SPOJENÁ ŠKOLA
Opatovská cesta 101, 040 01 Košice

Výzva na predloženie cenovej ponuky - zaslanie
Verejný obstarávateľ - Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice, IČO: 00088714, Vás
týmto vyzýva na predloženie ponuky na zákazku zadávanú v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
1. Názov zákazky: „Multifunkčná panvica“.
2. Druh zákazky a miesto dodania:
Druh zákazky: tovary
Miesto dodania predmetu zákazky: Opatovská cesta 101, Košice
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie elektrickej multifunkčnej panvice na vyprážanie, varenie
a dusenie podľa špecifikácie.
Špecifikácia predmetu zákazky:
Multifunkčná panvica :


















elektrická,
na vyprážanie, varenie a dusenie,
objem vane: 85 l,
regulácia teploty : do 300 °C,
rozmer vonkajší max: 100 x 100 cm,
povrchová úprava: nerez – Scotch Brite
vaňa: nerezová – vhodná na vyprážanie, varenie, dusenie (požadovaný technický list
a certifikát o zhode)
hrúbka dna : 1 cm
funkcia - rýchlejšie ohriatie povrchu,
rovnomerné vyhrievanie povrchu (špirála rovnomerná po celej ploche)
úspornejšia, čo sa týka spotreby energie,
napúšťanie vody pomocou tlačidla,
manuálne sklápanie,
požadovaná predĺžená záruka (min. 2 roky),
dodanie a montáž v cene vrátane zaškolenia kuchárok
príkon max. 10,5 kW,
krytie minimálne IPX5.

Doplnky:
1) rošt na knedlíky – nerezový, s nožkami, s rúčkami po stranách (na prenos),
2) rošt na rezne ( ako vo fritéze) – nerezový
4. Typ zmluvy: Kúpna zmluva
5. Lehota dodania:
Predávajúci zaručuje dodaciu lehotu tovaru do 14 kalendárnych dní od podpisu zmluvy.
6. Podmienky účasti:
 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu (fotokópiu) o oprávnení dodávať
tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (t.j. výpis z Obchodného registra alebo
Živnostenského registra alebo Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov).
Telefón: +421 55 6785469 E-mail: cabalova.m@gmail.com Bankové spojenie: SK31 8180 0000 0070 0010 7440
Mobil: +421 905550596
Web: www.stpke.sk
IČO: 00088714



Pozn. Uvedené sa nevyžaduje (a uchádzač nebude v prípade nepredloženia vylúčený)
v prípade, ak má uchádzač aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri na stránke:
www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk alebo www.uvo.gov.sk alebo v inom verejne prístupnom
registri. V tomto prípade si oprávnenie uchádzača overí verejný obstarávateľ. Odporúča sa
v tomto prípade uviesť v ponuke link na overenie dokladu o oprávnení podnikať, ktorý
zodpovedá predmetu tejto zákazky.
Uchádzač predloží aspoň dve referencie dodania takého tovaru.

7. Obsah ponuky:
a) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (príloha).
b) Doklady potvrdzujúce podmienky účasti: Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať
požadovaný tovar v zmysle bodu 6 a dve referencie na dodanie takého tovaru.
c) Identifikačné údaje uchádzača a čestné vyhlásenie (príloha).
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke.
8. Jazyk ponuky: ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
9. Lehota, spôsob a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuku je možné doručiť do 7.12.2020 do 10:00 hod. Ponuka predložená po uplynutí lehoty
nebude zaradená do hodnotenia.
Ponuku požadujeme predložiť v zalepenej obálke, na obálke musia byť uvedené nasledovné
údaje:
– adresa verejného obstarávateľa (je uvedená v hlavičke výzvy),
– obchodné meno/ meno uchádzača, sídlo/miesto podnikania uchádzača,
– označenie obálky heslom súťaže: „ Neotvárať – panvica!“
Ponuku je možné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne na adrese verejného
obstarávateľa, č. dverí 15/A , v čase od 8:00 hod do 14:00 hod.
Prípadne zaslať ponuku mailom ( naskenovať doklady) na adresu:
dutkova.sskola@gmail.com s označením predmetu: Ponuka - panvica
10. Otváranie ponúk:
Otvorenie ponúk bude 7.12.2020 o11:30 hod, následne budú ponuky vyhodnotené v zmysle §
117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia mailom.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude najnižšia celková cena za predmet
zákazky v € vrátane DPH.
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá
splnila špecifikáciu a podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu
cenu celkom za celý predmet obstarávania.
Uchádzačom nevzniká nárok na úhradu nákladov súvisiacich so spracovaním a doručením
cenovej ponuky.
12. Požadované obchodné podmienky:
– Cenová ponuka je viazaná - platná do 31.12.2020.
– Cenová ponuka musí byť spracovaná v mene EURO podľa prílohy, pričom cena musí byť
konečná, vrátane dopravy, zapojenie a zaučenia zamestnancov v kuchyni.
– Na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok.
– Úhrada tovaru bude na základe dvoch faktúr ( dva zdroje financovania – pridelené
kapitálové výdavky a dary) vystavených na:
1) Spojená škola,
2) Šanca n.f.

–
–
–

Úhrada bude realizovaná bezhotovostným platobným príkazom na základe vystavených
faktúr dodávateľom. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu.
Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
Úhrada faktúry sa uskutoční po zapojení tovaru a zaškolení kuchárok.

13. Kontaktná osoba: Ing. A. Dutková
tel. č. 055/ 678 54 59, e-mail: dutkova.sskola@gmail.com

