
                                              
 

MESTO GIRALTOVCE  
Dukelská 75, 087 01 Giraltovce 

 
 

                                                                                     
                                                                                

 
Váš list číslo / zo dňa  Naše číslo  Vybavuje / linka Giraltovce 

                                                                                   Ing. Emil Mati           23.01.2020. 

VEC  

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY – ZASLANIE 

 
Mesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce ako verejný obstarávateľ podľa § 6 odsek 1 písmeno b) 
zákona č.343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien (ďalej „zákon“) si Vás dovoľuje 
požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru pre zákazku „ Gastrozariadenie kuchyne ZŠ v 
Giraltovciach“.  
   
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 zákona v rámci prieskumu trhu.  
Na výber zmluvného partnera je použitý postup podľa § 117 zákona.  
Veríme, že sa  procesu  verejného obstarávania zúčastnite a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na 
požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou. 
 

         S pozdravom 

  .........................………………………............................             

                              Mgr. Ján Rubis   
                              primátor mesta  
   
 

 

 

 

 

 

Príloha: Výzva na predloženie cenovej ponuky 



                                              
 

V   Ý   Z   V  A  
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov neskorších zmien a doplnkov  
na dodanie tovaru s názvom  

„ Gastrozariadenie kuchyne ZŠ v Giraltovciach“ 
 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:  Mesto Giraltovce,  
Sídlo:    Dukelská 75, 087 01 Giraltovce  
IČO:     00321 982   
DIČ:     2020778760 
Telefón:   +421 54 7322447             +421 905 515071                    
Fax:         +421 54 7322301              
Stránkové hodiny: Pondelok – Piatok od 800 – 1530 

Kontaktná osoba:  Ing. Emil Mati                                        
e-mail: emil.mati@giraltovce.sk 

2.  Typ  zmluvy:  

Zmluva o predaji tovaru podľa § 269 odsek 2 zákona č.513/1991 Z.z.. 

3.  Miesto dodania predmetu zákazky:   

Základná škola v Giraltovciach, Budovateľská 164/4, 087 01 Giraltovce 

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Predmetom obstarania je záväzok poskytovateľa dodať objednávateľovi tovar na pozícii 
„ Gastrozariadenie kuchyne ZŠ v Giraltovciach“.    
 

Víťazný uchádzač – dodávateľ dodá verejnému obstarávateľovi – objednávateľovi tovar  pre 
časti projektu v špecifikácii a množstve: 
 

1.Konvektomat elektrický v počte 1 ks; 
Popis: 
Rozmer: 115-120x105-115x115-125 cm 
Príkon elektro: 25-32 kW 
Kapacita nádob : 12x GN (gastronorm) 2/1 
Napätie: 400 V 
Pečenie v stupňoch C: od 10 do 300 
Pečenie v %: od 0 100 
Kombinácia  v stupňoch C: od 30 do 250 
Kombinácia  v  % : od 10 do  90 
Para v stupňoch C: od 30 do 130 
Krytie proti vode 
Možnosť manuálneho varenia 
Parný generátor –dokonalá para 
Nastavenie vlhkosti 
Reverzný ventilátor 
2 rýchlostný ventilátor 
Kontrola teploty počas varenia 
Dvere s dvojitým zasklením 
Halogénové osvetlenie komory 



                                              
 
2. Podstavec po konvektomat  v počte 1 ks; 
Rozmer 110-120 x 78-86 x 50-61 cm 
Materiál:  nerez 
So zásuvmi pre gastronádoby 
 
3.  Zmäkčovač vody automatický v počte 2 ks; 
Objem: 7-9 l 
Rozmer: 20-30x40-50x 45-55 cm 
Príkon elektro: 4-6W/230V 
Odporučaný tlak vody: od 2 do 8 barov 
Nominálny prietok: 1400-1900 l/hod. 
 
