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Výzva na predkladanie cenových ponúk 
 

Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov 
 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov :   Mesto Prievidza 

IČO :   318 442 

Sídlo :   Námestie slobody č. 14,  

971 01 Prievidza 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania : 

    Ing. Anna Kulichová 

Telefón :   046 / 5179 713 

E- mail :   anna.kulichova@prievidza.sk  

Kontaktná osoba vo veciach predmetu zákazky :  

    Mgr. Andrea Celláryová 

Telefón :   046 / 5179 405 

E-mail :   andrea.cellaryova@prievidza.sk  
 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy 

Názov zákazky:  „Veľkokuchynské zariadenia na mechanické spracovanie 

potravín“ 
 Druh zákazky:  ZNH – zákazka na dodanie tovaru 

Miesta dodania:  ŠJ pri MŠ, Ul. A. Mišúta 731/2, 971 01  Prievidza 

ŠJ pri MŠ, Ul. M Mišíka 398/15, 971 01  Prievidza 

 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva. 
 

3. Opis predmetu zákazky 

 Predmetom zákazky je nákup zariadení: 

- univerzálny kuchynský robot s príslušenstvom – 2ks (opis technických parametrov je 

uvedený v bode 3.2),  

ich dovoz do uvedených miest dodania, vyloženie, umiestnenie na miesto pripojenia, montáž 

na pripravené inžinierske siete vrátane potrebného materiálu, preskúšanie, uvedenie do 

prevádzky, odborné zaškolenie personálu.  

 Opis technických parametrov predmetu zákazky:  

P.č. Názov položky Popis 

1. 
Univerzálny 

kuchynský robot 

s príslušenstvom 

- napätie: 400V, príkon: minimálne 2,2kW 

- počet voliteľných rýchlostí práce: min. 3 

- všetky časti zariadenia prichádzajúce do kontaktu s potravinami z nerezu 

- odoberateľná nerezová nádoba (60l), nerezový kryt pracovného priestoru 

- príslušenstvo:  metla, hák, miešač 

   nádoba 60l, manipulačný vozík na nádobu 

   mlynček na mäso 

   strúhač zeleniny 

- rozmery: šírka maximálne 75 cm 

- bezpečnostné mikrospínače 
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 Záručný servis – nástup max do 48 hodín od nahlásenia poruchy zariadenia. 

 Tabuľka na ocenenie predmetu zákazky:  

P.č. Názov tovaru m.j. 
Počet 

m.j.   

Cena za m.j. 

bez DPH 

Cena celkom (€) 

bez DPH s DPH 

1. 
Univerzálny robot 
(podľa popisu v bode 3.2) 

ks 2    

Spolu   

 Takto stanovená cena bude zahŕňať: cenu zariadenia, dovoz zariadenia do miest dodania, 

vyloženie, umiestnenie, montáž na pripravené siete vrátane potrebného materiálu, 

preskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu.  

 Súčasťou dodávky predmetu obstarávania budú všetky potrebné záručné listy a návody na 

používanie a údržbu v slovenskom jazyku. 

 Dodanie predmetu obstarávania: jednorazovo, do 4 týždňov od nadobudnutia účinnosti 

zmluvy. 
 

4. Možnosť predloženia ponuky na: 

 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 
 

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania 

 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

 Zálohy nebudú poskytované. 

 Fakturácia – faktúra bude vystavená po dodaní tovaru na miesta dodania. 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 

 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky. V termíne na predkladanie cenovej 

ponuky predloží uchádzač čestné prehlásenie, že takýto doklad má. Úspešný uchádzač predloží 

právoplatný doklad nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, po oznámení úspešnosti. 

 Popis parametrov a fotodokumentácia oceneného produktu, ktoré budú súčasťou predloženej 

cenovej ponuky. 

 Doklad k výrobku, na ktorý uchádzač predkladá ponuku, preukazujúci skutočnosť, že výrobok 

spĺňa predpisy a normy platné v SR (prehlásenie o zhode).  

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

alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení 

kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.). 
 

7. Lehota na predloženie ponúk 

 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 13.9.2012 do 10:00 hod. 

 Ponuky v listinnej podobe: v uzatvorených obálkach a označené „ZNH – ZARIADENIA NA 

MECHANICKÉ SPRACOVANIE POTRAVÍN“ – NEOTVÁRAŤ doručiť na adresu, ktorá je 

uvedená v bode 1 ako adresa obstarávateľa. 
 

8. Kritériá na hodnotenie ponúk 
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 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania. 
 

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  

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

iba úspešnému uchádzačovi. 

 Úspešnému uchádzačovi bude zaslaný návrh kúpnej zmluvy po doručení dokladu v súlade 

s bodom 6.1 tejto výzvy.  

 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy verejný obstarávateľ 

môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 

 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. 
 

Za opis predmetu obstarávania: Mgr. Andrea Celláryová 
 

Dátum: 4.9.2012 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 


