VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117
zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Sídlo:
Farského 9, 851 01 Bratislava
IČO:
17054281
DIČ:
2020878618
Kontaktná osoba:
Ing. Adamišin
e-mail:
juraj.adamisin@farskeho.sk
Tel. č.:
0905 409 466
2. Názov predmetu zákazky: Pekárenská pec MIWE Backcombi a kysiareň

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód): 39711360-0- Rúry (na pečenie); 42300000 – 9 –
Priemyselné alebo laboratórne pece, spaľovacie pece a rúry (na pečenie); 42942000-1- Pece
a príslušenstvo; 51110000-6 – Inštalácia elektrických zariadení; 60000000-8 – Dopravné služby
(bez prepravy odpadov)

4. Opis predmetu zákazky:
V záujme skvalitnenia materiálno – technického vybavenia na odbornom výcviku žiakov školy prijalo
vedenie SOŠ GaHS Bratislava rozhodnutie obstarať do cukrársko – pekárskej dielne modernú
pekárensku pec pozostávajúcu z položiek:
1, MIWE Econo 6.0604 – teplovzdušná elektrická pec
2, MIWE Condo CO 2.0604 – etážová elektrická pec
3, MIWE kysiareň 2.0.0604 dvojradová na kolieskach
Položka č. 1: MIWE Econo
Pec je určená na pečenie pečiva. Technické parametre:








6 kusov pozícii na plechy s rozmermi 60X 40 cm
Elektrický príkon max 10 kW
Elektr. Prípoj 400/230V 3/N/PE, 50 Hz, istenie 3 X 16 A
Ventilátor s min. 4 stupňami riadenia
Elektricky vykurovaná s riadeným zaparovaním
Digitálne dotykové ovládanie s archívom a vzdialenou správou pomocou PC
Bezpečnostné sklo s tepelnou ochranou

Položka č. 2: MIWE Condo CO 2.0604 – etážová elektrická pec
Pec je určená na pečenie chleba. Technické parametre:
 2 kusy etáže s vnútornými rozmermi 60 X 40 cm
 Elektrický príkon max. 5 kW
 Elektricky vykurovaná s riadeným zaparovaním
 Digitálne dotykové ovládanie s archívom a vzdialenou správou pomocou PC
 Samostatné digitálne ovládanie každej etáže
 Dvierka z priehľadného bezpečnostného skla






El. prípoj. 400/230V/3/N/PE, 50 Hz
Podstavec (303 mm výška) pod pecami na ukladanie plechov, mobilné riešenie na kolieskach
(výška 86 mm)
Digestor s kondenzátorom pár SK II
Maximálna plocha k osadeniu: 1 040 X 1 000 m

Položka č. 3: MIWE kysiareň 2.0; 0604 dvojradová na kolieskach
Je určená na kysnutie výrobkov
 8 pozícií na plechy s rozmermi 60 X 40 cm
 Výška max. 775 mm
 Kryt na samostatne stojacu kysiareň
 Maximálna plocha k osadeniu 1 040 X 900 mm

Obstarávateľ neposkytuje žiadne zálohovité platby. Úhrada je možná až po dodaní tovaru, na
základe vystavenej faktúry. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa dodania tovaru.
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
19 931,- EUR bez DPH
6. Miesto a termín dodania tovaru: SOŠ gastronómie a hotelových služieb
Farského 9, 851 01 Bratislava – Petržalka
Termín : do 31.7.2019

7. Rozsah predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky, t. j. na tovar, vrátane
dopravy, inštalácie a zaškolenia obsluhy v rozsahu max. 1 hodiny.
8. Možnosť predloženia variantných riešení:
Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.
9. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny
e-mailom
poštou
- Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku
(t.j. v slovenskom jazyku).
- Uchádzač predloží ponuku: e-mailom na e-mailovú adresu: juraj.adamisin@farskeho.sk ,
alebo poštou, resp. osobne na adresu obstarávateľa
- V predmete e-mailu, resp. na obálke je potrebné uviesť: „Cenová ponuka – Pec a kysiareň“
10.Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 07. 06. 2019, do 12.00 hodiny
11.Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
- Názov predmetu obstarania, typ, výrobca, konečná cena bez DPH, konečná cena s DPH záručná
doba, informácie o pozáručnom servise
- Termín dodania
- Podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača
- doklad o oprávnení podnikať nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky

12.Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena s DPH

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie
predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný
predmet zákazky.
13.Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:

Objednávka
Bratislava, 29. 05. 2019

PaedDr. Jozef Horák
riaditeľ školy

