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Druh zákazky: Tovary.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov: Mesto Malacky

IČO: 00304913

Poštová adresa: Radlinského 1

PSČ: 90101

Mesto/obec: Malacky

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Mesto Malacky, Mestský úrad Malacky,
Radlinského 2751/1

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Kubinová

Telefón: +421 347966179

Fax: +421 347966151

E-mail: anna.kubinova@malacky.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.malacky.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.malacky.sk

Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:už uvedenej adrese
a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky budú doručené na:už uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky 
Dodávka a montáž konvektomatu pre školskú jedáleň.

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb 



b) Tovary.

a) Stavebné práce

b) Tovary

Hlavné miesto dodania tovarov: Mesto Malacky, Školská jedáleň pri
ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky.

c) Služby

NUTS kód:

SK010.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je nákup elektrického konvektomatu bojlerového
(s kapacitou počtu jedál min. 400 - 600) pre potreby školskej jedálne.
Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj - doprava konvektomatu na
miesto dodania, - montáž, inštalácia vrátane inštalačného materiálu,
jeho uvedenie do prevádzky, - odskúšanie prevádzky konvektomatu,
zaškolenie zamestnancov ohľadne obsluhy konvektomatu, - záručný
servis pozostávajúci z údržby a opráv v rozsahu obchodných
podmienok uvedených bližšie v súťažných podkladoch časti E.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky s určenými minimálnymi
technickými a funkčnými požiadavkami na dodávku konvektomatu je
uvedená v súťažných podkladoch časti C - Opis predmetu zákazky.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 39312000-2. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 51110000-6, 50883000-8. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Jeden (1) ks elektrického konvektomatu bojlerového vrátane
príslušenstva, doprava, montáž, inštalácia, zaškolenie obsluhy,
záručný servis.

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Hodnota: 12500,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota: 1

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A
TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie



splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia, uvedené v § 26 ods. 1 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukáže ich predložením
originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií: 1. podľa §
26 ods. 1 písm. f), že je uchádzač oprávnený dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu dokladom o
oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo
poskytovať službu podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona č. 25/ 2006 Z.z.
Uvedený doklad môže byť resp. predložený v zmysle § 26 ods. 4,
resp. ods. 5 citovaného zákona. Doklad môže uchádzač nahradiť
predložením úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia Úradu pre
verejné obstarávanie, ak je zapísaný v zozname podnikateľov, ktorý
Úrad pre verejné obstarávanie vedie. Ak ponuku predkladá skupina
dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1
zákona č. 25/2006 Z. z., za každého člena skupiny osobitne. Splnenie
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny
len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Verejný obstarávateľ
požaduje doklad preukazujúci osobné postavenie uchádzača v súlade
s § 26 a § 99 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/ 2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní. Podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa
môže verejného obstarávania zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Nepožaduje sa.

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže technickú
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť predložením originálnych
dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií: 1. podľa § 28 ods. 1
písm. l) č. 1 zákona opismi a fotografiami pre dodávaný tovar. 2
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť
reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s
touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a
odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť
alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity
počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú
byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti,
musí spĺňať podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k



tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi
poskytnuté. 3 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej
spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., spoločne.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): 1. Z
predloženého opisu a fotografie (napr. katalógového listu,
technického listu, prospektového materiálu) musí byť možné overiť
minimálne technické a funkčné vlastnosti vyžadované verejným
obstarávateľom v opise predmetu zákazky. V prípade, že bude doklad
predkladaný v inom ako slovenskom, resp. českom jazyku, musí byť
zároveň doložený jeho preklad v rozsahu a platnosti v zmysle zákona
do slovenského jazyka. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Opisom a fotografiami ponúkaných tovarov uchádzač preukazuje, že
ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na
predmet zákazky. 2.

III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené
pracoviská

Nie.

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena.

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia 
Nie.

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný
obstarávateľ/obstarávateľ 
2/2012/ka

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 19. 6. 2012

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 29. 6. 2012. Čas: 09.00 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 29. 6. 2012. Čas: 10.00 h. 

Miesto: Mesto Malacky, Mestský úrad Malacky, Radlinského 2751/1,
901 01 Malacky, miestnosť 318.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní ponúk



sa môžu zúčastniť iba oprávnení uchádzači. Na otváraní ponúk môže
byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou
uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba),
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
(právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk s preukazom
totožnosti a poverený zástupca uchádzača preukazom totožnosti a
plnou mocou na zastupovanie. V prípade skupiny dodávateľov
poverený zástupca skupiny sa preukáže plnou mocou ostatných
členov skupiny na zastupovanie (stačí predložiť fotokópiu dokladu
predloženého v ponuke).

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie.

VI.2. Ďalšie informácie 
1. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti.
Záujemci predkladajú písomné žiadosti poštou alebo osobne do 19.
06. 2012 (vrátane). Pri vyžiadaní súťažných podkladov faxom,
prípadne elektronickou poštou záujemca musí potvrdiť žiadosť aj
písomnou formou listinnou v originálnom vyhotovení (poštou, osobne)
k dátumu do 19. 06. 2012. Za včas doručenú žiadosť o poskytnutie
súťažných podkladov v prípade zaslania žiadosti poštou sa bude
považovať žiadosť v deň doručenia verejnému obstarávateľovi, nie
deň podania žiadosti na poštovú prepravu záujemcom. V prípade
osobného prevzatia súťažných podkladov, verejný obstarávateľ ich
poskytne v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00 hod, po
predchádzajúcom telefonickom dohovore. Žiadosť o súťažné podklady
bude obsahovať obchodné meno, sídlo záujemcu, poštovú adresu
záujemcu, telefonický a elektronický kontakt na kontaktnú osobu
záujemcu. 2. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať
obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a
získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie
ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou znáša záujemca bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční dňa 20.
06. 2012 o 10. 00 hod., so stretnutím záujemcov v budove školskej
jedálne pri ZŠ Dr. J. Dérera, ul. Gen. M.R. Štefánika, kancelária
vedúcej jedálne. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie
obhliadky miesta dodania predmetu zákazky, získajú informácie u
kontaktnej osoby verejného obstarávateľa. Na obhliadke môže byť
záujemca zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu záujemcu alebo osobou písomne splnomocnenou záujemcom
na jeho zastupovanie.

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
7. 6. 2012


