
V Ý Z V A 
na predkladanie ponúk 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 Smernice 

verejného obstarávateľa na dodanie tovaru s názvom 
„Zariadenie do školských kuchýň“  

__________________________________________________________________________________ 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Mesto Šaľa 
Sídlo:   Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO:   00306185 
Telefón:   031/7705981 
Fax:   031/7706021 
Kontaktná osoba:                Margita Simighová,        
e-mail:   simighova@sala.sk            

 
 

2. Miesto dodania predmetu zákazky:  základné školy a materské školy v Šali. 
 
3. Komplexnosť dodávky:    

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
                                                                                                           
4. Variantné riešenie:  

Nie. 
 
5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: najneskôr do 1 mesiaca od podpísania 

zmluvy. 
 
6. Stručný opis zákazky:  

Predmetom zákazky je dodanie tovaru a súvisiacich služieb (doprava, inštalácia, zaškolenie) pre 
školské jedálne školských a predškolských zariadení podľa nasledujúcej tabuľky: 

 

P. č. Názov 
Požadované parametre 

Počet 
v ks 

ZŠ /MŠ 

1. 
Panvica smažiaca 
elektrická 

Ozn.: BRSO-78ET 

1 

  

Rozmery: 800x700x900mm ZŠ Jána Hollého 

Napätie: 400V 

ul. J. Hollého 
1590/48 

Príkon: 10,5 kW 927 05  Šaľa 

Objem: 50 l   

2. 
Panvica smažiaca 
plynová 

Prevedenie: teplovodná zliatina 

1 

  

Rozmery: 800x800x900mm ZŠ J. C. Hronského 

Rozmery vane: 720x430x200mm   

Napätie: 230V Krátka 2 
Príkon el.: 100 W/príkon plynu: 14 
kW 927 01 Šaľa 

Objem: 50 l   
3. Elektrická pec Rozmery: 800x800x1400mm 1   
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Príkon/napätie: 13,8 kW/400V   

Kapacita: 3xGN 2/1   

3x smaltovaná rúra,  ZŠ s MŠ J. Murgaša 

vnút.rozmer:540x600x280mm Horná č. 22 

Regulácia: 50 - 300°C 927 01  Šaľa 

3x plech na pečenie smaltov   

GN 2/1   530x660x40mm   

nerezové prevedenie   

4. Priestorový digestor 

Rozmer: 
4000x2500x440mm+motor 

1 

MŠ J. Hollého 

Príslušenstvo: klapky, potrubie, Hollého č. 40 

regulátor pre digestor, osvetlenie, 927 05  Šaľa 

tukové filtre, axiálny ventilátor   

5. Sporák plynový s tálom 

Rozmer: 800x900x900mm 

1 

  

Príkon plynu:20,5 kW   

Príkon tálu: 12 kW   

Rozmer tálu: 770x730mm MŠ Okružná 

Plynový príkon rúry: 8,5 kW ul. Okružná č. 1 

Vnútorný rozmer rúry: GN 2/1 927 01  Šaľa 

Regulácia: 50 - 300°C   

Základné príslušenstvo: rošt   
 

Slovník spoločného obstarávania:  
39314000-6 – Priemyselné vybavenie kuchýň. 

 
7. Podmienky účasti: 

Osobné postavenie:  
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – doklad o oprávnení dodávať tovar na 
predmet obstarávania – stačí fotokópia dokladu. 
Technická alebo odborná spôsobilosť:   
fotokópia dokladu uchádzača o odbornej spôsobilosti vystavený  výrobcom  ponúkaných tovarov 
alebo jeho oficiálnym zastúpením pre SR, dokladujúceho,  že: 
a) je autorizovaným predajcom, resp. zmluvným partnerom a je oprávnený  predávať 

a inštalovať ponúkané tovary na území Slovenskej republiky, 
b) je oprávnený poskytovať záručný a  pozáručný servis na  území SR na ponúkaný tovar. 

  
8. Lehota na predkladanie ponúk: 

Dátum: 03/11/2014   Čas:   10:00 h.  
 
9. Podmienky otvárania ponúk: 

Dátum: 04/11/2014   Čas: 10:00 h.  
Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa. Osoby oprávnené 
zúčastniť sa na otváraní ponúk: Podľa § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní pri použití 
elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní neverejné. 

  
10. Podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Faktúra bude 
splatná do 30 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ 
neposkytne preddavkové ani zálohové platby. 



11. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH vrátane dodania tovaru na miesto určenia, montáže a zaškolenia. Po 
úplnom vyhodnotení ponúk budú uchádzači, ktorých cenové ponuky neboli vylúčené, vyzvaní na 
predloženie nových cien elektronickými prostriedkami v zmysle  § 43 ods. 7 zákona o verejnom 
obstarávaní. Predmetom elektronickej aukcie bude celková  cena s DPH.  
Poradie ponúk bude elektronicky vyhodnotené na základe výsledku elektronickej aukcie. 

