
Základná škola, Biskupická 21, 821 06 Bratislava 
 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

k zákazke 
 

„Nákup konvektomatu“ 
 

vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 
 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Základná škola 
v zastúpení: Mgr. Iveta Horváthová, riaditeľka školy 
IČO: 31748201 
DIČ: 2020918900 
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Horváthová 
Sídlo, adresa: Biskupická 21, 821 06 Bratislava  
Telefón: 0903 246 267  
Adresa na doručovanie akýchkoľvek písomností: Základná škola, Biskupická 21, 821 06 Bratislava 
E-mail: zsbiskupicka@gmail.com  
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): https://zsbiskupicka.sk 
 
 
 
 
 
1. Názov zákazky:  

• Konvektomat UNOX PLUS XEVC-0621-EPR 
 
2. Miesto realizácie a dodania predmetu zákazky: 

• Základná škola, Biskupická 21, 821 06 Bratislava 
 
 

3. Predmet obstarávania/stručný opis zákazky: 
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou, predmetom ktorej je nákup nového, 
nepoužitého, nerepasovaného konvektomatu pre potreby hromadného stravovania                   
v školskej jedálni. Dodávateľ zabezpečí dodanie elektrického konvektomatu vrátane 
podstavca, zmäkčovača vody poloautomatického, soli do zmäkčovača vody a čistiaceho 
a oplachového prostriedku kompatibilných s daným konvektomatom, zabezpečí vynesenie                     
a odborné zapojenie, vrátane vyváženia a napojenia na vodoinštalačný a elektroinštalačný rozvod 
kuchyne, zabezpečí predloženie potrebnej dokumentácie (návod, obsluha, údržba, servisný list, 
záručný list a pod.) a zabezpečí zaškolenie personálu v potrebnom rozsahu. S úspešným uchádzačom 
bude podpísaná kúpna zmluva na predmet zákazky, v ktorej bude dodávateľ okrem iného zaviazaný 
k poskytnutiu bezplatného záručného servisu vrátane dopravy na dobu min. 24 mesiacov odo 
dňa podpísania preberacieho protokolu s povinnosťou servisného zásahu      do 24 hod. 
od nahlásenia poruchy. Základné požiadavky na predmet obstarávania uvádzame nižšie.



Technické parametre/základné požiadavky na konvektomat: 
 
- elektrický konvektomat, 
- maximálna výška konvektomatu vrátane podstavca 1,80 m, 
- možnosť obrátenia dverí, 
- kapacita počtu gastro nádob 6x 2/1GN, 
- parný generátor, 
- dotykový LCD displej s ovládaním v slovenskom jazyku, 
- aktuálne zobrazovanie nastavených a aktuálnych hodnôt teploty/ času, kontrola teploty počas varenia, 
- automatické chladenie a predhrievanie, 
- akustická signalizácia pri ukončení programu, 
- režim varenia: horúci vzduch, para, kombinácia horúci vzduch a para,  
- možnosť výberu pečenia, dusenia, grilovania, varenia v pare, 
- brzda ventilátoru obmedzujúca únik tepla pri otvorení dverí, 
- nastaviteľná vlhkosť počas varenia, 
- trojité sklo dverí, 
- 4 automatické umývacie programy s kontrolovaným množstvom použitia vody a čistiaceho prostriedku    
- varenie s odvetrávaním vlhkosti pri 30°C - 260°C, 
- kombinácia konvekčného varenia a pary 35°C - 260°C, 
- para 35°C - 130°C, 
- udržovací a kontinuálny režim, 
- zobrazenie časového odpočtu pre dokončenie zvoleného varného programu, 
- varná komora z vysoko odolnej nerezovej ocele s oblými rohmi pre jednoduchú údržbu a čistenie, 
- autodiagnostický systém pre diagnostiku problémov a porúch, 
- bezpečnostný termostat, 
- nerezový C-profil vsunov 
 
Vhodný typ konvektomatu ANGELO PO - Konvektomat elektrický BX122E, 12 x GN 2/1                            
alebo ekvivalent.  
 
