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Prieskum trhu 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
(v súlade s §117 zák. č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z.) 

 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov :   Mesto Prievidza 

IČO :   318 442 

Sídlo :   Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania : 

    Ing. Lucia Rešetová 

Telefón :   046 / 5179 713 

E- mail :   lucia.resetova@prievidza.sk  

Kontaktná osoba vo veciach predmetu zákazky :  

    Ing. Stanislava Vavrová 

Telefón :   046 / 5179 405 

E-mail :   stanislava.vavrova@prievidza.sk  

2. Predmet zákazky a typ zmluvy 

2.1 Názov zákazky:  „Kuchynský robot“ 

2.2 Druh zákazky:  zákazka na dodanie tovaru 

2.3 Miesta dodania:  ŠJ pri MŠ Ul. P. Benického 

2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka 

2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: do 3.900 € bez DPH 

 

3. Opis predmetu zákazky 

3.1 Predmetom zákazky je nákup nového kuchynského robota RM 50H a doplnkovým 

soritimentom k robotu: mlynček na mäso VH – 12 a strúhacou komorou na zeleninu V-99S 

pre školskú jedáleň  pri MŠ na Ul. P. Benického .  

3.2 V cene má byť zahrnutá cena zariadenia, dovoz na určené miesto dodania, demontáž starého 

zariadenia, jeho odvoz a likvidácia, vyloženie a umiestnenie nového zariadenia na miesto 

pripojenia, montáž vrátane materiálu nevyhnutného na pripojenie zariadenia, napojenie na 

existujúce siete, uvedenie do prevádzky, preskúšanie zariadenia, zaškolenie obslužného 

personálu a iné s tým súvisiace náklady.  

3.3 Súčasťou dodávky predmetu obstarávania bude záručný list a návod na používanie a údržbu 

v slovenskom jazyku. 

 

3.4 Opis technických parametrov predmetu zákazky:  

Technické parametre súťaže na kuchynské zariadenia:  

 
Položka č.1) Robot univerzálny RM 50 H  

Vonkajšie rozmery: (š×h×v)              720×720×1300 mm 

Objem: 85 l 

Hmotnosť: 260 kg 
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Príkon: 1,5 kW/400V 

Telo stroja vyrobené z oceloliatinových odliatkov 

Umožňujú reguláciu 3 voliteľných 

Odnímateľná nerezová nádoba s objemom: 50l 

Planetárne uloženie nadstavcov a nerezový kryt pracovného priestoru 

Tlačidlo „total stop“ a bezpečnostné mikrospínače 

Požadovaný počet:         1 ks 

Základné príslušenstvo: metla, hák, miešač, kotlík, vozík 

 

+ Doplnkové príslušenstvo k robotu: 

 

Položka č.2)  Strúhacia komora V-99S s rezacími kotúčmi (2 a 8 mm) a strúhacím kotúčom 

(4,7,12 mm) 

Rozmery: (š×h×v)               290 x  380 x 260 mm 

Požadovaný počet:        1 ks 

 

 

Položka č.3)  Mlynček na mäso VH – 12 a reznou doskou s priemerom dierok 6 mm a tlačným 

kotlíkom 

Rozmer: 205 x 300 x 290 (šxhxv)  

Požadovaný počet:        1 ks 

 

3.9  Dodanie predmetu obstarávania: jednorazovo na miesto dodania do  30.7.2017 

3.10 Za účelom oboznámenia sa s miestom dodania – stavebné otvory a umiestnenie prípojok 

vody, elektriky a spôsobu realizácie prác sa odporúča, aby záujemcovia vykonali    

obhliadku miesta prác tak, aby si sami overili a získali potrebné informácie pre spracovanie 

ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu  obstarania idú na ťarchu 

uchádzača. Kontaktná osoba pre vykonanie obhliadky: riaditeľky jednotlivých ŠJ pri MŠ: 

▪ ŠJ pri MŠ, Ul. P. Benického, p. Jaroslava Michalovičová, t.č. 0903501215. 

4. Možnosť predloženia ponuky na: 

4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.  

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania 

5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

5.2 Zálohy nebudú poskytované. 

5.3 Fakturácia - Súčasťou faktúry bude dodací list s potvrdením dodania a prevzatia tovaru 

zodpovedným pracovníkom zariadenia. 

Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.  

6. Podmienky účasti uchádzačov 

6.1 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - kópia. 

6.2 Popis parametrov a fotodokumentácia oceneného produktu, ktoré budú súčasťou 

predloženej cenovej ponuky.  

6.3 Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá voči mestu Prievidza alebo ním zriadeným 

organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za 
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TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť 

a pod.). 

6.4 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača s návrhom na plnenie kritérií. Cena 

požadujeme uviesť v € bez DPH aj v € s DPH. 

 

7. Lehota na predloženie ponúk 

       Lehota na predloženie ponúk je určená do: 3.7.2017 do 13:00 hod. 

7.1 Mail na ktorý môžu byť doručené elektronické ponuky: lucia.resetova@prievidza.sk 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa obstarávateľa uvedená v bode 1. 

7.3 Ponuky v listinnej podobe: v uzatvorených obálkach a označené „KUCHYNSKÝ ROBOT – 

NEOTVÁRAŤ“. 

8. Kritériá na hodnotenie ponúk 

8.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania. 

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  

9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ 

zašle iba úspešnému uchádzačovi. 

9.2 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od dodania tovaru, verejný obstarávateľ 

môže vyzvať na dodanie tovaru ďalších uchádzačov v poradí. 

9.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú 

v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

 

 

Dátum: 26.6.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 
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Príloha č. 1 

Tabuľka na ocenenie predmetu zákazky: 

 

P. č. 
Špecifikácia tovaru pre školskú jedáleň 

pri MŠ Nábrežie sv. Cyrila 

Merná 

jednotka 
Počet 

Cena celková 

bez DPH v  € 

Cena celková 

s DPH    v € 

1. Elektrický varný kotol KE-85-O ks 1   

2. Sporák tálový plynový TP-98-G ks 1   

3. Plynový sporák s plynovou rúrou S971121 ks 1   

4. Robot univerzálny RM30H ks 1   

5. Celonerezový stôl umývací, lisovaný, 2 x drez ks 10   

6. Regál nerezový rovný, 4 x polica ks 1   

7. Stôl pracovný, 3 x zásuvka, 1x polica ks 2   

8. Stôl pracovný,  2 x zásuvka, 1 x polica ks 2   

9. Celonerezový  jednodrez ks 1   

10. Drez dvojdielny, lisovaný ks 2   

SPOLU:   
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