
PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad , 

Námest ie s l o b o d y č.14, 971 01 P r iev idza 1 

Požiadavka 
na predloženie cenovej ponuky 

na zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 

1. Identifikácia obstarávateľa: 
Názov: Mesto Prievidza 
IČO: 318 442 
Sídlo: Námestie slobody 14 

971 01 Prievidza 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Lucia Rešetová, 
Telefón: 046/5179713 
E - mail : lucia.resetova(5),prievidza.sk; 
Kontaktná osoba pre veci technické: Ing. Stanislava Vavrová 
Telefón : 046/5179405, 0904 752 602 
E-mail : Stanislava.vavrová@prievidza.sk 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy: 
2.1 Názov zákazky : „Nerezový nábytok a konvektomat s príslušenstvom pre vybavenie štyroch 

prevádzok školských jedální pri materských školách v Prievidzi" 
2.2 Miesto dodania: Ul . J . Matušku 759/1, Ul . Clementisa 251/2, Ul . Mišíka 398/17, Nábr. Sv. 

Cyrila 360/28 
2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva 
2.4 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru, CPV 39141000-2 
2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 30.000,006 bez DPH 

3. Opis predmetu zákazky : 
3.1 Predmetom zákazky je: 

Predmet zákazky je nákup, dodanie, montáž nábytku podľa zadanej špecifikácie a opisu pre 
priestory kuchyniek v 2 pavilónoch ŠJ pri MŠ Clementisa a pre vybavenie 4 kuchyniek v Š J 
pri MŠ Nábr. sv. Cyrila. Pre školské jedálne pri MŠ Matušku a Š J MŠ Mišíka sa 
zabezpečuje nákup, montáž a sprevádzkovanie konvektomatov s požadovaným 
príslušenstvom. 
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie sprievodnej dokumentácie, záručných listov, 
návodov na používanie a obsluhu v slovenskom/českom jazyku. 
V cenovej ponuke budú zahrnuté náklady za: nákup, dopravu, rozmiestnenie, montáž, 
inštaláciu vybavenia a zaškolenie max. 6 osôb. 

Minimálne požiadavky na predmet obstarávania: 
P. č. Špecifikácia (opis) predmetu zákazky: Požadovaný počet: 
1. Pracovný stôl ASJ3 s policou a zadným 

límcom, rozmer: 1000x600x850 mm, 
materiál oceľ AISI304, profil nohy stola 
40x40 hr. 1,25 mm 

1 ks 
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MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad , 

Námest ie s l o b o d y č.14, 971 01 P r i e v i d z a 1 

2. Pracovný stôl ASJ3 s policou a zadným 
límcom, rozmer: 1500x600x850 mm, materiál 
oceľ AISI304, profil nohy stola 40x40 hr. 
1,25 mm, hrúbka plechu 1 mm, hrúbka 
pracovnej dosky 50 mm, hrúbka plechu 1 mm 

1 ks 

3. Pracovný stôl PPS2 s 2 policami, zadným 
límcom, rozmer: 1200x600x850 mm, 
materiál oceľ AISI304, profil nohy stola 
40x40 hr. 1,25 mm, krytovaný z 3 strán, 
hrúbka pracovnej dosky 50 mm, hrúbka 
plechu 1 mm, posuvné dvere 

3ks 

4. Pracovný stôl AISI304 s 2 policami zadným 
límcom rozmer 1500x600x850 mm, materiál 
oceľ AISI304, profil nohy stola 40x40 hr. 
1,25mm, krytovaný z 3 strán, hrúbka 
pracovnej dosky 50 mm, hrúbka plechu 1 
mm, posuvné dvere 

2ks 

5. Pracovný stôl ASJ3 s policou bez lemu, 
rozmer: 900x600x850 mm, materiál oceľ 
AISI304, profil nohy stola 40x40 hr. 1,25 
mm, hrúbka pracovnej dosky 50mm, hrúbka 
plechu lmm 

4ks 

6. Umývací stôl TAUS2 z ocele AISI304, 2x 
lisovaný drez 500x400x250 mm, bez police 
so zadným lícom, rozmery: 1200x600x850 
mm 

1 ks 

7. Skrinka na stenu s posuvnými dverami 
a nerezovou policou vyrobenej 
z potravinárskej ocele STN 17241, základná 
výška skrinky 700 mm s posuvnými dverami, 
rozmer: 1540x400x650 mm 

4ks 

8. Pracovný stôl AISI304 uzatvorený 
1500x600x850 s 2 policami, krytovaný z 3 
strán s posuvnými dverami a zadným límcom, 
pracovná doska lmm hrúbka dosky 50 mm, 
nohy stola profil 40x40 hr. 1,25 mm 