Požadované príslušenstvo: 
 
1. nerezový podstavec s policami pre nádoby GN 2/1 (kompatibilný s dodaným konvektomatom)  
2. zmäkčovač vody poloautomatický (kompatibilný s dodaným konvektomatom) 
3. soľ do zmäkčovača vody (kompatibilná s dodaným konvektomatom) 
4. čistiaci a oplachový prostriedok (kompatibilný s dodaným konvektomatom) 
 
4. Celkový rozsah: 
Dodanie celého predmetu obstarávania vrátane zabezpečenia jeho funkčnosti, t. j. dodanie 
a vynesenie konvektomatu s príslušenstvom, inštalácia na mieste plnenia, vyváženie zariadenia, 
napojenie na vodoinštalačný a elektroinštalačný rozvod kuchyne, predloženie potrebnej dokumentácie 
(návod, obsluha, údržba, záručný list a pod.) a zaškolenie personálu v potrebnom rozsahu. 
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: ≤ 8.000,00 € 
Predpokladaná hodnota zákazky s DPH predstavuje maximálnu výšku zdrojov verejného 
obstarávateľa. V prípade, ak ponuková cena uchádzača bude vyššia, verejný obstarávateľ si vyhradzuje 
právo neprijať ju. 
6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 



Predmet zákazky bude dodaný najneskôr do  6 týždňov od podpisu kúpnej zmluvy. K podpisu zmluvy 
s úspešným uchádzačom dôjde v lehote viazanosti ponúk. Zmluvný vzťah končí dodaním služby 
a uhradením zmluvnej čiastky. 

 
7. Podmienky účasti, obsah ponuky 
 
7.1. Ponuka uchádzača musí byť predložená na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, 

obsahu, kvalite, za podmienok uvedených v tejto výzve a nie je prípustné rozdelenie predmetu 
zákazky. Predložená ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí obsahovať: 

 
a) cenovú ponuku s podrobnou špecifikáciou, opisom konkrétneho oceneného tovaru, 
b) návrh plnenia s identifikačnými údajmi uchádzača (v zmysle prílohy č. 1 tejto výzvy), 

ktorá musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene uchádzača a musí 
obsahovať odtlačok pečiatky uchádzača, v ktorej uchádzač navrhovanú konečnú zmluvnú 
cenu za celý predmet zákazky uvedie v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 
- výška DPH v EUR (ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto 

skutočnosť, 
- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 

c) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
ktorý zodpovedá predmetu zákazky (doklad musí byť aktuálny, platný). 

d) čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu (vzor tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy). 

 
Výzva na predkladanie ponúk spolu s prílohami (Návrh plnenia a vzor čestného vyhlásenia) sú 
dostupné v elektronickej forme na webovej stránke www.zsbiskupicka.sk v sekcii 
verejné obstarávanie. 

 
7.2.Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších prepisov a musí byť cenou konečnou za celý predmet obstarávania 
vrátane všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky (vynesenie, dodávka, 
inštalácia, zaškolenie obsluhy). Je potrebné ju určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač 
určí jeho ponukovú cenu len na jedno desatinné miesto platí, že na mieste druhého desatinného čísla 
je číslica 0. Ak uchádzač určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená 
verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 
– vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor). Prijatá cena je záväzná, stanovená v súlade          
s ponukou uchádzača vo verejnom obstarávaní a pevná počas platnosti zmluvy. Zákazka bude 
financovaná z rozpočtu verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku, bez 
poskytnutia preddavku alebo zálohovej platby. 

 
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom s DPH za celý predmet obstarávania pri 

splnení všetkých verejným obstarávateľom stanovených podmienok. 
 
9. Lehota na predkladanie ponúk uplynie:  09. 06. 2021 o 12.00 hod. 
 



10. Doručenie ponúk: Ponuky spolu s dokladmi požadovanými pre splnenie podmienok účasti 
musia byť doručené v zalepenej obálke s označením odosielateľa a adresáta s heslom: „Konvektomat 
do ŠJ, neotvárať“ alebo na mail: zsbiskupicka@gmail.com 

 
Adresa na doručenie: Základná škola, Biskupická 21, 821 06 Bratislava 
 
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, je 
rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný 
obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky. V momente uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie 
na prepravu a pod.). 
 
11. Podmienky vyhodnotenia ponúk 
11.1 Vyhodnotenie ponúk bude neverejné dňa 10. 06. 2021 o 09.00 hod. v ZŠ Biskupická 21. Uchádzači 

budú informovaní o výsledku vyhodnotenia. Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky 
úspešnému uchádzačovi písomne alebo e-mailom najneskôr do 5 pracovných dní                    a 
v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto zákazke neuspeli. 

 
12. Ďalšie informácie 
12.1 Ponuky sú viazané v lehote do 31. 08. 2021 
12.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
12.3 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto 
výzve. 

12.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade, ak ani jeden 
uchádzač nesplní podmienky účasti vo VO, ak nedostane ani jednu ponuku alebo ak verejnému 
obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky. 

 
 
 
V Bratislave, dňa 18. 05. 2021 
 

.................................................... 
Mgr. Iveta Horváthová 

riaditeľka školy 
 
 
 
 
2 prílohy



 


