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PRIESKUM TRHU 
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU 

 
Verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších 
predpisov  

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 
Dodávka vybavenia cvičnej učebne v odbore Kuchár 

 
Výzva slúži na účel výberu dodávateľa vybavenia do cvičnej učebne v odbore kuchár. 
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie objednávky s úspešným 
uchádzačom.   
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 
Názov organizácie:        Stredná odborná škola podnikania a služieb 
Sídlo organizácie:          Myslenická 1, 902 01 Pezinok 
Zastúpený:                     Ing. Natália Krejčiová 
IČO:                               00351822 
DIČ:                               2020663678 
IČ DPH:                         SK2020663678 
 
Kontaktná osoba určená verejným obstarávateľom pre styk so záujemcami a uchádzačmi : 

       Ing. Daniel Babiš 
Tel:                                 0915 728 319 
E-mail:                            babis@soskompk.sk , vo@soskompk.sk  
 
2. Predmet zákazky : 
2.1. Technické zariadenia 
2.1.1. Elektrický sporák s elektrickou rúrou, 4 platne, 400V, GN 1/1 
          Min. el. príkon : 11,13 kW 
          El. príkon rúry : min. 3,13 kW           
          Počet kusov : 3 
2.1.2. Konvektomat el., nástrekový, programovateľný 
          Tvorba pary : nástrekom  
          Kapacita : 7xGN1/1 
          Maximálny rozmer (šxhxv) : do 900 mm (nakoľko bude vstup do učebne cez dvere  
                                                       šírky 90 cm)  
2.1.3. Sprcha pre umývanie varnej komory konvektomatu 
2.1.4. Podstavec pod príslušný typ konvektomatu s vedením pre GN 
2.1.5. Zmäkčovač vody automatický 
          Objem : 8 l 
          Spôsob regenerácie : tabletovou soľou  
          Počet kusov : 2 
2.1.6. Umývačka skla a riadu podpultová s odp. čerpadlom 
          Maximálny rozmer (šxhxv) : do 900 mm (nakoľko bude vstup do učebne cez dvere  
                                                       šírky 90 cm)  
          Bojler : tlakový 
          Ovládanie : elektronické 
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          Príslušenstvo : kôš na taniere, kôš na poháre, kontajner na príbory   
2.1.7. Chladnička nerezová ventilovaná 400 L 
          Objem : 400 l 
          Chladenie : ventilové 
          Dvere : plné 
          Vonkajšie prevedenie : nerezová 
           
2.2. Nerezový nábytok 
2.2.1. Stôl umývací so zásuvkou so zadným lemom 
          Rozmer : šírka 1200 mm 
          Vaňa VPRAVO, zásuvka VĽAVO 
          Počet kusov : 2 
2.2.2. Stôl umývací so zásuvkou so zadným lemom 
          Rozmer : šírka 1200 mm  
          Vaňa VĽAVO, zásuvka VPRAVO 
2.2.3. Drez dvojdielny lisovaný so zadným lemom  
          Rozmer : šírka 1400 mm 
2.2.4. Výlevka kombinovaná 
          Rozmer : šírka 500 mm 
 
2.3. Príslušenstvo 
2.3.1. Batéria drezová otočná, dĺžka ramienka min. 24 cm 
          Počet kusov : 4 
2.3.2. Sifón jednodrez – nerezový zvršok 
          Počet kusov : 4 
2.3.3. Sprcha stojanová s ramienkom 
          Nerezová tlaková hadica, vyrovnávacia pružina 
2.3.4. Sifón dvojdrez – nerezový zvršok 
2.3.5. Čistiaci prostriedok pre konvektomaty s automatickým čistiacim systémom – 5 kg 
2.3.6. Soľ tabletová 25 kg na regeneráciu automatických zmäkčovačov 
          Počet balení : 2 
 
2.4. Dopravné náklady 
2.5. Montáž 
2.6. Zaškolenie obsluhy 
 
3. Podmienky plnenia : 
3.1. Na predmet zákazky uvedený v bode 2. bude uzatvorená objednávka s úspešným 
uchádzačom v zmysle požiadaviek a podmienok obstarávateľa zakotvených vo všetkých        
bodoch k výzve. 
Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona 
o VO nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 
40 ods. 6 písm. f) tohto zákona. 
3.2. Miesto plnenia zákazky: Budova školského internátu SOŠ, Komenského 29, 902 01 
Pezinok 
3.3. Lehota plnenia : do 20 pracovných dní od obdržania záväznej objednávky  
3.4. Predpokladaná hodnota zákazky : 13.007,55 Eur bez DPH 
 
