
Výzva na predkladanie ponúk 

 

     v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších zmien podľa § 9 ods. 9 na dodávku 2 ks varných plynových kotlov KG-

85-O –okrúhly duplikátor do školskej jedálne pri ZŠ 

 

Predpokladaná hodnota zákazky 6 500,00 EUR bez DPH. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Názov: Základná škola 

IČO: 35995955 

Sídlo Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica 

Kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Šebeň 

Telefón: +421 42 4261647 

Fax: +421 42 4261648 

Elektronická pošta: 7zs@stonline.sk  

Internetová adresa: https://zsslovanpb.edupage.org/ 
 

2. Predmet zákazky: 

 

     Jednorazové zabezpečenie dodávky „Varných plynových kotlov KG-85-O – okrúhly 

duplikátor – 2 ks“ pre školskú jedáleň pri ZŠ vrátanie služieb spojených s ich dodaním na miesto 

určenia, vyložením a umiestnením do kuchyne školskej jedálne, montážou na prípojné miesto, 

revíznou správou vrátane záruky v trvaní 24 mesiacov od zapojenia, uvedením do prevádzky a 

zaškolením obsluhy. 

3. Opis predmetu zákazky:  
 

2ks - varný kotol plynový KG-85-O – okrúhly duplikátor požadované parametre: 

- napätie 230 V – ovládanie, 

- príkon plynu 18 kW, 

- príkon elektro 100 W (ovládanie elektronika), 

- objem 85 l, 

- nepriamy ohrev, 

- bezpečnostná tlaková armatúra, 

- automatické napúšťanie vody cez elektroventil, 

- vypúšťanie vody z varnej nádoby cez výtokový kohút, 

- vnútorný priemer 500 mm,  

- dno duplikátora AISI 316, 

- celonerezové prevedenie, 

- dvojitá regulácia výkonu cez energoregulátor a tlakový spínač, 

- horák s bezpečnostným ventilom a termočlánkom, 

- meranie objemu naznačené vo vnútri kotla, 

- dodanie vrátane komína a napojenie do existujúceho komína. 

4. Miesto dodania predmetu obstarávania:   
 

Základná škola, Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica 

 

5. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 

 

   NIE   ÁNO  
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6. Možnosť predloženia variantných riešení: 

 

NIE    ÁNO  

 

7. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky:  

 

Predpokladaný termín je od 17.08.2015 do 31. 08. 2015 

 

8. Lehota na predkladanie ponúk: 

 

deň: 20.  mesiac: 07. rok: 2015  hodina: 16:00 hod. 

 

9. Otváranie obálok s ponukami:   

 

deň: 21  mesiac: 07. rok: 2015  hodina: 11:00 hod. 

 

10. Kritériá na hodnotenie ponúk:   

 

Najnižšia navrhovaná cena s DPH. 

 

11. Ďalšie informácie obstarávateľa:  

 

Ponuky podľa tejto výzvy doručte poštou alebo osobne v uzavretom obale s uvedením 

obchodného mena a sídla uchádzača s označením „Prieskum trhu – dodávka varných 

plynových kotlov KG-85-O – NEOTVÁRAŤ“ 

 

12. Typ zmluvy:  

 

Kúpna zmluva, uzatvorená podľa §261 a §262 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších zmien 
      

Vo Vašej cenovej ponuke uveďte: 

- Ponúkanú konečnú cenu v € /euro/ za uvedenú dodávku tovaru a rozsah prác a služieb 

súvisiacich s uvedenou dodávkou tovaru  – nacenením ponuky.  

Cena predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov. 

V prípade ak uchádzač nie je platca DPH uvedie ceny za jednotlivé položky v EUR 

s uvedením skutočnosti, že nie je platca DPH. 

- Výpis z obchodného, živnostenského registra prípadne iného registra s oprávnením na 

daný predmet zákazky (postačuje kópia). 

 

Súbežne sme oslovili na predloženie ponuky niektoré subjekty. Na základe porovnania 

výhodnosti obdŕžaných ponúk bude vybraná najvýhodnejšia ponuka a uchádzač, ktorý ju 

predložil bude vyzvaný na uzatvorenie Zmluvy. Ponuky sú pre uchádzačov záväzné, ale 

obstarávateľa nezaväzujú na ich prijatie.  

Za vypracovanie ponuky vopred ďakujem a ostávam s pozdravom. 

 

 

                    Mgr. Vladimír Šebeň 

                riaditeľ školy 


