
V Ý Z V A 

na predkladanie ponúk 
zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

 

1. Verejný obstarávateľ: Spojená škola 
 Ulica:   Jarmočná 1 

 Mesto:   Modrý Kameň 

 PSČ:   992 80  

 IČO:   37956248 

 Kontaktná osoba: Ing. Katarína Kériová 

 Tel.č.:   0474870271 

 E-mail:  sekretariat@ssmk.sk 

 Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.ssmk.sk 

                   

2. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: 
 „Nákup a dodanie gastrotechniky“  

                 

3. Druh zákazky: 

 zákazka s nízkou hodnotou 

 

4. Hlavné miesto dodania tovaru: 

 Spojená škola, Jarmočná 1, 992 80 Modrý Kameň 

 

5. Výsledok verejného obstarávania: 

☒ zmluva/rámcová dohoda a následná fakturácia  

☐ písomná objednávka 

 

6. Stručný opis zákazky: 

Predmetom zákazky je nákup a dodanie gastrotechniky do učební Spojenej školy v Modrom 

Kameni v súlade s realizáciou projektu č. 9 ročných priorít okresu Veľký Krtíš na rok 2019 

financovaného z regionálneho príspevku Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 

a informatizáciu. 

Podrobná špecifikácia požadovaného tovaru je uvedená v Prílohe č. 1 - Opis predmetu 

zákazky. 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):     

39221000-7 Kuchynské vybavenie  

39711440-5 Variče  

39711430-2 Ohrievače jedla 

39713100-4 Umývačka riadu 

42300000-9 Priemyselné a laboratórne pece, spaľovacie pece a rúry (na pečenie)  

42513210-0 Chladiace vitríny 

42513220-3 Chladiace pulty 

42520000-7 Ventilačné zariadenia 

51110000-6 Inštalácia elektrických zariadení 

60000000-9 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

Hlavný predmet zákazky: Gastrotechnika 

     



 

7. Predpokladaná hodnota zákazky v Eur bez DPH:  41298,00 Eur. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať/neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie 

kritéria bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky. 

 

8. Trvanie zmluvy v mesiacoch:  
Maximálne 3 mesiace odo dňa uznania podkladov k verejnému obstarávaniu zo strany Úradu 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. 

 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

 Predmet zákazky bude financovaný z regionálneho príspevku z Úradu podpredsedu vlády SR 

pre investície a informatizáciu. 

  

10. Podmienky účasti:  
 

10.1. Osobné postavenie 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 

osobného postavenia - § 32 zákona  

10.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. Ich splnenie uchádzač alebo každý člen 

skupiny dodávateľov voči verejnému obstarávateľovi nepreukazuje. 

10.1.2 Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí 

na portáli www.oversi.gov.sk alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným 

Úradom pre verejné obstarávanie a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre 

verejné obstarávanie.  

10.1.3 Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje 

dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona.  

Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti:  

Požiadavka bola stanovená v súlade s platnou legislatívou. 

 

10.2 Finančné a ekonomické postavenie 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 

finančného a ekonomického postavenia – § 33 zákona 

Nevyžaduje sa. 

  

10.3 Technická a odborná spôsobilosť 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 

technickej a odbornej spôsobilosti - § 34 zákona  

Nevyžaduje sa. 

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  
Najnižšia cena uvedená v eurách vrátane DPH. 

 

12. Použije sa elektronická aukcia: nie 

 

13. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:  87/2019/SŠMK 

 

14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:   20.9.2019 

 

 



15. Miesto na predloženie ponúk 

a) Ponuku je možné predložiť/doručiť LEN v elektronickej podobe na adresu: 

sekretariat@ssmk.sk  

b)  Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „Nákup a dodanie gastrotechniky“  

c) Všetky dokumenty podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za dodávateľa 

budú skenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú 

mailovú adresu. 

 

16. Obsah ponuky 

Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 2 tejto výzvy) – ocenený a podpísaný uchádzačom alebo 

osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov.  

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu 

celkom. 

 

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky 

Štátny jazyk, slovenský jazyk. 

 

18. Ďalšie informácie: 

18.1 Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, 

resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 

uvedených vo výzve na predloženie cenovej ponuky alebo iných dokumentov poskytnutých 

verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom 

(slovenskom) jazyku. 

18.2 Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Ing. Katarína Kériová, 

e-mail: sekretariat@ssmk.sk , tel. +421 904 109 475.                

18.3 Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch od 7.30 hod. do 15.30 hod., 

18.4 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač                           

bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa. 

18.5 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý nebol z verejného obstarávania 

vylúčený a ktorý sa umiestnil na prvom (1) mieste v poradí uchádzačov a to z hľadiska 

splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je 

neverejné. 

 

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 16.9.2019  

 

20. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa:  16.9.2019 

 

  

 

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk: 

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií 
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