Výzva na predkladanie ponúk č. RZ – 1988/2019
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 438/2015 Z. z.
(ďalej tiež „ZoVO“)

1. Verejný obstarávateľ:
Poštová adresa:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne,
Bernolákova 1, 811 07 Bratislava
IČO:
00397687
Kontaktná osoba:
Ing. Vlastimil Vidra
tel. č.:
0918 664 006
e. mail:
vlastimil.vidra@stuba.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
www.stuba.sk

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
§ 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“).
3. Zdôvodnenie realizácie zákazky mimo elektronického trhoviska:
Zákazka bude realizovaná v zmysle § 5, ods. 4 ZoVO ako zákazka s nízkou hodnotou.
4. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
„Nákup kávovarov pre Stravovacie centrum.“
5. Druh zákazky:

Zákazka na dodávku tovaru.

6. Hlavné miesto dodania tovaru / poskytnutia služieb / uskutočnenia stavby:
Študentská jedáleň Stavebná fakulta, Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Študentská jedáleň Jura Hronca, Bernolákova 1, 811 07 Bratislava
Študentská jedáleň Strojnícka fakulta, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava

7. Výsledok verejného obstarávania:
Uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov.
8. Stručný opis zákazky:
Dodávka 3 kusov samoobslužných kávovarov Jura X8 s chladničkou na mlieko v termíne do
23. 04. 2019, do Študentských jedální STU podľa miesta dodania v bode 6, s nastaviteľnou
silou kávy, možnosťou prípravy rôznych druhov kávy s mliekom, uzamykateľným zásobníkom
na kávu, mlieko, vodu, s blokovaním nastavovacích tlačidiel, slovenským textom.

Kávovar musí mať možnosť prípravy vody na čaj, posuvný výtok na rôzne veľkosti pohárov.
Požadované je pripojenie na PC pre zúčtovací systém a diaľkové ovládanie. Kávovar má mať
možnosť dokúpenia voliteľného príslušenstva, pevného pripojenia na vodu a zabezpečené
filtrovanie vody. Dodávateľ musí vedieť zabezpečiť zaškolenie obsluhy, servisné prehliadky,
opravy v prípade poruchy formou zákazníckej linky.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
39711310-5 – elektrický kávovar
Celkový rozsah predmetu zákazky:
Celkový rozsah predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1.
9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 7 000,- € bez DPH
10. Trvanie zmluvy v mesiacoch: 2 týždne od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu z prostriedkov ÚZ ŠDaJ STU.
12. Podmienky účasti:
12.1 Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do profesijného alebo obchodného registra.
Uchádzač predloží výpis z profesijného alebo obchodného registra a preukáže oprávnenie :
- dodávka tovaru
Pre splnenie podmienky postačuje predložiť internetový informatívny výpis z obchodného
alebo profesijného registra.
Osobné postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku.
Odôvodnenie požiadavky:
Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej hodnoty zákazky v
súlade so svojimi požiadavkami a platnou legislatívou.
Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku
podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného obstarávania vylúčený.
12.2 Označenie obálky : Cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke s
označením :
SÚŤAŽNÁ PONUKA : „Kávovary SC“
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky uvedená v eurách bez DPH.
14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:
Dátum a čas:

11. 04. 2019, 12:00 hod.

15. Miesto na predloženie ponúk
Osobne :
prípadne

16.
16.1

Sekretariát riaditeľa ÚZ ŠDaJ STU, Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 1
poštou, na adresu : ÚZ ŠDaJ
Bernolákova 1,
811 07 Bratislava

Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej podobe:
16.1.1 Doklady a dokumenty , ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa
bodu 12 tejto výzvy na predkladanie ponúk.
16.1.2 Celkový rozsah predmetu zákazky Príloha č. 1
16.1.3 Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk
Príloha č. 2
16.1.4 Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 3

17. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ
Nie.

Prílohy:
Príloha č. 1 – Celkový rozsah predmetu zákazky
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 3 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č.1

Kávovar elektrický

P.č.

Popis

MJ

Množstvo

Cena
jednotková

Spolu

1

2
Tovar

3

4

5

6

ks

3

1

Kávovar elektrický - Jura X8 so zásobníkom na mlieko

Celkom

0,00

0,000

Pečiatka a podpis

Špecifikácia
Obsah zásobníka zrnkovej kávy: 500 g s možnosťou rozšírenia na 1000 g.
Obsah zásobníka na odpad z kávy: 40g s voliteľným príslušenstvom na odvod do externej nádoby.
Objem zásobníka na vodu: 5l. Vyberanie zásobníka spredu s možnosťou pripojenia na vodovod.
Funkcia Pulzný extrakčný proces.
Funkcia I.W.S.- inteligentný vodný proces na zabezpečenie optimalizovanej funkcie filtra.
Nastaviteľná sila kávy 10 úrovní, dve teploty kávy.
Veľké blokovateľné tlačidlá, uzamykateľný zásobník kávy vhodné pre samoobslužnú prevádzku.
Technológia jemnej mliečnej peny.
Posuvný výtok pre vysoké poháre.
Automatický program čistenia a odvápnenia.
Plnoautomatické čistenie mliečnych ciest.
Možnosť pripojenia na zúčtovacie systémy.

Príloha č.: 2
Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk:

Kritérium:

Návrh na plnenie kritéria č. 1
Návrh:

Cena ............................... EUR bez DPH
Najnižšia konečná zmluvná cena v EUR bez
DPH. Váha kritéria je 100 %
DPH ....................................... EUR

Cena s DPH .............................. EUR

Pečiatka a podpis uchádzača:
V......................................

Dňa..................................

Príloha č. 3
Identifikačné údaje uchádzača 1

Názov/ obchodné meno:
Sídlo/ miesto podnikania:
Právna forma:
Zapísaný 2:
Štatutárny orgán 3:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
ABO, IBAN + SWIFT 4:
Kontaktná osoba:
telefón:
fax:
e-mail:

V ......................................... dňa ........................

..........................................................................
meno a podpis štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača
alebo osoby oprávnenej na podpis v mene uchádzača

1 - v prípade skupiny dodávateľov predloží každý člen skupiny dodávateľov samostatne
2 - označenie registra, v ktorom je uchádzač zapísaný
3 - uchádzač uvedie všetkých členov štatutárneho orgánu
4 - doplní uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky

