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Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky: 
„Univerzálny robot“ 

Základná škola Janigova 2, 040 23 Košice, ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu 
na predkladanie ponúk pre zabezpečenie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona 
č. 343/2015 Z. zo verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa (obstarávateľ) 
Názov:   Základná škola  
Adresa:   Janigova 2 
Obec:    Košice 
PSČ:    040 23 
ICO:    355 42 632 
Zastúpená:   Mgr. Edita Oravcová 
Telefón:   055/64 34 277, 0901 700 378 
Osoba zodpovedná za technické náležitosti: Adriána Miklianová 
Osoba zodpovedná za ekonomické náležitosti: Ing. Marcela Živčáková 
Elektronická pošta: zsjanigova@centrum.sk, hospodarkazsjanigova@centrum.sk  
 
2. Predmet obstarávania: 
Univerzálny robot 
39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a 
dodávky pre stravovacie zariadenia 
39221000-7 - Kuchynské vybavenie 
39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania 
39314000-6 - Priemyselné vybavenie kuchýň 
39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál 
51100000-3 - Inštalácia elektrických a mechanických zariadení 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
 
3. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom obstarávania je dodávka univerzálneho robota s príslušenstvom  a jeho montáž. 
Ďalšie požiadavky:  

Technické vlastnosti  Jednotka  Minimum  Maximum  Presne 

objem kotlíka l   60 

regulácia rýchlosti počet   3 

rozmer  šxhxv   najmenej 632x721x1300mm 

časovač    mechanický 

príkon elektro kW   2,25 

napätie V   400 

zdvih kotlíka    mechanický, kolesom 

základné príslušenstvo    kotlík, hák, metla, miešač, 
vozík 

dodatočné príslušenstvo    mlynček na mäso, mlynček 
na mak 

 

mailto:zsjanigova@centrum.sk
mailto:hospodarkazsjanigova@centrum.sk


Základná škola, Janigova 2, 040 23  Košice  

Adresa: Janigova 2, 040 23 Košice  www.zsjanigova.edupage.org 
IČO: 355 42 632  e-mail: zsjanigova@centrum.sk   
DIČ: 2021635660  Tel.: 055/64 34 277 

 

Osobitné požiadavky: 

 Termín dodania predmetu zákazky na miesto plnenia je do 30.12.2020, 

 vrátane dopravy na miesto plnenia, inštalácie, montáže a spustenia do prevádzky, 

 vrátane montážneho materiálu k zariadeniu, vrátane východiskovej revízie, 

 zaškolenie personálu s písomným potvrdením o zaškolení, 

 predmet zákazky musí byť dodaný naraz, nový, nepoužívaný a v bezchybnom stave, 

 poskytnutie záručného servisu od nahlásenia poruchy na zariadení minimálne počas 
24 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu. 
 

4. Typ verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 d) zákona o verejnom obstarávaní. 
 
5. Druh zákazky:  
Dodávka tovaru a s tým súvisiace služby - zákazka s nízkou hodnotou. 
 
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky 
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 
4 000,00 Eur bez DPH 
 
8. Cena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky: 
Navrhovaná cena za predmet zákazky musí byť stanovená za celý predmet zákazky a musí 
obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním predmetu zákazky. 
Uchádzačom (platiteľom DPH) navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke 
bude vyjadrená v EUR bez DPH, aj s DPH. 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a uvedie, že 
cena je konečná a že nie je platiteľom DPH. 
 
9. Podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov. Verejný obstarávateľ nebude 
poskytovať preddavky ani zálohové platby. Faktúra bude vystavená po kompletnej dodávke, 
montáži a zaškolení personálu. Splatnosť faktúry bude 14 dní od jej doručenia verejnému 
obstarávateľovi. 
 
10. Podmienky účasti: 
Uchádzač predloží: 
a) kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť uvedený predmet 
podnikania oprávňujúci uchádzača poskytovať predmet zákazky, 
b) cenovú ponuku v súlade s bodom 3) v zmysle bodu 8), predloženú na prílohe č.1 
 
11. Obsah ponuky: 
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
a) identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ, telefónne 
číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby), 
b) cenovú ponuku na celý predmet obstarávania uvedený v opise predmetu zákazky podľa 
bodu 3) - predloženú na prílohe č. 1, 
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c) kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť uvedený predmet 
podnikania oprávňujúci uchádzača poskytovať predmet zákazky. 
 
12. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
a) ponuky musia byt' predložené do 18.12.2020 do 15:00 hod. 
b) ponuky možno predkladať osobne a písomne na adresu uvedenú v bode 1., resp. 
elektronicky na adresu: hospodarkazsjanigova@centrum.sk   
 
Ponuka doručená osobne musí byť doručená v nepriehľadnej obálke a musí obsahovať 
nasledovné údaje: 

- adresa verejného obstarávateľa v bode 1 výzvy 
- adresu uchádzača 
- označenie „NEOTVÁRAŤ Univerzálny robot“ 

V prípade poštovej zásielky je rozhodujúci dátum na pečiatke pošty. 
Ponuka doručená elektronicky bude označená „Univerzálny robot“ 
Uchádzač predložením cenovej ponuky vyjadruje súhlas so stanovenými podmienkami 
verejného obstarávateľa v tomto procese verejného obstarávania.  Cenová ponuka musí byť 
vyjadrená v EUR a doklady k nej doložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 
 
13. Lehota viazanosti: 
do 31.12.2020. 
 
14. Kritérium hodnotenia: 
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. 
 
15. Doplňujúce informácie: 
a) Predmet zákazky bude realizovaný na základe záväznej objednávky, ktorá bude vystavená 
obstarávateľom ihneď po vyhodnotení ponúk.  
b) Úspešný uchádzač vyfakturuje poskytnutú službu za skutočný počet zúčastnených žiakov. 
c) Úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúry vystavenej po kompletnej 
dodávke, termín splatnosti je 14 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.  
d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť prieskum trhu alebo neprijať ani jednu 
z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bol prieskum trhu 
vyhlásený. 
 
16. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
Úspešnému uchádzačovi bude výsledok prieskumu trhu oznámený elektronickou poštou 
bezprostredne po vyhodnotení predložených ponúk. 
 
V Košiciach, 15.12.2020 
 
        .............................................. 
            Mgr. Edita Oravcová 
               riaditeľka školy 
 
Príloha č. 1 Cenová ponuka - vzor 
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