4ks 

9. Umývací stôl s drezom 800x600x850 mm, 
bez police, hrúbka plechu 1,25 mm výška 
zadného lemu 40 mm, umývadlo lisované 
500x400x250/300 mm, materiál oceľ 
AISI304 

4ks 

10. Elektrický konvektomat Blue Vision 611, 
bojlerové vyvíjanie pary s kapacitou jedál na 

2ks 
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PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad , 

Námest ie s l o b o d y č.14, 971 01 P r i e v i d z a 1 

výdaj do 150 jedál, ovládanie pomocou 
dotykového displeja /farebný/ s možnosťou 
vytvorenie alebo uloženia programov -
požadovaný min. režim - mäso, hydina, ryby, 
prílohy, pokrmy z vajec, pečivo, Easy 
cooking - ponuka kuchárskych technológií 
s možnosťou ich úpravy a modifikácie, 
klapka zabezpečujúca okamžitý odvod 
prebytočnej vlhkosti z varnej komory, 
prevádzková teplota 30 - 300°C, hlučnosť 
max. do 70dB, celkový príkon min. 10 kW -
max. 13 kW, tepelný výkon min. lOkW, 
kapacita 7 x GN1/1, materiál je kvalitná 
akustická austenitická nerezové oceľ 
(AISI304 a 360), systém automatickej 
kontroly úrovne vlhkosti s reguláciou 
množstva pary vo varnej komore. 

11. Sada gastronádob ku konvektomatu 2 sady 
12. Nerezový podstavec s vedením na 

gastronádoby, dvojradový, s rozmermi podľa 
konvektomatu max. 900x700x850 mm, 
nastaviteľné nožičky 

2ks 

1 3 . Odsávač pár 1 ks 

Výrobné značky, konkrétne označenia uvedené v tabuľke s opisom predmetu obstarávania 
definujú minimálne kvalitatívne požiadavky verejného obstarávateľa na produkty 
a rozmerové-priestorové nároky. Uchádzač môže oceniť ekvivalentné produkty (kvalitatítne 
minimálne na úrovni zadefinovaných produktov). 
V prípade ocenenia ekvivalentných produktov uchádzač preukáže splnenie minimálnych 
kvalitatívnych parametrov a ostatných zadefinovaných požiadaviek predložením dokladov 
preukazujúcich uvedené skutočnosti. 

3.2 Uchádzačovi (záujemcovi) odporúčame vykonať obhliadku - oboznámenie sa individuálne so 
skutkovým stavom /rozmery a usporiadanie kuchyne/, tak aby bolo z jeho strany možné 
predložiť presne definovanú ponuku. Nábytok treba rozmiestniť v jednotlivých prevádzkach 
do špecifických priestorov s rôznymi dispozičnými priestorovými možnosťami. Výdavky 
spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarávania idú na ťarchu uchádzača. 
Kontaktná osoba: Ing. Stanislava Vavrová, tel.: 0904 752 602, email: 
Stanislava. vavrova(g),prievidza.sk. 

3.3 Dodanie predmetu zákazky : 
Dodanie tovaru s rozmiestnením a inštaláciou: najneskôr do 6 týždňov od podpisu zmluvy 

3.4 Záručná doba na predmet zákazky je minimálne 24 mesiacov od dňa inštalácie tovaru 
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MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad , 

Námest ie s l o b o d y č.14, 971 01 Pr iev idza 1 

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 ani preddavky nebudú poskytované. 
5.3 Splatnosť faktúr je do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 
5.4 Faktúra bude vystavená po dodaní, rozmiestnení a inštalovaní tovaru. Súčasťou faktúry budú 

preberacie protokoly podpísané vedúcimi Š J . 

6. Obsah ponuky: 
6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom ceny za celý predmet 

obstarávania. Cenu požadujeme uviesť v € bez DPH a v € s DPH - ocenená tabuľka príloha 
č.l tejto požiadavky. 

6.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (podľa bodu 3.1 tejto požiadavky). 
6.3 Cestné vyhlásenie, že nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným 

spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za T K O , na zaplatení kúpnej ceny, 
na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.) 

6.4 Cestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu 

8. Lehota na predloženie ponúk: 
8.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 30.08.2019 do ll,00hod. 
8.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť elektronicky na adresu: 

lucia.resetova(2)prievidza.sk, prípadne osobne/poštou na adresu verejného obstarávateľa 
uvedenú v bode 1 tejto požiadavky. 

9. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
9.1 Najnižšia celková cena v € s DPH za celý predmet obstarávania. 