 
12. Ďalšie informácie: 

12.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a  predkladaním ponuky znáša uchádzač 
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok 
verejného obstarávania. 
 

12.2 Ponuky budú doručené osobne alebo poštou  na adresu: Mestský úrad Šaľa, Námestie 
Svätej Trojice č. 7, 927 15  Šaľa a musia byť doručené v lehote podľa bodu 8. Obálka  
musí byť uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu a označená s heslom: 
„Zariadenie do školských kuchýň“. 
 

12.3 Ponuka uchádzača musí obsahovať: 

 Doklady a dokumenty podľa bodu 7. tejto výzvy 

 Návrh na plnenie kritérií 
 

12.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 
ponuková cena nebude vyhovovať finančným podmienkam verejného obstarávateľa. 
 
 

 
 
V Šali dňa 27. 10. 2014   
 
                                                                                                                                                             Martin Alföldi 
                                                                                                                                                          primátor mesta 

 
 
 
 
Príloha: 
Kúpna zmluva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kúpna zmluva 

č:  ...................... 

uzatvorená v zmysle  § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení 

neskorších predpisov 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

 

Predávajúci: ..................................................  

  zapís. v obch. reg. OS ......., oddiel: ......, vložka číslo: ............. 

  sídlo: 

  IČO: 

  IČ pre DPH:   

  DIČ:    

  zastúpený:   

  Bankové spojenie:              

  číslo účtu:                     

  (ďalej aj ako ”predávajúci” ) 

 

a 

 

Kupujúci: Mesto Šaľa 
  sídlo:   Námestie Svätej Trojice 7, 927 15  Šaľa  

  IČO:               00306185 

  DIČ:   2021024049, nie je platcom DPH 

  Zastúpené:  Martinom Alföldim – primátorom mesta    

  Bankové spojenie: UniCredit Banka Slovakia, a.s., pobočka Šaľa 

  IBAN:   SK4811110000006627849005 

 BIC: UNCRSKBX 

  (d'alej aj ako ”kupujúci” v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

 

 

 

Čl. II 

Preambula 

 

Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku elektronickej aukcie zo dňa  .............. 2014. 

Verejné  obstarávanie sa uskutočnilo podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 

Smernice verejného obstarávateľa pre zákazky s predpokladanou hodnotou pod prahovými 

hodnotami pre podlimitné zákazky. 

 

 

 

 

 

 



Čl. III 

Predmet plnenia 

 

3.1  Predmetom plnenia je dodanie tovaru a súvisiacich služieb (doprava, inštalácia, 

 zaškolenie) pre školské jedálne školských a predškolských zariadení podľa 

 nasledujúcej tabuľky: 
 

P. č. Názov 
Požadované parametre 

Počet 

v ks 
ZŠ /MŠ 

1. 
Panvica smažiaca 

elektrická 

Ozn.: BRSO-78ET 

1 

  

Rozmery: 800x700x900mm ZŠ Jána Hollého 

Napätie: 400V ul. J. Hollého 1590/48 

Príkon: 10,5 kW 927 05  Šaľa 

Objem: 50 l   

2. 
Panvica smažiaca 

plynová 

Prevedenie: teplovodná zliatina 

1 

  

Rozmery: 800x800x900mm ZŠ J. C. Hronského 

Rozmery vane: 

720x430x200mm   

Napätie: 230V Krátka 2 

Príkon el.: 100 W/príkon plynu: 

14 kW 927 01 Šaľa 

Objem: 50 l   

3. Elektrická pec 

Rozmery: 800x800x1400mm 

1 

  

Príkon/napätie: 13,8 kW/400V   

Kapacita: 3xGN 2/1   

3x smaltovaná rúra,  ZŠ s MŠ J. Murgaša 

vnút.rozmer:540x600x280mm Horná č. 22 

Regulácia: 50 - 300°C 927 01  Šaľa 

3x plech na pečenie smaltov   

GN 2/1   530x660x40mm   

nerezové prevedenie   

4. Priestorový digestor 

Rozmer: 

4000x2500x440mm+motor 

1 

MŠ J. Hollého 

Príslušenstvo: klapky, potrubie, Hollého č. 40 

regulátor pre digestor, 

osvetlenie, 927 05  Šaľa 

tukové filtre, axiálny ventilátor   

5. Sporák plynový s tálom 

Rozmer: 800x900x900mm 

1 

  

Príkon plynu:20,5 kW   

Príkon tálu: 12 kW   

Rozmer tálu: 770x730mm MŠ Okružná 

Plynový príkon rúry: 8,5 kW ul. Okružná č. 1 

Vnútorný rozmer rúry: GN 2/1 927 01  Šaľa 

Regulácia: 50 - 300°C   

Základné príslušenstvo: rošt   

 



3.2  Predávajúci dodá predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 

3.3  Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že predmet kúpy je v jeho výlučnom 

 vlastníctve a nie je zaťažený právom tretích osôb. 