4. Podmienky financovania premetu zákazky: 
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4.1. predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu 2019 objednávateľa 
4.2. verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby 
4.3. platba za predmet obstarávania bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom 
(bankovým prevodom) na základe vystavenej faktúry 
4.4. faktúra bude vystavená po realizácii predmetu obstarávania 
4.5. splatnosť faktúry nemôže byť kratšia ako 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi 
 
5. Podmienky účasti uchádzačov 
5.1. Doklad o oprávnení poskytovať predmet zákazky – (výpis z obchodného resp. 
živnostenského registra) 
5.2. Cenová ponuka na celý predmet zákazky musí obsahovať – cenu bez DPH a s DPH 
vrátane funkčnej a technickej špecifikácie a grafického znázornenia ponúkaného tovaru  
5.3. Ponuka musí byť v slovenskom jazyku a v EUR 
 
6. Lehota a spôsob predkladania ponúk: 
6.1. Uchádzač doručí ponuku elektronicky prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu 
kontaktnej osoby verejného obstarávateľa podľa bodu 1, t.j. : vo@soskompk.sk 
6.2. Lehota na doručenie ponúk je do 16.10.2019 do 12:00 hod.       
6.3. Vyhodnotenie ponúk : Dňa 17.10.2019  
6.4. Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 30.11.2019   
 
7. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
7.1. Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené požiadavky na predmet zákazky 
a podmienky účasti, budú vyhodnocované podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk – 
najnižšia celková cena v EUR s DPH za celý predmet obstarávania (vrátane dopravných 
nákladov a vykládky, montáže a zaškolenia obsluhy) 
7.2. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v cenovej ponuke. 
Verejný obstarávateľ bude túto cenu považovať za konečnú.  
7.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky 
7.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky prieskumu trhu 
7.5. Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku uchádzačom, ktorí predložili ponuky 
v lehote na predkladanie ponúk v lehote viazanosti ponúk 
7.6. Uchádzač zaslaním ponuky akceptuje všetky podmienky zákazky 
7.7. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša 
záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu 
na výsledok zadávania tejto zákazky 
7.8. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré 
mu vznikli v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek 
rozhodnutím verejného obstarávateľa. 
  
8. Obchodné podmienky : 
8.1. Plnenie bude vykonané na základe objednávky vystavenej pre úspešného uchádzača 
8.2. Dodávateľ okrem dodania tovaru do miesta dodania zabezpečí aj jeho vykládku a 
montáž 
8.3. Po dodaní tovaru musí dodávateľ vytvoriť dostatočný časový priestor na 
skontrolovanie funkčnosti, kvality a technických parametrov dodávaného tovaru 
objednávateľovi, ktorý potvrdí prevzatie podpísaním dodacieho listu 
8.4. Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného 
tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, 
poškodený tovar a pod.) 
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8.5. Podmienky pre odstraňovanie zistených vád :  
- zistené vady v čase plynutia záručnej doby budú odstránené bezodkladne  
- vady zistené po odovzdaní a prevzatí predmetu objednávky oznámi objednávateľ písomne 
kontaktnej osobe dodávateľa bez zbytočného odkladu.  
Objednávateľ a dodávateľ vzájomne dohodnú dobu dodania opravy vo väzbe na príslušný 
typ vady. Pokiaľ z povahy vady vyplýva, že na odstránenie vady je potrebná dlhšia doba, 
dodávateľ je povinný o tom objednávateľa písomne upovedomiť a dohodnúť s ním 
primeranú lehotu.  
 
9. Ďalšie informácie: 
9.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak          
nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. 
9.2. Verejnému obstarávateľovi z tohto postupu zadávania zákazky nevyplýva povinnosť 
uzatvoriť zmluvu. 
 
10. Zrušenie súťaže : 
10.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez udania dôvodu 
 
11. Dôvernosť a ochrana osobných údajov :  
11.1. Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo 
zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám 
až do vyhodnotenia ponúk. 
11.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo 
inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 
11.3. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú 
spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov.                                                                                    
 
 
 
 

V Pezinku, 01.10.2019        Ing. Natália Krejčiová 
                                                                                                riaditeľka 
 
 
Príloha č.1 : obr. zariadenie, spotrebiče 
 
Príloha č.2 : obr. Rozvody ZTI 
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