
Protokol o zákazke č.3545

Názov zákazky: Nákup a dodanie elektrického konvektomatu do školskej jedálne ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave

Interné číslo zákazky: 2/2019- tendernet

Zverejnená: 22.8.2019

Ukončená: 23.8.2019

Predpokladaná hodnota: 10000,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: august 2019

Lehota na predkladanie
ponúk: 23.8.2019 10:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Zadávateľ

Firma Obec Vysoká pri Morave

IČO / DIČ / IČDPH: 00305197 / 2020643746 / neplatca DPH

Adresa Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave, SK

Kontaktná osoba Ing. Jakub Bača, +421940 512 719, baca@tendernet.sk

Opis

Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie

Podoblasť Kuchynské vybavenie
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Opis zákazky

Predmetom zákazky je :

Nákup a dodávka elektrického konvektomatu od autorizovného predajcu výrobcu konvektomatov a
servisného partnera na min 10 zásuvov GN1/1 alebo ekvivalent s nástrikovým- injekčným vývinom pary,
zavážacím vozíkom a kompletným príslušenstvom pre potreby školskej jedálne ZŠ s MŠ Vysoká pri
Morave. Súčasťou dodania je doprava, zapojenie konvektomatu na požadované miesto v obci Vysoká pri
Morave, Nám. oslobodenia 285/2 a prevádzková skúška zariadenia, vrátane školenia obsluhy zariadenia a
servisu. 

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané
jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 10 000 EUR.

Úspešný uchádzač je povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z
obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady
na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli
súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla
finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, v prípade ak
pred uplynutím lehoty nebudú predložené aspoň 2 cenové ponuky na zákazku.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo
byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by
verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z
hodnotiaceho procesu.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, formou bezhotovostného platobného styku
na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní od dodania tovaru - a následného obdržania
faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2019 

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 23.8.2019 do 10.00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom
formou emailu do 23.8.2019 do 12:00hod.

Opis

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia
ponuka

Najvyššia
ponuka

1

Elektrický konvektomat na min 10 zásuvov GN1/1 alebo ekvivalent s nástrikovým-injekčným
vývinom pary, zavážacím vozíkom a príslušenstvom 1,000 ks 7320,00

€ 8665,92 €

- kapacita jedál na výdaj min:150 max:200
-tepelný výkon max 20kW
- celkový príkon max 21kW
- rozsah teplôt 30- 300stupňov
- prevedenie: nerezová oceľ
- hlučnosť do 70dBA
- trojité sklo dverí
- automatický čistiaci systém varnej komory a odvápnenie komory 

2
Podstavec pod kovektomat 1,000 ks 158,40 € 825,90 €

3 Automatický zmäkčovač 10l s regeneráciou 1-12dní 10,000 l 42,60 € 74,40 €

4 Tabletová soľ 25,000 kg 0,96 € 5,22 €

5 Čistiaci prostriedok 10,000 kg 9,60 € 20,40 €
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6 Gastronádoba plná max 530x325mm hĺbka 100mm 3,000 ks 14,40 € 21,60 €

7 Gastronádoba dierkovaná max 530x325mm hĺbka 100mm 3,000 ks 22,80 € 38,02 €

8 Gastronádoby plné max 530x325mm hĺbka 40mm 6,000 ks 11,52 € 31,97 €

9 Smaltovaná gastronádoba 40mm 6,000 ks 12,72 € 20,74 €

10 Gastronádoba plná max 530x325mm hĺbka 60mm 4,000 ks 13,20 € 19,01 €

11 Smaltovanáé gastronádoba 60mm 4,000 ks 13,80 € 23,33 €

12 Nerezový rošt 530x320mm 2,000 ks 13,80 € 19,20 €

13 Gastronádoba na pečenie 6,000 ks 12,60 € 32,83 €

14 Doprava na miesto určenia 1,000 celok 94,38 € 318,00 €

15 Inštruktáž a zaškolenie 1,000 celok 111,60 € 145,20 €

16 Spustenie do prevádzky + inštalácia 1,000 celok 72,00 € 262,80 €

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia
ponuka

Najvyššia
ponuka

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:

Email Dátum

dhartman@retigo.sk 22.8.2019

gastroplus@stonline.sk 22.8.2019

info@roax.sk 22.8.2019

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus 33905690 22.8.2019 14:00 9960,00 s DPH

Retigo s.r.o. 60794062 22.8.2019 23:20 11459,56 s DPH

ROAX s.r.o. 44526075 22.8.2019 12:43 9351,84 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. ROAX s.r.o. 44526075 9351,84 s DPH

2. Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus 33905690 9960,00 s DPH

3. Retigo s.r.o. 60794062 11459,56 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu

Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.

Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:

Názov firmy: ROAX s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 44526075 / 2022738850 / Sk2022738850

Sídlo: Jasná 276/35, 94123 Andovce, SK

Kontakt: Mgr.Balázs Alaksza (+421915777742 - info@roax.sk)

Výsledná cena: 9351,84 €   Úspora: 0,0 %   (Cena ponuky: 9351,84 €)

Položky
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P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Elektrický konvektomat na min 10 zásuvov GN1/1 alebo ekvivalent s
nástrikovým-injekčným vývinom pary, zavážacím vozíkom a príslušenstvom ks 1,000 7320,00  7320,00

2 Podstavec pod kovektomat ks 1,000 158,40  158,40

3 Automatický zmäkčovač 10l s regeneráciou 1-12dní l 10,000 74,40  744,00

4 Tabletová soľ kg 25,000 1,20  30,00

5 Čistiaci prostriedok kg 10,000 20,40  204,00

6 Gastronádoba plná max 530x325mm hĺbka 100mm ks 3,000 14,40  43,20

7 Gastronádoba dierkovaná max 530x325mm hĺbka 100mm ks 3,000 22,80  68,40

8 Gastronádoby plné max 530x325mm hĺbka 40mm ks 6,000 11,52  69,12

9 Smaltovaná gastronádoba 40mm ks 6,000 12,72  76,32

10 Gastronádoba plná max 530x325mm hĺbka 60mm ks 4,000 13,20  52,80

11 Smaltovanáé gastronádoba 60mm ks 4,000 13,80  55,20

12 Nerezový rošt 530x320mm ks 2,000 13,80  27,60

13 Gastronádoba na pečenie ks 6,000 13,80  82,80

14 Doprava na miesto určenia celok 1,000 180,00  180,00

15 Inštruktáž a zaškolenie celok 1,000 120,00  120,00

16 Spustenie do prevádzky + inštalácia celok 1,000 120,00  120,00

Cena spolu:   9351,84 € s DPH

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)
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https://www.tendernet.sk

