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Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 
Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok 

______________________________________________________________ 
 

 

Výzva č. 12/2021 na predloženie cenovej ponuky na zákazku 

  „Zabezpečenie gastronomických prístrojov pre školskú kuchyňu  

v februári 2021“ 

zákazka s nízkou hodnotou  § 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:  

 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO 

Názov verejného obstarávateľa: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 

Sídlo: Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok 

IČO: 00 159 468 

DIČ: 2020709680 

Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Marhefka, riaditeľ školy  

E-mail:sekretariat@soskezmarok.sk  

Tel.: 052/4323040 

Internetová stránka : www.soskezmarok.sk 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

Číslo účtu: 7 000 518 215/8180   IBAN: SK 86 8180 0000 0070 0051 8215  

Kontaktná osoba vo veciach  verejného obstarávania: Ing. Kačmareková Alena 

E-mail: kacmarekova@soskezmarok.sk 

 

2. Predmet zákazky:  
Zákazka: „Zabezpečenie gastronomických prístrojov pre školskú kuchyňu  

v februári 2021“ 

 

3. Stručný opis  predmetu zákazky:  

 

Účelom zákazky je zlepšenie vybavenia školskej kuchyne a pozostáva z kompletnej dodávky 

troch gastronomických prístrojov : umývačky riadu, plynového sporáka – 6 horákov a 50l 

elektrického varného kotla. Upozorňujeme,  že vybraný úspešný dodávateľ musí mať tento 

tovar na sklade, alebo ho zabezpečiť do dvoch týždňov od vyhodnotenia tejto výzvy a dodať 

verejnému obstarávateľovi najneskôr do 20.02.2021. 

 

 

 
Kód CPV:  39713100-4  Umývačky riadu 
                  42214100-0  Varné pece 
 
 

Zákazka pozostáva z nasledovných gastronomických prístrojov a ich popisu: 
 
 

http://www.soskezmarok.sk/
mailto:kacmarekova@soskezmarok.sk
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Názov položky Popis 

Cena (€) 

bez DPH 
Zľava

% 
s DPH 

Umývačka 

riadu 

funkcia Termostop  

3 umývacie programy, -50, 120, 180 sec.  

kapacita umývania cca 20-40 košov /hod  

napájanie 400V 3N / 50Hz  

umývacie čerpadlo 550W  

ohrev bojlera 6000W  

ohrev tanku 2700W  

celkový príkon 6550W  

kapacita tanku 30lt  

kapacita bojlera 5,7lt  

spotreba vody 2,8lt  

veľkosť koša 500x500mm  

maximálna výška pohára 355mm  

maximálna výška tanierov 410mm  

maximálna výška GN1/1 - 530x325mm  

tlak vody 200 ÷ 400 kPa  

rozmer: 720x735x1445/1880 mm  

horné a dolné rotačné umývacie ramená 

materiál umývacích ramien: nerez 

dávkovač oplachového a umývacieho 

prostriedku v cene 

vyspádovaná vaňa pre lepší odtok vody 

do odpadu  

v prípade potreby možnosť doplniť 

odpadové čerpadlo 

 

Štandartne dodávané príslušenstvo:  

2x kôš na taniere (50x50cm)  

1x kôš univerzálny (50x50cm)  

1x košík na príbory 

   

Sporák plynový  

6 horákov 

otvorený podstavec 

6x horák s nerezovou mriežkou 

2x príkon 7,2 kW 

2x príkon 4,5 kW 

2x príkon 3,3 kW 

pilotný plameň 

bezpečnostná termopoistka 

prelisovaná plocha pre prípad vykypenia 

príkon plyn: 30 kW 

rozmery: 1200x700x900 mm (š x h x v) 

                                             

Varný kotol 

elektrický 

nepriamy ohrev, duplikovaný plášť, 

objem: 50 litrov 

napúšťacia batéria 

výpustný ventil 

príkon:9 kW / 400 V 
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rozmery: 700x700x850 mm (š x h x v) 