 

3.4  Predávajúci sa zaväzuje dodať včas a riadne predmet plnenia kupujúcemu a kupujúci 

 sa zaväzuje predmet zmluvy od predávajúceho prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu 

 cenu v celom rozsahu.  

 

Čl. IV 

Čas a miesto dodania 

 

4.1  Predmet zmluvy uvedený v článku III v bode 3.1 bude dodaný prostredníctvom 

 predávajúceho po podpísaní tejto zmluvy, najneskôr do  1 mesiaca od podpisu kúpnej 

 zmluvy. 

 

4.2  Dohodnutým miestom dodania predmetu plnenia sú jedálne ZŠ a MŠ v k.ú. Šaľa,  

            uvedené v tabuľke Čl. III. ods. 3.1   

 

4.3   Prevzatie predmetu plnenia sa potvrdí a uvedie v „Protokole o prevzatí a odovzdaní 

 tovaru“. Preberací protokol musí obsahovať minimálne: 

a) presné označenie dodávaného tovaru, 

b) dátum, čas a miesto odovzdania, 

c) označenie osôb, ktoré tovar odovzdávajú a ktoré tovar preberajú s uvedením ich 

mena, funkcie a preukázania oprávnenosti oprávnenie/prevzatie vykonať, 

d) presnú špecifikáciu odovzdávaného tovaru a dokumentáciu k nemu (vrátane 

príslušenstva a návodu na použitie v slovenskom prípadne českom jazyku), 

e) podpisy odovzdávajúcich a preberajúcich osôb. 

Protokol o prevzatí a odovzdaní tovaru bude vyhotovený v 2 vyhotoveniach, po 

jednom pre každú zmluvnú stranu. 

 

4.5  Splnomocneným zamestnancom na prevzatie predmetu plnenia zo strany kupujúceho 

 je vedúca školskej jedálne príslušného školského a predškolského zariadenia. 

 

4.6  Oprávnená osoba kupujúceho prevezme predmet plnenia po vykonaní prvotnej 

 kontroly. Oprávnená osoba kupujúceho prezrie predmet plnenia s odbornou 

 starostlivosťou a preverí stav predmetu plnenia vizuálnou kontrolou, vrátane 

 príslušenstva a výbavy. V prípade zjavných nedostatkov má právo kupujúci požadovať 

 ich okamžité odstránenie (do 48 hodín). Pokiaľ kupujúci zistí, že odovzdávaný tovar 

 nezodpovedá špecifikácii, podmienkam stanoveným vo verejnom obstarávaní alebo 

 bude tovar odovzdávaný bez požadovaných dokladov, je  kupujúci oprávnený 

 neprevziať tovar a dohodnúť s predávajúcim náhradný termín jeho odovzdania. 

 

4.7  Predávajúci vyrozumie kupujúceho o odovzdaní predmetu plnenia minimálne 3 dni 

 vopred písomne resp. elektronickou poštou. 

 

 

 

 

 



Čl. V 

Cena a platobné podmienky 

 

5.1  Celková cena predmetu plnenia podľa Čl. III vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia 

 na miesto určenia je výsledkom elektronickej aukcie ako pevná vo výške: 

 celková cena bez DPH   .................. Eur 

 sadzba DPH a výška DPH  .................. Eur 

 cena spolu s DPH    .................. Eur  

slovom: ........................................... Eur .................... centov. 

 

5.2  Kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu zaplatiť na základe faktúry vystavenej 

 predávajúcim, ktorá bude splatná minimálne 30 dní odo dňa jej doručenia 

 kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť túto faktúru najskôr v deň odovzdania 

 a prevzatia predmetu plnenia bez vád. 

 

5.3  Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platných účtovných a daňových 

 predpisov. 

 

5.4  V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle platných účtovných 

 a daňových  predpisov alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je kupujúci 

 oprávnený vrátiť ju predávajúcemu v lehote splatnosti s písomným odôvodnením 

 a odvolaním sa na jej doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie 

 lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začína plynúť doručením opravenej faktúry 

 objednávateľovi. 

 

5.5  Predmet plnenia sa stáva majetkom kupujúceho dňom uhradenia jeho kúpnej ceny 

 určenej v ods. 5.1 tohto článku. 

 

5.6  Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia prechádza na kupujúceho okamihom 

 prevzatia predmetu plnenia, jeho príslušenstva alebo súčasti bez vád. 

