s § 11 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov „verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú 
dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov ve-
rejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia 
alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partne-
rov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora“. 
 
12. Požadované doklady: 

Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobitného postavenia uvedené v §32 
ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. K preukázaniu stanovenej 
podmienky účasti musí uchádzač v ponuke predložiť: 

 Čestné vyhlásenie podľa priloženej prílohy 
 Základné údaje o uchádzačovi: obchodný názov a sídlo uchádzača, alebo miesto podnikania, 

meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, kontaktné tele-
fónne číslo a emailovú adresu.  

 
13.  Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa odbornej  spôsobilosti:  

Neuplatňuje sa 
 

14.  Obsah cenovej ponuky:    

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí byť v štátnom jazyku (t.j. v sloven-
skom jazyku), resp. v českom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, písacím strojom alebo tlačia-
renským výstupným zariadením výpočtovej techniky a musí obsahovať:  

 Cenová ponuka v rozsahu priloženej prílohy (návrh na plnenie kritérií) vrátane rozpisu 
cien za jednotlivé tovary a služby 

 Čestné vyhlásenie podľa priloženej prílohy 



 Základné údaje o uchádzačovi, t.j. obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto pod-
nikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, kon-
taktné telefónne číslo a e-mailovú adresu, 

15. Lehota na predkladanie cenových ponúk:   
Ponuku je možné doručiť elektronicky (e-mailom) v lehote najneskôr do 14.08.2019 do 13:00 
hod. na adresu – viera.kastilova@karlovaves.sk. 

Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované. 
 

16.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

 kritériom na vyhodnotenie ponúk bude celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR 
s DPH, resp. celkom v EUR (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH), technická 
špecifikácia, ktorá musí byť presne dodržaná a poskytnutie servisu v prípade poruchy 
zariadenia.  

 úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena v EUR za predmet zákazky 
bude zo všetkých predložených ponúk najnižšia a ktorý splnil technickú špecifikáciu na 
požadované zariadenia a požiadavku na zabezpečenie servisu. 

 
17.  Iné požiadavky na predloženie cenovej ponuky: 

Dodávateľ predloží Objednávateľovi preukázateľnou formou (písomne) najneskôr do 3 pracovných 
dní po ukončení zadávania zákazky, presný technický popis ponúkaného tovaru s fotodokumentáciou, 
uvedením obchodných názvu a typu ponúkaného konvektomatu a príslušenstva, ktoré je predmetom 
tejto zákazky. Uvedené dokumenty sú potrebné za účelom posúdenia požadovaných technických pa-
rametrov ponúkaného tovaru, ktoré musia byt' totožné s technickými vlastnosťami predmetu zákazky 
uvedenými Objednávateľom v tejto zákazke. 

Dodávateľ predloží Objednávateľovi preukázateľnou formou (písomne) najneskôr do 3 pracovných 
dní po ukončení zadávania zákazky vyhlásenie o zhode a CE certifikát. Konvektomat musí byt' certifi-
kovaný a schválený na dovoz a predaj v SR, resp. v rámci EU a musí vyhovovať platným medzinárod-
ným normám a STN. Súčasťou dodávky bude sprievodná dokumentácia, návod na obsluhu a údržbu v 
slovenskom/českom jazyku, záručný list. 

Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať predmet tohto verejného obstarávania, ak nebude v poža-
dovanej kvalite podľa technickej špecifikácii predmetu zákazky a osobitných požiadaviek uvedených 
v tejto zákazke. Objednávateľ požaduje, aby si Dodávateľ do 10 kalendárnych dní prišiel pozrieť 
súčasný dispozičný stav kuchyne, kde bude konvektomat umiestnený a zameral priestory podľa po-
trebných parametrov vo vzťahu k stavebným možnostiam Objednávateľa za účelom špecifikovania 
potrebných prípojok, ktoré je potrebné mat' pripravené pred inštaláciou konvektomatu a príslušenstva. 

Dodávateľ dodá najneskôr do 30 kalendárnych dní na adresu kuchyne Objednávateľa konvektomat s 
potrebným príslušenstvom, ktorý je predmetom tejto zákazky. Spolu s dodaným je Dodávateľ povinný 
zabezpečiť bezodkladné sprevádzkovanie konvektomatu a zaškolenie personálu odborným zamestnan-
com. Zároveň v tej istej lehote na adresu Objednávateľa. 

V prípade zistenia vady predmetu tejto zákazky, je Objednávateľ povinný reklamovať tovar bez zby-
točného odkladu. Dodávateľ je povinný zistené vady odstrániť bezodkladne.  
Dodávateľ poskytne na predmet tohto verejného obstarávania záruku min. 24 mesiacov odo dňa jeho 
prevzatia Objednávateľom a uvedenia konvektomatu do prevádzky. 
V prípade nedodržania termínu dodania predmetu tejto zákazky, je Objednávateľ oprávnený okamžite 
odstúpiť od kúpnej zmluvy. 
Objednávateľ požaduje bezplatné vykonanie servisnej obhliadky v rámci záručného servisu v čase do 
24 hodín od nahlásenia, dostupnosť náhradných dielov do 5 dní vrátane 
bezplatnej dopravy na miesto plnenia. 



V ostatných právnych vzťahoch sa budú objednávateľ a zhotoviteľ riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, vzťahujúcimi sa na zmluvu o dielo a ostatnými súvisiacimi všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 
18. Vylúčenie uchádzača  
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku 
z procesu obstarávania, ak : 

 Uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti, 
 uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil poža-

dované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v le-
hote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov, 

 uchádzač vo svojej ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené údaje, alebo predložil 
falšované alebo pozmenené doklady, 

 cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania ob-
starávanej komodity, 

 ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,  
 uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s Mestskou 

časťou Bratislava -Karlova Ves dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností. 
 

19.   Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

Úspešnému uchádzačovi bude odoslané oznámenie o prijatí jeho ponuky  
 
20.  Použitie elektronickej aukcie:   Nie 

21.  Doplňujúce informácie:   

Mestská časť si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. 
 
22.  Dôvody zrušenia obstarávania: 

 nebola predložená žiadna ponuka, 
 ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy a požiadavky na predmet zákazky, 
 zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená, 
 cena ponúknutá uchádzačmi za predmet zákazky je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 

Mestská časť si vyhradzuje právo toto obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. O zrušení 
obstarávania budú všetci uchádzači písomne upovedomení. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 7.8.2019        Dana Čahojová v.r. 
                              starostka  


