
 
 

 

Príručka k procesu verejného obstarávania                                                        Príloha č. 7 
 

Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Oravská Lesná, Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná 
 

  
 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Oravská Lesná, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

„Materiálno technické vybavenie – kuchyňa“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Oravská Lesná 

Sídlo:       Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná 

Štatutárny zástupca:      JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

IČO:            00314722 

DIČ:              2020561774 

IČ DPH:    

Tel.:              043 5593 122 

Fax:      043 5593 128          

E-mail:          obecnyurad@oravskalesna.sk 

Internetová stránka:    www.oravskalesna.sk 

Bankové spojenie:       Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu.:                      SK07 5600 0000 0041 0316 005 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 
PS Agentúra, s.r.o., Hálova 16, 851 01 Bratislava 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 
Ing. Peter Štefaňák, PhD., +421 948 681 179, info@psagentura.sk 

4. Predmet obstarávania: 
verejné obstarávanie na dodanie tovarov „Materiálno technické vybavenie – kuchyňa“ 
predmetom zákazky je dodanie tovaru na zabezpečenie materiálovo-technického vybavenia 
kuchyne materskej školy 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
Kúpna zmluva  

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  
Predmetom zákazky je dodanie tovaru na zabezpečenie materiálovo-technického vybavenia 
kuchyne materskej školy.  
Predmet zákazky je rozdelený na osem častí: 
1. konvektomat a varňa 
2. umyváreň tanierov, príborov a pohárov 
3. umyváreň kuchynského riadu 
4. prípravovňa mäsa a rýb 
5. prípravovňa múčnych jedál 
6. prípravovňa zeleniny 
7. prípravovňa desiat a olovrantov 
8. výdaj jedál 
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Technická špecifikácia  

http://www.oravskalesna.sk/
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7. Predpokladaná hodnota zákazky:  
45 925,00 EUR bez DPH  
 
časť 1. konvektomat a varňa    22 027,00 EUR bez DPH 
časť 2. umyváreň tanierov, príborov a pohárov    6 781,00 EUR bez DPH 
časť 3. umyváreň kuchynského riadu     2 412,00 EUR bez DPH 
časť 4. prípravovňa mäsa a rýb      2 507,00 EUR bez DPH 
časť 5. prípravovňa múčnych jedál     4 024,00 EUR bez DPH 
časť 6. prípravovňa zeleniny      3 286,00 EUR bez DPH 
časť 7. prípravovňa desiat a olovrantov     2 923,00 EUR bez DPH 
časť 8. výdaj jedál       1 965,00 EUR bez DPH 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 
Obec Oravská Lesná   

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  
3 mesiace od účinnosti kúpnej zmluvy  

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  
sú súčasťou výzvy a príloh 

11. Financovanie predmetu zákazky:  
Integrovaný regionálny opereračný program  

12. Lehota na predloženie ponuky:  

10. 04. 2018, 16:00  

13. Spôsob predloženia ponuky:  
poštou alebo osobne  
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednotlivé časti predmetu zákazky, pričom môže predložiť 
ponuku na všetky časti predmetu zákazky 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  
Kritériom hodnotenia je celková cena za príslušnú časť predmet zákazky v EUR. 
Úspešným uchádzačom verejnej súťaže sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka bude mať najnižšiu 
celkovú cenu za príslušnú časť predmetu zákazky. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvádza iba 
celkovú cenu časti predmetu zákazky a skutočnosť, že nie je platcom uvedie v ponuke a v návrhu 
kúpnej zmluvy. 
Uchádzač vyplní prílohu č. 2 – návrh na plnenie kritérií. 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  
Ponuku je potrebné predložiť v písomnej podobe. 
Ponuku je možné predložiť najneskôr do uplynutia lehoty stanovenej v bode 12.  
Ponuka v prípade fyzického doručenia musí byť doručená v nepriehľadnom vonkajšom obale (napr. 
nepriehľadná obálka). Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   
- adresa uvedená v bode 2 
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
- označenie „Materiálno technické vybavenie – kuchyňa - súťaž – neotvárať“.  
Nepovoľuje sa predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. 
 

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, telefón, e-
mail, s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá, 

b. Fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, 

c. Nacenenú a vyplnenú Technickú špecifikáciu za časť predmetu zákazky, na ktorú 
uchádzač predkladá ponuku – príloha č. 1 tejto výzvy. Uchádzač uvedie typové označenie 
každého zariadenia/tovaru, pre každý spotrebič predloží aj katalógový list. V celkovej cene 
za časť predmetu zákazky musí byť zahrnutá doprava, montáž, zaškolenie s názornou 
ukážkou a revízne správy. 

d. Vyplnený Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – príloha č. 2 
tejto výzvy 

e. Podpísaný návrh Kúpnej zmluvy s doplneným návrhom na plnenie jednotlivých kritérií - 
príloha č. 3 tejto výzvy.  
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16. Otváranie ponúk:  
11. 04. 2018, 10:00, PS Agentúra, s.r.o., Hálova 16, 851 01 Bratislava 

17. Postup pri otváraní ponúk:  
Splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa skontroluje neporušenosť obalov ponúk, 
vyhodnotí ponuky a určí poradie úspešnosti ponúk. 
O výsledku hodnotenia ponúk budú uchádzači informovaní najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 
vyhodnotenia ponúk. 

18. Lehota viazanosti ponúk:  
31. 12. 2018  

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  
Ing. Peter Štefaňák, PhD., osoba poverená realizáciou verejného obstarávania 
kontakt: info@psagentura.sk, +421 948 681 179,  

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie 
doklady:  

- Návrh Kúpnej zmluvy podľa prílohy č. 3 tejto výzvy.  
 
 
 
 
 
S úctou,  
 
 
 
 
 
 
 

..........................................................  

Ing. Peter Štefaňák, PhD. 

      osoba poverená riadením VO 
 
Prílohy:  
 
Príloha č. 1 – Technická špecifikácia 
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 3 – Návrh kúpnej zmluvy  

mailto:info@psagentura.sk