 

Čl. VI 

Zodpovednosť za vady a záruka 

 

6.1  Predávajúci zodpovedá za kvalitu predmetu plnenia podľa všeobecne záväzných 

 platných právnych predpisov a v zmysle tejto zmluvy po stránke jeho úplnosti, 

 prevádzkovej spôsobilosti a spoľahlivosti v záručnej dobe. Záručná doba je 

 stanovená v zmysle technických parametrov predmetu zmluvy, uvedených 

 v servisnej knižke a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania - prevzatia 

 predmetu plnenia bez vád. Záručná doba sa predlžuje o dobu, v ktorej nemohol 

 kupujúci predmet plnenia v záručnej dobe užívať z dôvodu odstraňovania závad, na 

 ktoré sa záruka vzťahuje.  

 

6.2  Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný predmet plnenia bude bez vád v dobe jeho 

 prevzatia kupujúcim a minimálne po dobu trvania záručnej lehoty bude spôsobilý na 

 používanie.  

 

6.3  Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví chyba materiálu alebo výrobná závada, je            

 predávajúci povinný poškodené diely opraviť alebo vymeniť, a to bez úhrady. 



 Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za závady, ktoré boli spôsobené 

 neodbornou obsluhou a údržbou.  

6.4  Predávajúci po dobu záruky uhrádza všetky náklady na záručné opravy. Predávajúci sa 

 zaväzuje uskutočňovať záručné opravy v mieste sídla kupujúceho (Šaľa).  

 

6.5  Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek nároky plynúce z poskytnutej záruky, 

 uplatnené kupujúcim voči predávajúcemu, považujú obidve zmluvné strany za 

 oprávnené a platné, pokiaľ predávajúci nepreukáže ich neoprávnenosť. Kupujúci sa 

 zaväzuje poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri získaní podkladov pre 

 posúdenia oprávnenosti nárokov uplatnených kupujúcim. 

 

6.6  V súlade s podmienkami verejného obstarávania a tejto zmluvy je predávajúci povinný 

 zabezpečovať záručný servis predmetu plnenia. V rámci záručného servisu je 

 predávajúci povinný vykonávať bezplatné odstránenie vád predmetu plnenia, na ktoré 

 sa vzťahuje poskytnutá záruka. 

 

6.7  Predávajúci sa zaväzuje pristúpiť k posúdeniu vady do 24 hodín od písomného 

 nahlásenia vady zo strany kupujúceho, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú 

 kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený uplatniť si u predávajúceho nároky z vád 

 písomnou formou bez zbytočného odkladu od vzniku vady. Zmluvné strany sa 

 dohodli, že kupujúci je oprávnený si u predávajúceho nároky z vád uplatniť 

 i telefonicky, prípadne e-mailom s následným písomným potvrdením odoslaným 

 predávajúcemu do 3 pracovných dní. 

 

6.8  Predávajúci je povinný odstrániť záručnú vadu v súlade s obchodným zákonníkom 

 v dobe nevyhnutne potrebnej na opravu vady a v čo najkratšom možnom čase. 

 

Čl. VII 

Zmluvné pokuty 

 

7.1 Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 

0,05% zo stanovenej ceny za každý deň omeškania úhrady faktúry, avšak 

v maximálnej výške 5 % z fakturovanej sumy. 

 

7.2 V prípade nedodania jednotlivých položiek predmetu zmluvy v dohodnutej dodacej 

lehote si kupujúci vyhradzuje právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% zo stanovenej ceny za každý deň omeškania avšak maximálne 5% z 

fakturovanej ceny. 

 

7.3 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania sa nezbavujú zmluvné strany 

zodpovednosti za spôsobenú škodu a nároku na náhradu tejto škody. 

 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenie 

 

8.1 Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

 ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na 

 území SR. 

 



8.2 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, každý z nich má platnosť 

 originálu. Štyri exempláre zmluvy obdrží kupujúci a dva predávajúci. 

 

8.3 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy 

 predovšetkým dohodou. V prípade, ak nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami, 

 každá strana má právo obrátiť sa na súd. 

 

8.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch 

 zmluvných strán a stáva sa účinnou nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom 

 sídle mesta Šaľa. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia § 5a zákona  

 č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

 niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. 

 

8.5 Kupujúci si vyhradzuje právo predložiť zmluvu na prerokovanie Mestskému 

 zastupiteľstvu v Šali.  

 

8.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a že je  

 prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju podpisujú. 

 

 

 

V Šali, dňa .........................                                   V ................, dňa ................... 

 

 

 

 

Kupujúci:        Predávajúci: 

 

Mesto Šaľa        ........................... 

 

 

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

Martin Alföldi         

primátor mesta                                                  

                                  

 

 

  
 