Náklady celkom    

 

4. Miesto a termín dodania tovaru v rozsahu predmetu zákazky:  
 

 

Miesto dodania : Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 

                              Školská Jedáleň 

                              Jakuba Kraya 8 

                              060 01 Kežmarok  

Termín dodania:   20.02.2021  
                       

 

5. Podmienky financovania predmetu zákazky:  

Predmet zákazky sa bude financovať z poskytnutej dotácie a to v zmysle schváleného 

rozpočtu, ktorý je súčasťou zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky a z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Faktúra musí 

obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH s lehotou 

splatnosti 14 dní od jej vystavenia.  

 

6. Termín doručenia cenových ponúk: 26.01.2021 do 11:00 hod 

7. Miesto a spôsob predkladania cenových ponúk: 

  

Ponuku uchádzač doručí: - osobne na adresu obstarávateľa, 

-  poštou alebo kuriérom na adresu obstarávateľa, 

- emailom : kacmarekova@soskezmarok.sk  

Ponuku označiť: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“ a s označením heslom súťaže:   

„Zabezpečenie gastronomických prístrojov pre školskú kuchyňu  

v februári 2021“ 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky :    6 940,00 € bez DPH 

 

 

9. Obsah cenovej ponuky:  

 Návrh uchádzača na plnenie hodnotiaceho kritéria, opatrený pečiatkou a podpisom 

uchádzača – Vzor cenovej ponuky a identifikačných údajov ( Príloha č.1) 

 Identifikačné údaje uchádzača (názov, sídlo, IČO, resp. informatívny výpis zo ŽR SR 

resp. OR SR), ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky účasti podľa § 32 

ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že je uchádzač oprávnený dodávať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá 

predmetu zákazky. 

 Uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu podľa § 32, ods. 1, písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o 

mailto:kacmarekova@soskezmarok.sk
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verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov – Čestné vyhlásenie ( Príloha č.2) 

 Čestné vyhlásenie uchádzača (vylúčenie pre konflikt záujmov – Príloha č.3) 
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti uchádzača podľa § 32, ods. 1, písm. e) 
zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní overí z informačných systémov verejnej správy. 

 

10. Otváranie cenových ponúk: 

Otváranie ponúk sa uskutoční do 26.01.2021 o 13:00 hod.  v sídle verejného obstarávateľa. 

Ponuku je potrebné v uvedenej lehote doručiť, nestačí podanie na poštovú prepravu. 

Otváranie cenových ponúk a ich vyhodnotenie je neverejné.  

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom pre vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia cena na celkový predmet 

zákazky s DPH, tzn. ponuková cena v EUR vrátane DPH, resp. konečná cena ak nie je 

uchádzač platca DPH. 

 

12. Výsledok verejného obstarávania:  
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka/faktúra/zmluva,  ako aj skutočnosť, že 
verejný obstarávateľ neuhrádza zálohové faktúry. 

 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
Ponuky zaslané po lehote predkladania ponúk, na inú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak 

doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo uchádzač 

nebude spĺňať podmienky účasti, alebo nebude uchádzač spĺňať požiadavky na predmet 

zákazky podľa Výzvy na predloženie cenovej ponuky, nebudú brané do úvahy a nebudú 

vyhodnocované.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na 

doručenie ponúk. 

Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa 

uvedenými v tejto výzve. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa 

akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok 

súťaže alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. Proti 

rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere úspešného uchádzača pri postupe zadávania 

zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení nie 

je možné podať námietky. 

 

 

V Kežmarku, dňa 22.01.2021   

 

                                                                                    

 

 

                                                                                          Ing. Stanislav Marhefka, 

                                                                                                riaditeľ školy 

 

 

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:  
Príloha č. 1 – Cenová ponuka a identif. údaje 

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 odst. 2 písm. f) 

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača(vylúčenie pre konflikt záujmov) 