4. sada gastronádob GN 2/1 – 24 ks v počte 1 ks; 
 
5. kotol elektrický 135-145 l  v počte 1 ks; 
Rozmer: 75-85x86-98x85-95 cm 
Objem: 135-145 l 
Príkon elektro: 12-18 kW 
Napätie: 400V 
Nepriamy ohrev 
 
6. Umývačka riadu v počte 1 ks; 
Rozmer koša 45-55x45-55 cm 
Rozmer zariadenia 58-65x73-80x180-200 cm 
Dĺžka umývacieho cyklu: 60/90/120 sekúnd 
Ovládanie mechanické 
Napätie: 400 V 
Konštrukcia nerezová 
 
7. Pred umývací stôl k umývačke v počte 1 ks; 
Rozmer: 115-125x73-82x83-92 cm 
Materiál : nerez 
Stôl  má byť po ľavej strane umývačky 
 
8. sprcha tlaková do predumývacieko stola v počte 1 ks; 
Celková výška 100-120 cm 
Materiál z nerezu 
 
9. Odoberací stôl k umývačke v počte 1 ks; 
Rozmer 135-145x73-82x83-92 cm 
Materiál  nerez 
Stôl má byť po pravej strane umývačky 
         
Uchádzači spracujú cenu za dodaný tovar, za každú položku predmetu zákazky, za celok v € 
v členení bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH.  Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na 
túto skutočnosť v ponuke.  
 
Predpokladaná cena  je 21 336,00 EUR bez DPH za celý predmet zákazky. 
Slovník spoločného obstarávania:   
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce  hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 
 



                                              
 
5.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nepripúšťa sa.  

6.  Variantné riešenie: Nepripúšťa sa. 

7.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: Do 10 dní od platnosti a účinnosti 

zmluvy.  

8.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

a) dňa 07.02.2020 do 10:00 hod. 
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na tej istej adrese,    
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR. Ponuka uchádzač vloží do  

samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať: 
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1; 
- adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta 

podnikania uchádzača; 
 

označenie súťaže je „Súťaž Gastrozariadenie kuchyne ZŠ v Giraltovciach“. -Neotvárať“ , heslo je 
„Gastrozariadenie“. 

Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Ponuky po predložení nie je možné meniť ani 
dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. 
Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj 
po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. 
 

d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od 
úspešného uchádzača. 

9.   Lehota viazanosti ponúk:  do 15.03.2020. 

10.  Podmienky financovania:  Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov štátneho 
rozpočtu a vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa: „Gastrozariadenie 
kuchyne ZŠ v Giraltovciach“. 
Dodávateľovi tovaru sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať 
formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry do 15 dní odo dňa jej 
vystavenia po splnení predmetu zmluvy.  Cena uvedená v podpísanej zmluve je záväzná počas 
celého obdobia dodania tovaru.  

 
11. Podmienky účasti:  Uchádzač vo svojej ponuke predloží kópiu dokladu o oprávnení podnikať, 

v  ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie 
požadovaného predmetu zákazky. 
 

12. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
     Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH/bez DPH.  
     Uchádzač s najnižšou cenou bude vyhodnotený ako úspešný. 
 
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 07.02.2020 o 13:00 hodine v kancelárii oddelenia výstavby 
Mestského úradu v Giraltovciach, ulica Dukelská 75. Uchádzači musia splniť podmienky súťaže 
a podmienky účasti. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo 
neúspešnosť ich ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie zmluvy podľa bodu 2. 
Záruka na dodaný tovar minimálne 24 mesiacov odo dňa dodania predmetu zmluvy. 
 



                                              
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania, alebo obstarávanie zrušiť 
v prípade, ak: 
- Nebude predložená ani jedna ponuka,  
- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- Ani jedna z predložených ponúk nebude nezodpovedať určeným požiadavkám, 
- Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie, 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak  ponúkané ceny  na predmet zákazky  budú vyššie 

ako  27 000,- EUR s DPH.  
 
Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní. 

V Giraltovciach dňa  23.01.2020. 

 

                                                       .........................………………………............................             

               Mgr. Ján Rubis   
               primátor mesta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa dňa 23.01.2020. 


