
 
 

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky na zákazku  
podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 

 

Identifikačné údaje odoberateľa 
Úradný názov:   Zariadenie pre seniorov Prievidza 
IČO:    00648698 
Sídlo:    J. Okáľa 6, 971 01  Prievidza 
Poštová adresa / kontaktné miesto: 
     Zariadenie pre seniorov – kancelária riaditeľa 

J. Okáľa 6, 971 01  Prievidza 
 V zastúpení: Ing. Richard Fodor, riaditeľ ZPS 
 Kontaktné osoby: Ing. Dávid Petráš 
 Telefón:    046 / 5199 320, 0903 353 316 
 E-mail:    prevadzka2@mail.telekom.sk 
 
 

1. Predmet zákazky a typ zmluvy 
1.1 Názov zákazky: „Dodávka elektrického varného kotla“ 
1.2 Miesto dodania: Zariadenie pre seniorov Prievidza, ul. J. Okáľa 6, Prievidza 
1.3 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka 
1.4 Predpokladaná hodnota zákazky: 4.900,- bez DPH 

 

2. Opis predmetu zákazky 

2.1 Predmetom zákazky je nákup, dodanie, montáž elektrického varného kotla podľa zadanej špecifikácie 
a opisu do priestoru kuchyne V ZPS Prievidza na ulici Okáľa 6. Pre ZPS Prievidza sa zabezpečuje ná-
kup, montáž, zaučenie a sprevádzkovanie varného elektrického kotla. Verejný obstarávateľ požaduje 
dodanie sprievodnej dokumentácie, záručného listu a návod na používanie s obsluhu 
v slovenskom/českom jazyku. V cenovej ponuke sú zahrnuté náklady na nákup, dopravu, umiestnenie, 
montáž, inštaláciu a zaškolenie. 

2.2 Minimálne požiadavky na predmetu obstarávanie: 

• Varný kotol s guľatou vložkou na prípravu polievok, omáčok a iných pokrmov. 

• Nepriamy systém ohrevu rovnomerne ohrieva pokrm nielen na dne kotla, ale tiež cez bočné strany kot-
la. 

• Toto je zaistené pomocou saturovanej pary s teplotou 110°C. 

• Špirála z odolného materiálu Incoloy s bezpečnostným termostatom umiesteným v plášti. 

• Prístupný odvzdušňovací ventil umožňuje manuálne odvzdušnenie duplikátora vo fáze zahrievania. 

• IPX 5 - ochrana proti prieniku vody. 

• Manometer pre kontrolu správneho fungovaní kotla. 

• Regulácia výkonu pomocou otočného ovládacieho prvku. 

• Bezpečnostný termostat ktorý zastaví kotol v prípade nízkej hladiny vody v kotly. 

• Bezpečnostný ventil ktorý zabráni vzniku nadmerného pretlaku pary v duplikátore. 

• Presné udržiavanie teploty, rýchla reakcia na zmenu nastavenia. 

• Veľký priemer vypúšťacieho ventilu ktorý umožňuje bezpečné a jednoduché vypustenie obsahu kotla. 

• Presne lícujúce veko ktoré skracuje a znižuje náklady na energiu. 

• Ergonomický priemer polomeru a hĺbku vane uľahčuje miešanie. 

• Vypúšťací ventil a trubka sú jednoducho vyčistiteľné. 

• Uzavretý vyhrievací systém – žiadne tepelné straty. 

• Solenoid ventil automaticky doplňuje správnu hladinu vody. 

• Hladké povrchy, jednoduché na čistenie. 

• Tlakový spínač - presostat regulujúci spotrebu energie a vody. 

• Špeciálna konštrukcia ovládacích prvkov bráni v  preniku vody a vlhkosti do vnútorných časti zariade-
nia. 
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2.3 Druh tovaru a množstvá / Tabuľka na ocenenie predmetu: 

 

P. č. Názor tovaru, veľkosť balenia m. j. 

 
 

počet 

Cena 
vyjadrená v € 

 

bez DPH s DPH 

 
1 

 
Elektrický varný kotol Electrolux 900XP 
391119 (E9BSEHIPFR), nepriamy ohrev, 

automatické doplňovanie autofill, šírka 
800 mm, objem 100litrov, Vložka uprave-

ná z kyselinovzdornej ocele AISI316 – 
DIN 1.4404, Priemer vložky 600 mm, Na-
púšťanie vody ovládané elektroventilom, 
ovládanie energoregulátorom, Bezpeč-

nostný ventil ktorý garantuje správnu úro-
veň tlaku v plášti, Automatické doplnenie 
hladiny vody, Analógový manometer pre 
sledovanie tlaku v plášti, Vrchná doska 
vyrobená z nerezovej ocele 20/10 304 

AISI, vnútorná konštrukcia vyrobená tiež 
z nerezovej ocele AISI 304, bočné strany 
pravouhlé na zostavovanie do varného 
bloku, Nastaviteľná výška nerezových 

nôh. 

 
Elektrika: 
Napätie: 

391119 (E9BSEHIPFR) 380-400 V/3N 
ph/50/60 Hz 

Celkový príkon: 21.5 kW 
 

Voda: 
Prívod teplé vody - priemer: 3/4" 

Prívod studené vody - 
priemer: 3/4" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ks 1   

. 

3. Možnosť predloženia ponuky 
3.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

4. Podmienky financovania  
4.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 
4.2 Zálohy nebudú poskytované. 
4.3 Fakturácia - faktúry budú vystavené dodaní tovaru na miesto dodania. Súčasťou faktúry bude dodací 

list s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru. 
Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry odoberateľa. 

5. Lehota na predloženie ponúk 

5.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 13.7.2020 do 10:00 hod. 
5.2 Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť: prevadzka2@mail.telekom.sk, prípadne osobne/poštou na 

adresu verejného obstarávateľa. 

6. Kritériá na hodnotenie ponúk 
6.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania. 

7. Ďalšie informácie odoberateľa   
7.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia odoberateľa zašle iba úspeš-

nému uchádzačovi. 
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7.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, 
že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančný-
mi možnosťami verejného obstarávateľa. 
 

8. Obsah ponuky 

8.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom ceny za celý predmet obstarávania. 
Cenu požadujeme uviesť v € bez DPH a v € s DPH. 

8.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky 

8.3 Čestné prehlásenie, že nemá voči mestu Prievidza alebo ním zriadeným organizáciám alebo založe-
ným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na 
nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.) 

8.4 Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený ko-
nečným rozhodnutým v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu. 

 

 
 
V Prievidzi, 7.7.2020 
 
 
 
 

 Ing. Richard Fodor 
riaditeľ Zariadenia pre seniorov 


