
 

Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 477/2018 

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

zákonov v znení neskorších predpisov 
 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 
 

Názov organizácie: Základná škola 

Sídlo organizácie: Tbiliská 4 

83106  Bratislava 

IČO: 31768849 

DIČ: 2020958346 

Kontaktná osoba: Hana Horváthová 

Telefón: 02-44887971 

E-mail: hana.horvathova@zstbiliskaba.edu.sk 

 

2. Názov predmetu obstarávania zákazky: konvektomat BLUE VISION 1221-b  

3. Kód/Kódy CPV: 39711400-3 

4. Druh zákazky: 

□        Tovary □      Služby □      Práce 
 
5.    Predpokladaná hodnota zákazky: 14 000 EUR bez DPH 

 

6. Množstvo/ Popis predmetu zákazky: 

       Predmetom zákazky je dodanie: 1ks konvektomat BLUE VISION 1221 elektrický, bojlerový 

     1 ks automatický zmäkčovač vody 

     Dodávka, montáž a odborné zaškolenie 

 

7.   Predpokladaný termín realizácie zákazky: jún 2018 

 

8.   Miesto plnenia zákazky: Základná škola – školská kuchyňa, Tbiliská 4, Bratislava 

 

9.   Stručná špecifikácia zákazky: 

Obstarávateľ na účel plnenia predmetu zákazky požaduje dodanie konvektomatu s nasledovnými parametrami: 

- Automatické umývanie  

- Klapka pre odvod pary 

- Šsťbodová tepelná sonda 

Typ energie   elektrina   

Vyvíjanie pary    bojler 

Kapacita    12 zásuvov GN2/1   

Kapacita jedál na výdaj  400 - 600 jedál  

Rozostup zásuvov [mm]  65   

Rozmery (Š x V x H) [mm]  1105 x 1353 x 952   

Tepelný príkon   36 kW   

Istenie    63 A   

Napájanie   3 N~/400 V/50 Hz   

Prípojka vody/odpad [mm] G 3/4“ / 50   

Pracovná teplota  30 - 300 °C 
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10. V kalkulácii sa požaduje uviesť: 

Navrhnutá cena v cenovej ponuke bude vyjadrená v EUR bez aj s DPH (pokiaľ je dodávateľ platcom DPH). V 

navrhnutej cene požadujeme zahrnúť všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky (t.j. napr, poplatok za 

poštovné, balné, dopravu  a pod.). Ak dodávateľ nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v návrhu.  
 

11. Kritérium vyhodnotenia prieskumu trhu - cenových ponúk: 

Najnižšia konečná cena v EUR (v prípade platcov DPH cena s DPH, v prípade neplatcov DPH celková cena) za celú 

zákazku.  
 

12. Lehota a miesto predkladania cenových návrhov: 

Lehota na predkladanie cenových ponúk:  do  9.5.2018 

Cenové návrhy musia byť doručené e-mailom na adresu: hana.horvathova@zstbiliskaba.edu.sk 
 

 

V Bratislave, dňa: 19.4.2018  

  

  

 Mgr. Zuzana Hirschnerová PhD 
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