
Výzva na predkladanie cenových  ponúk
Prieskum trhu

Verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou,  v zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra
Sídlo organizácie: Tylova 21, 831 04 Bratislava
Zastúpený: PaedDr. Renáta Balážová
IČO: 30843251
DIČ: 2020872601
Kontaktná osoba: Andrea Šalkovičová
Tel: 02/444 58 729
E-mail: salkovicova@dssintegra.sk, dssintegra@dssintegra.sk

1. Predmet zákazky:
1.1 Názov zákazky: Elektrický konvektomat s nutným príslušenstvom
1.2 Druh zákazky: tovar
1.3 Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania

39314000-6 – priemyselné vybavenie kuchýň
1.4 Miesto poskytnutia zákazky: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, Tylova 21,

831 04 Bratislava
1.5 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka pre úspešného uchádzača v zmysle

požiadaviek a podmienok obstarávateľa, uvedených a zakotvených vo všetkých bodoch  v tejto výzve.
1.6 Lehota viazanosti cenových ponúk bude platná minimálne do 11/2021.

2. Opis predmetu zákazky :
2.1 Predmetom tejto zákazky je dodanie elektrického konvektomatu vrátane súvisiacich služieb s tým
spojených a to vynáška na miesto určenia, zapojenie na inžinierske siete a zaškolenie .
2.2 Podrobný popis predmetu zákazky je v Prílohe č. 1 tejto výzvy
2.3 Komplexnosť ponuky a variantnosť ponuky :

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

3. Predpokladaná hodnota zákazky:
do 6 583,33 € bez DPH

4. Podmienky financovania predmetu zákazky:
4.1 predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov z rozpočtu na rok 2021
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 realizácií predmetu obstarávania
4.5 splatnosť faktúry nemôže byť kratšia ako 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi

5. Podmienky účasti uchádzačov
Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), resp. ods. 4 a ods.
5 zákona o VO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO je možné
nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Z dôvodu použitia údajov vedených v informačných systémoch verejnej správy v súlade s § 32 ods.3 zákona o
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VO a použitia údajov vedených v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie a zverejnených na
stránke Úradu pre verejné obstarávanie nie je uchádzač (so sídlom v SR) povinný predkladať doklady
preukazujúce splnenie podmienky osobného postavenia podľa §32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO.

Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO bude overovaná verejným
obstarávateľom z informačných systémov verejnej správy.

Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO bude overovaná verejným
obstarávateľom z údajov zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

6. Požadovaný obsah cenovej ponuky:
6.1 Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s uvedenými požiadavkami a podmienkami v tejto výzve.
6.2 Cenová ponuka musí obsahovať – podrobný nacenený predmet zákazky.
6.3 Cena uvedená v EUR
6.4 Ponuka musí byť v slovenskom jazyku

7. Lehota na predkladanie ponúk:
Do 22.10.2021 do 12:00 hod. na adresu uvedenú v bode 1.
v zalepenej obálke s heslom: „ Elektrický konvektomat “ – NEOTVÁRAŤ“

8. Otváranie obálok s ponukami:
Dňa 22.10.2021 o 13,30 hod. na adrese: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA,

Tylova 21, 831 04 Bratislava
kancelária p. riaditeľky

9. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH

10. Lehota dodania predmetu zákazky:
Lehota na dodanie predmetu zákazky je 30 dní odo dňa vystavenia objednávky a jej doručenia  dodávateľovi.

11. Náklady na ponuku
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.

12. Dôvernosť a ochrana osobných údajov
11.1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tejto zákazky nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie
o obsahu ponúk ani uchádzačom, a ani iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.

11.2 Obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracované a chránené podľa
zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

13. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ neprijme ponuku, ktorej ponuková cena sa bude nachádzať mimo očakávaného
cenového rozpätia.
Verejnému obstarávateľovi z tohto postupu zadávania zákazky nevyplýva povinnosť uzatvoriť
zmluvu.

V Bratislave, 15.10.2021

PaedDr. Renáta Balážová



riaditeľka

Zoznam príloh:

Príloha č.1: Podrobný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie elektrického konvektomatu s nutným príslušenstvom na tepelnú prípravu jedál,
na varenie, dusenie jedál pre zariadenia hromadného stravovania, vrátane súvisiacich služieb s tým spojených,
a to dovozu na miesto plnenia, montáž tovaru na miesto dodania. Zaškolenie personálu .

Elektrický konvektomat: 1 ks

Technická špecifikácia:

● Rozmer: 933 x 821 x 1046 (šxhxv)
● Príkon elektro: 18,6 kW/400V
● Kapacita: 11 x GN 1/1
● Zásuvy naprieč pre ľahšie manipulovanie
● Tvorba pary : v bojleri s autom. Prechodom do nástrekového režimu v prípade výpadku bojleru
● Tvorba pary: nástrekom s tepelným výmenníkom
● Pre nízku spotrebu vody a el. energie
● Trojité sklo dverí pre úsporu energie
● Ovládanie: elektronické programovateľné
● 99 voliteľných programov po 9 krokoch
● Menu v SK jazyku + Slovenské kuch. programy
● Funkcie:
● Horúci vzduch 30 – 300 °C
● Kombinovaný režim 30 – 300 °C
● Varenie v pare 30 – 130 °C
● BIO varenie 30 – 98 °C
● Nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie
● Regulácia, manuálne privlhčenie
● Odložený štart, nekonečný čas varenia
● 7 rýchlostní ventilátora, FanStop, autoreverz ventilátora
● 5 automatických umývacích cyklov + odvápnenie komory
● Integrovaná funkcia odvápnenia bojleru
● Predohrev komory, rýchle schladenie komory
● USB pre HACCP vstup a programovanie
● Automatická diagnostika chýb a prevádzkových  udalostí
● Nutné príslušenstvo: podstavec, teplotná sonda, sprcha pre umývanie varnej komory konvektomatu –

hlavica + držiak + hadica min.2m, volumetrický zmäkčovať,


