
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov verejného obstarávateľa:  Základná škola s materskou školou 

 Sídlo:     Hurbanova 27, 036 01  Martin 

 Štatutárny zástupca:   Mgr. Renáta Mračková – riaditeľka školy 

 IČO:     30 233 844 

 DIČ:     2020592266, neplatca DPH 

 Tel.:     +421 43 430 96 73 

 E-mail:     info@zshurbanova.sk 

 Internetová stránka:   www.zshurbanova.sk 

 Kontaktná osoba:   Ing. Renáta Šamajová 

 Telefón:    +421 905 355 647 

 E-mail:     samajova@zshurbanova.sk 

 

2. Predmet obstarávania: 

Názov zákazky: „ Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách 

a stredných školách – nákup krájača zeleniny“ 

Druh zákazky:  tovar 

 Kód CPV: 39312000-2   Zariadenia na prípravu jedál 

 Typ zmluvy: Písomná objednávka 

 

3. Opis predmetu obstarávania: 

 3.1. Krájač zeleniny CL55PP Robot-coupe 230V.   Parametre: napätie 230V, príkon 750 W, 

počet otáčok/min 375, počet porcií denne 1000, vonkajšie rozmery v mm 380x320x920, prítlačná 

hlava s pákou, vybavené magnetickou bezpečnostnou poistkou, brzdovým systémom motora 

a automatickým reštartom pri zaklopení prítlačnej páky. 

 3.2. Podstavec pod krájač zeleniny CL55PP – celonerezové prevedenie, 2x koliesko s brzdou, 

1x gastronádoba GN1/1-200  

 3.3. Sada diskov:    1x plátkovač 3 mm, 1 x strúhač 3 mm, 1 x strúhač 5 mm, 1x krájač kociek 

10x10mm, 1x krájač hranoliek 10x10mm 

 3.4. Doprava, montáž, zaškolenie 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:   4 336,00 

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

kritéria bude vyšší, ako predpokladaná hodnota zákazky. Hodnota zákazky je vrátane dopravy 

na miesto realizácie, montáže a zaškolenia. 

 

5. Miesto a termín realizácie dodávky: 

 Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, 036 01  Martin 

 Do 24. augusta 2021. 

 

6. Financovanie predmetu zákazky: 

 Štátna dotácia 4 800 €, vlastné prostriedky. 

 

7. Lehota na predloženie ponúk: 

 Do  11. augusta  2021 do 15:00 h 
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8. Podmienky účasti  

8.1 OSOBNÉ POSTAVENIE  

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného 

postavenia - § 32 zákona  

8.1.1 Vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) – oprávnenie dodávať 

tovar a podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich 

splnenie uchádzačom 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.  

8.1.2 Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona a ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora.  

8.1.3 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý 

vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto 

registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka verejným obstarávateľom hodnotená.  

 

Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti:  

Požiadavka bola stanovená v súlade s platnou legislatívou. 

 

8.2 FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a 

ekonomického postavenia – § 33 zákona  

Neuplatňuje sa.  

 

8.3 TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na 

splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti - § 34 zákona  

Neuplatňuje sa.  

 

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

 ☐ najlepší pomer ceny a kvality  

 ☐ náklady určené použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu  

 ☒ najnižšia cena 

 

10. Miesto a spôsob predloženia cenovej ponuky  

10.1. Ponuku je možné predložiť/doručiť LEN v elektronickej podobe na adresu: 

samajova@zshurbanova.sk 

10.2. Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „ Nákup krájača zeleniny“ 

 

10.3.  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. 

  

11. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: 

 Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 

predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a 

dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 

 

12.  Pokyny na zostavenie ponuky:  

Ponuka musí obsahovať 

 Prílohu č. 1 – Položkový rozpočet, 

 Prílohu č. 2 – Vyhlásenie uchádzača. 
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13. Ďalšie informácie  

13.1. Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Ing. Renáta Šamajová, e-mail: 

samajova@zshurbanova.sk.  

13.2. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku dodávateľa, 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.  

13.3. Ak úspešný uchádzač odmietne realizovať objednávku, verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku 

dodávateľa, ktorý nebol z verejného obstarávania vylúčený, a ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v 

poradí uchádzačov a to z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.  

13.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade ak:  

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto   

Výzve na predloženie cenovej ponuky;  

- zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené; 

- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky a bude presahovať  

finančné možnosti obstarávateľa; 

 - nebola predložená ani jedna ponuka.  

13.5. Výsledok bude oznámený uchádzačom elektronickou formou. 

 

14. Dátum zaslania výzvy na predloženie cenovej ponuky a zverejnenia na webovej stránke 

školy:  

     5. august 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objednávateľ

Dodávateľ

IČO:

Adresa

Kontakt

 Názov MJ Množstvo Cena bez DPH Cena s DPH

1 Krájač zeleniny CL55PP Robot coupe 230V ks 1

2 Podstavec pod krájač zeleniny ks 1

3 Disky na strúhanie a krájanie ks 5

4 Doprava, montáž, zaškolenie 1

Celková cena: 0,00 € 0,00 €

V ......................................, dňa..........................................

Platca  DPH   /  neplatca DPH   (nehodiace sa prečiarknite)

meno uchádzača a podpis

Položkový rozpočet
Základná škola s materskou školou

Hurbanova 27, 036 01  Martin

Príloha č. 1 výzvy

Strana 1



Príloha č. 2 výzvy 

 

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

 

 

uchádzač: 

.................................................................................................................................................... 
(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov) 

 

týmto vyhlasuje, že 

 

•  súhlasí s podmienkami verejného obstarávania „Nákup krájača zeleniny“, ktoré sú určené vo 

výzve na predloženie cenovej ponuky a v iných dokumentoch poskytnutých verejným 

obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,  

 

• berie na vedomie, že spracúvanie osobných údajov verejným obstarávateľom,  

ktoré uchádzač uviedol v ponuke, je zákonné, vykonávané v súlade so zákonom  

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

a dobrými mravmi a na relevantnom právnom základe,  

 

•  je dôkladne oboznámený s celým obsahom Výzvy na predloženie cenovej ponuky, vrátane 

jej príloh a s ich obsahom bezvýhradne súhlasí,  

 

•   všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,  

 

•   nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku, 

 

• predkladá iba jednu ponuku a ponuku, ktorú 

 

☐vypracoval sám 

☐vypracoval v spolupráci s osobou, ktorej služby alebo podklady pri vypracovaní ponuky 

využil:  

- meno a priezvisko osoby: 

- obchodné meno alebo názov: 

- adresa pobytu alebo miesto podnikania: 

- identifikačné číslo, ak bolo pridelené: 

 

• nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 

32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
 

V súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzuje neprítomnosť konfliktu 

záujmov v tom, že: 

a) nevyvíjal   a   nebude   vyvíjať   voči   žiadnej   osobe   na   strane   verejného 

obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle 

ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) 

akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu postavenia uchádzača v postupe 



tohto verejného obstarávania, 

b) neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo 

alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 

súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 

c) bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 

Uchádzač si je vedomý/á toho, že pokiaľ by ním uvedené informácie neboli pravdivé  

alebo závažným spôsobom boli zamlčané, bude čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym 

následkom. 

 

 

 

 

v.........................dňa...........................                       ..................................................  
      meno, priezvisko a podpis uchádzača alebo opravnenej osoby1 

 

 

 

 

v.........................dňa...........................                       ..................................................  
      meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá ponuku vypracovala2 
 

 
1 povinné 
2 ak je relevantné 