10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 
10.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ 

zašle iba úspešnému uchádzačovi. 
10.2 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: 15.8.2019 

JUDr. Katarína Macháčkova, 
primátorka mesta 

na základe poverenia č. 1.2-2874-2015/11068 zo dňa 25.02.2015 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky 
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MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad , 

Námest ie s l o b o d y č.14, 971 01 P r i e v i d z a 1 

Príloha: príloha č. 1 - Tabuľka na ocenenie 
P. č. Špecifikácia (opis) predmetu zákazky: Požad Cena v € s Cena Cena 

ovaný DPH za celkom v € celkom v € 
počet: m.j. bez DPH s DPH 

1. Pracovný stôl ASJ3 s policou a zadným 
límcom, rozmer: 1000x600x850 mm, 
materiál oceľ AISI304, profil nohy stola 
40x40 hr. 1,25 mm 

1 ks 

2. Pracovný stôl ASJ3 s policou a zadným 
límcom, rozmer: 1500x600x850 mm, 
materiál oceľ AISI304, profil nohy stola 
40x40 hr. 1,25 mm, hrúbka pracovnej 
dosky 50 mm, hrúbka plechu 1 mm 

1 ks 

3. Pracovný stôl PPS2 s 2 policami, zadným 
límcom, rozmer: 1200x600x850 mm, 
materiál oceľ AISI304, profil nohy stola 
40x40 hr. 1,25 mm, krytovaný z 3 strán, 
hrúbka pracovnej dosky 50 mm, hrúbka 
plechu 1 mm, posuvné dvere 

3 ks 

4. Pracovný stôl AISI304 s 2 policami 
zadným límcom rozmer 1500x600x850 
mm, materiál oceľ AISI304, profil nohy 
stola 40x40 hr. l,25mm, krytovaný z 3 
strán, hrúbka pracovnej dosky 50 mm, 
hrúbka plechu 1 mm, posuvné dvere 

2ks 

5. Pracovný stôl ASJ3 s policou bez 
lemu,rozmer: 900x600x850 mm, materiál 
oceľ AISI304, profil nohy stola 40x40 hr. 
1,25 mm, hrúbka pracovnej dosky 50mm, 
hrúbka plechu lmm 

4ks 

6. Umývací stôl TAUS2 z ocele AISI304, 2x 
lisovaný drez 500x400x250 mm, bez 
police so zadným lícom, rozmery: 
1200x600x850 mm 

1 ks 

7. Skrinka na stenu s posuvnými dverami 
a nerezovou policou vyrobenej 
z potravinárskej ocele STN 17241, 
základná výška skrinky 700 mm 
s posuvnými dverami, rozmer: 
1540x400x650 mm 

4ks 

PRIEVIDZA 

AD 1$83 
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8. Praconý stôl AISI304 uzatvorený 
1500x600x850 s 2 policami, krytovaný z 3 
strán s posuvnými dverami a zadným 
límcom, pracovná doska lmm hrúbka 
dosky 50 mm, nohy stola profil 40x40 hr. 
1,25 mm 

4ks 

Umývací stôl s drezom 800x600x850 mm, 
bez police, hrúbka plechu 1,25 mm výška 
zadného lemu 40 mm, umývadlo lisované 
500x400x250/300 mm, materiál oceľ 
AISI304 

4ks 

10. Elektrický konvektomat Blue Vision 
611,bojlerové vyvíjanie pary s kapacitou 
jedál na výdaj do 150 jedál, ovládanie 
pomocou dotykového displeja /farebný/ 
s možnosťou vytvorenie alebo uloženia 
programov - požadovaný min. režim -
mäso, hydina, ryby, prílohy, pokrmy 
z vajec, pečivo, Easy cooking - ponuka 
kuchárskych technológií s možnosťou ich 
úpravy a modifikácie, klapka 
zabezpečujúca okamžitý odvod 
prebytočnej vlhkosti z varnej komory, 
prevádzková teplota 30 - 300°C, hlučnosť 
max. do 70dB, celkový príkon min. 10 kW 
- max. 13 kW, tepelný výkon min. lOkW, 
kapacita 7 x GN1/1, materiál je kvalitná 
akustická austenitická nerezové oceľ 
(AISI304 a 360), systém automatickej 
kontroly úrovne vlhkosti s reguláciou 
množstva pary vo varnej komore. 

2ks 

11. Sada gastronádob ku konvektomatu 2 sady 
12. Nerezový podstavec s vedením na 

gastronádoby, dvoj radový, s rozmermi 
podľa konvektomatu max. 900x700x850 
mm, nastaviteľné nožičky 

2ks 

13. Odsávač pár 1 ks 
Cena celkom za predmet obstarávania 
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