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Vec: Výzva na predloženie ponuky zákazky:   zariadenie školskej kuchyne - konvektomat  

Základná škola Krompachy, Zemanská ul. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods.1 písm. b) 
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na verejné obstarávanie zákazky:  
v zmysle § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní, týmto vyzýva oprávnených poskytovateľov:  
 
na predloženie cenovej ponuky pre daný predmet zákazky.  
  
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
  
Verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:  
 
Verejný obstarávateľ :     Základná škola, Zemanská 2, 05342  Krompachy 
Štatutárny zástupca:        Mgr. Tatiana Tatarková, riaditeľka školy  
IČO:                                     35543957 
DIČ:                                     2021636375 
IČ DPH:                               neplatca DPH  
Tel.:                                     053 447 2928 
Fax:                                     053 447 2928  
E-mail:                                zemanska.skola@post.sk  
Internetová stránka:        http://zskrompachyzemanska.edupage.org 
Bankové spojenie:            VÚB a.s. , pobočka Krompachy 
Číslo účtu.:                         1628819657/0200  
 
  
2. Predmet obstarávania:  
Elektrický konvektomat s príslušenstvom 
  
3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
 Zmluva na dodanie tovaru, ktorá bude výsledkom  verejného obstarávania 
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  
Predmetom zákazky je elektrický konvektomat nerezový s príslušenstvom,  s kapacitou prípravy 200 
jedál denne. Dodanie do zariadenia školskej kuchyne vrátene dopravy, vyloženia na určenom 
pracovisku u verejného obstarávateľa, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia pracovníčok. 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky bez rozdelenia predmetu zákazky.  



 5. Predpokladaná hodnota zákazky: /uviesť cenu v EUR bez DPH/   
zákazka podľa § 9 ods.9 ZVO  – zákazka s hodnotou 1 000,- a viac €. 
  
6. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Zariadenie školského stravovania pri Základnej škole, Zemanská 2, 05342 Krompachy 
 
7. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  Júl 2014 
 
8. Financovanie predmetu zákazky:  
Platba sa uskutoční  v súlade s rámcovou zmluvou na dodanie tovaru, na základe vystavených faktúr, 
ktorých prílohou bude objednávka, certifikáty na dodaný tovar a zápis o odovzdaní a prevzatí. Doba 
splatnosti je 20 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ zálohy 
neposkytuje. 
  
9. Lehota na predloženie ponuky:  
 Od 20.5.2014 do  20.6.2014  
 
11. Miesto predloženia ponuky:  
 Základná škola, Zemanská 2, 05342 Krompachy   
  
12. Spôsob predloženia ponuky:  poštou, elektronicky alebo osobne na vyššie uvedenej poštovej / 
 e- mailovej adrese  
  
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia  
 ponúk:   cena v € bez DPH 
  
14.  Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  
- Kópia dokladu o oprávnení  dodávať  tovar (živnostenské oprávnenie alebo výpis z obchodného 
registra)  
-Cenová ponuka predmetu obstarávania 
 
Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia požadovaných dokumentov 
a dokladov v súlade s touto výzvou nasledovne :   splnil - nesplnil 
  
15. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  
Zuzana Miženková, riaditeľka zariadenia školského stravovania, tel. 053 4472929  
  
 19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
 Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch 
od 7 00 do 15 00 hod, kedy je možné doručovať podklady osobne. 
 
Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná 
  
  
V Krompachoch 16.5.2014  
 
  
  

..........................................................  
                     Podpis, pečiatka  


