
 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
zákazka s nízkou hodnotou 

 
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : 
 
 

„Zariadenie kuchyne ZŠ Borodáčova “ 
 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:   ZŠ Borodáčova 
Sídlo:    Borodáčova 2 
PSČ :     821 03 Bratislava 
Mesto/obec:  Bratislava 
Štát :   Slovenská republika 
IČO:   31780784 
Kontaktná osoba: Ing. Ema Mílová – riaditeľka ZŠ 
    tel.: 02 / 43 63 08 96 

e-mail : milova@borodacova.sk; skola@borodacova.sk 
 
   Jana Jančulová – vedúca ŠJ  

tel.: 02 / 43 29 10 88 
e-mail : janulka.janculova@gmail.com 
 
Ing. Jaroslav Adamát 
Telefón: +421 48 284 473 
e-mail : .jaroslav.adamat@ruzinov.sk. 
 

2) Typ zmluvy: 
Výsledkom  verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dodávke, montáži a servise 
zariadení podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

 
3) Miesto a termín dodania: 
ZŠ Borodáčová 2 – kuchyňa 
Termín dodania do 15.12.2012 

 
4) Predmet zákazky: 
Zariadenie kuchyne 
 
4.1. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  
Popis je v prílohe č. 1 

 
5) Hodnota zákazky bez DPH:  
Do 8 000,-€ 

 
6) Možnosť rozdelenie cenovej ponuky: 
Nie je možné cenovú ponuku rozdeliť 

 
7) Variantné riešenie 
Variantné riešenia sa nepripúšťajú 

 
8) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
do 15.12.2012 

 
9) Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
Dňa 13.11.2012   do 10:00 hod. 
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Ponuku doručiť e-mailom na e-mailovú adresu jaroslav.adamat@ruzinov.sk , alebo 
osobne  na adresu: 
Mestská časť Bratislava – Ružinov 

      Mierová 21 
      827 05 Bratislava 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Cenová  ponuka  bude  obsahovať  cenu v EUR bez DPH. 
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou a montážou zariadení.   
Zmluvu uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom. 

 
10) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa formou 
bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je do 31.12.2012. Verejný 
obstarávateľ zálohu neposkytuje.  

 
11) Kritéria na hodnotenie ponúk 
Najnižšia cena  v EUR bez DPH 
Ponuky budú komisionálne vyhodnotené a na základe vyhodnotenia budú uchádzači 

vyzvaní k predloženiu nových cenových ponúk v elektronickej aukcii.   
 

12) Ďalšie informácie: 
Ďalšie informácie poskytnú kontaktné osoby uvedené v bode 1. tejto výzvy. 

 
Príloha: 
Návrh na plnenie kritérií 
 
 

 
 
 

Ing. Ema Mílová v.r. 
    riaditeľka 
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Príloha č. 1 
Návrh na plnenie kritérií 

 
              Verejný obstarávateľ: 

Názov:  ZŠ Borodáčova 
Sídlo:   Borodáčova 2 
PSČ :   821 03 Bratislava 

 
Názov predmetu zákazky: 

              Zariadenie kuchyne ZŠ Borodáčova 
             Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača: 

Názov:   
Sídlo:    
PSČ :   
IČO:   
Zastúpený:: 
Informácie o zodpovednej osobe pre realizáciu elektronickej aukcie: 
meno a priezvisko osoby:  
jej  e-mailovú adresu:  
telefonický kontakt:  
 
Cena bez DPH v €: 

ZŠ BORODÁČOVÁ    

Názov Počet 
Cena za 
ks Cena spolu 

    bez DPH bez DPH 
prac.stôl nerezový bez zadného lemu s policou 180x80 1  

prac.stôl nerezový bez zadného lemu, 2 zásuvky hore, 
polica, 120x80 2  
prac.stôl nerezový policový, 120x70 1  
nerezový drez 70x70 1  
regál nerezový 4 plné police, v.180, hĺ. 50, š. 90 1  
regál nerezový 4 plné police, v.180, hĺ. 50, š. 150 1  
príborník nerezový 81x30 1  
plynový kotol 200 l /hranatý duplikátor/ 140x90x90 1  

drvička kuchynského odpadu do 300 jedál 1  

Počet detí: 184  SPOLU 
Vedúca ŠJ: p. Jančulová  DPH 20% 
 SPOLU S DPH 
 
V...................................... dňa................... 
    
 
                                                          ................................................................................... 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, 
pečiatka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH  VÝBEROVEJ  KOMISIE 
Na zákazku zariadenie kuchyne ZŠ Borodáčova 

v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade 
so smernicou 1/2011 o verejnom obstarávaní, pre výber dodávateľa na predmet 
zákazky s nízkou hodnotou. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
Výberová komisia na vyhodnotenie predložených ponúk bude zasadať v zložení: 
Predseda komisie: 
Ing. Vladimír Sloboda, zástupca starostu  
 
Členovia komisie: 
Ing. Jaroslav Adamát  – vedúci referátu prevádzky, údržby škôl a školských zariadení 
a školského stravovania 
Ing. Ema Mílová - Riaditeľka ZŠ 
 
Člen komisie bez práva vyhodnocovať: 
Ing. Bohumil Flimel – referent verejného obstarávania  

  

Do hodnotenia komisie predloží Referát prevádzky, údržby škôl a školských 
zariadení a školského stravovania cenové ponuky na základe zverejnenej výzvy. 
 
 
 

 
 
 
 
Ing. Dušan Pekár  
         starosta 
 


