
 

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky  

 „Zariadenie hromadného stravovania, veľkokuchynské stroje - parné a elektrické kotle na 150 

litrov voľne stojace“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon “). 

  

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov organizácie: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  

Sídlo organizácie: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš  

Krajina: Slovenská republika  

IČO: 37910337 

 

1. Základná identifikácia predmetu zákazky: 

 

Skrátené označenie predmetu zákazky (názov, používané označenie, typ, vzor, výkresové číslo), 

„Zariadenie hromadného stravovania, veľkokuchynské stroje - parné a elektrické kotle na 150 litrov 

voľne stojace“ 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

 

39310000-8 – Zariadenia hromadného obstarávania. 

 

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou, tovar.  

 

2. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky: 

 

I. Elektrický kotol Alba s automatickým dopúšťaním vody do medziplášťa E-B-150/900 (vrátane 

dopravy a nainštalovanie) alebo ekvivalent - 3ks: 

- Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) v mm:  1050 x 900 x 900, 

- Príkon: 24,0 24 kW (4 x 6 kW) /400 V, nie nižší 

- Maximálny objem - liter: 170, 

- Využiteľný objem – liter: 150, 

- Vnútorný priemer (mm): 700, 

- Hmotnosť (kg): 170, 

- Stupeň krytia: IP 34, 

- Príslušenstvo v cene každého kotla: 

   - sitko 1ks, 

   - poistný ventil s manometrom 1ks, 

   - vypúšťací ventil 1ks. 

 

Technické vlastnosti: 

1. Čas do varu vody podľa DIN 18855 (min): 40, nesmie byť dlhší, zásadná požiadavka 

2. Materiál dna a stien duplikátora: musí obsahovať - nerezová oceľ AISI 316 (Cr, Ni, Mo). 

  Zásadná vlastnosť - nestačí len dno duplikátora. 

3.Výška vypúšťacieho ventilu nad zemou: 450 mm - ľahká manipulácia s nádobou a pokrmom. 

4.Vypúštací ventil: 1 1/2", bezúdržbový - zabrusovanie; na čele ventila je čistiaci otvor. 

5. Otváranie veka kotla: do strany - obsluha sa nemusí nakláňať nad horúce varivo pri manipulácií s 

vekom - zásadná požiadavka. Otváranie veka do strany zvyšuje bezpečnosť a ergonómiu obsluhy 

kotla. Zásadná požiadavka. 

6. Regulácia: 3 stupne výkonu - 6 kW / 12 kW / 24 kW. Zásadná požiadavka. 



7. Ohrievacia sústava: nepriamy ohrev. 

8. Celonerezová konštrukcia z kvalitnej potravinárskej ocele AISI 304 - EN 1.4301- zásadná 

požiadavka. 

9. Dno a steny kotla z nerezovej ocele AISI 316-EN 1.4404 so zvýšenou odolnosťou proti soli 

a chemikáliám - zásadná požiadavka. 

10. Variant musí obsahovať variantu s automatickým dopúšťaním duplikátor. 

11. Kotol je vyrobený z masívnej joklovej zváranej kostry.  

12. Veko s bočným otváraním a silikónovým tesnením. Zásadná požiadavka 

13. Bezpečnostná tlaková armatúra. 

14. Automatická regulácia tlaku pary. 

15. ALBA Luminite Safety Control elebo ekvivalent. 

16. Bezúdržbový vypúšťací ventil - zabrusovanie; na čele ventila je čistiaci otvor. 

 

 

II. Parný, rýchlovarný kotol Ascobloc Typ MNS 150 (vrátane dopravy a nainštalovanie) alebo 

ekvivalent - 2 ks:  

 - Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) v mm: 1000 x 856 x900, 

 - Príkon 230V (kW): 0,10 kW, 

 - Príkon pary 56/kg/ hod. tlak 0,5 bar,  

 - Využiteľný objem:150 litrov, 

 - Vnútorné rozmery (ŠxHxV) mm: 697 x 697 x 470. 

 

Technické vlastnosti: 

1.Dvojpláštový kotol s parným ohrevom. 

2.Konštrukcia kotla z nerezovej ocele 1.4301 (AISI 304). 

3. Dno kotla vyrobené z cele DIN 1.4571 Ti (CrNiMoTi), zvýšená odolnosť voči soli 

AISI 316 , Ti (Cr;Ni;Mo;Ti). Zásadná požiadavka. 

4. Hrúbka hornej, nerezovej dosky – 2,0 mm minimálne. Zásadná požiadavka. 

5. Dvojité, izolované veko kotla. 

6. Špeciálny nerezový pánt veka kompenzujúci na základe svojej konštrukcie rozdielnu tepelnú 

rozťažnosť jednotlivých prvkov- čo zaručuje bezchybnú funkčnosť počas celej životnosti kotla. 

7. Veko pružinovo vyvážené, tepelne a zvukovo izolované, z nerezovými pántami. Zásadná  

   požiadavka. 

8. Vrchná doska so zvýšeným okrajom po celom obvode (s prelisom) kotla - pre odtok prebytočnej   

   vody. 

9. Napúšťanie vody do kotla cez výkyvnú armatúru otočnú pri zatváraní veka kotla. 

10. Napúšťacia batéria 3/4" pre studenú a teplú vodu. 

11. Čelný ovládací panel zošikmený smerom k obsluhe - ľahšia viditeľnosť nastavenia. Zásadná  

    požiadavka. 

12. Na paneli sú umiestnené otočné ovládače, manometer a uzatváracie ventily pre napúšťanie teplej a 

studenej vody. 

13. Vnútorné značenie kotla po : - po 10 litroch. 

14. Izolácia Rockwoll klimarock (kamenná vlna) - o hrúbke 20 mm. 

15. Pri tlaku pary 0,5 bar je doba do bodu varu podľa DIN 8052: - maximálna 24 minút. 

16. Výpustný ventil nerezový s priemerom 2“. 

17. Manuálna nastaviteľnosť úrovne ohrevu kotla vrátane jemného varenia, varná automatika. 

18. Kontrola výkonu kotla pre čo možno najvyššiu využiteľnosť energie. 

19. Všetky servisné práce sa vykonávajú z prednej strany. Zásadná požiadavka. 

20. Nožíčky z nerezu vo výške 150 mm. Prestaviteľné +/- 20 mm. 

21. Stupeň ochrany IPX 5. 

22. Príslušenstvo v cene: 

       - vypúšťacie sito 1ks, 

       - hadica na studenú a teplú pitnú vodu opláštená nehrdzavejúcou oceľou 2 ks. 



23. Celkový objem kotla: 150 litrov, pri hladine 4 cm pod okraj vnútorného kotla. 

24. Analógový manometer. 

25. Digitálny ukazovateľ teploty  

26. Doba do varu pri tlaku pary 0,5 bar je - 24 minút (v zmysle normy DIN 8052) 

27. Manuálne ovládacie ventily s plynulým ovládaním výkonu. 

28. Ovládací panel je pre lepšiu viditeľnosť obsluhujúcim personálom zošikmený. 

29. Ohrevné médium:  nízkotlaková para 0,5 bar. 

 

3. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

 

" Zariadenie hromadného stravovania, veľkokuchynské stroje - Parné a elektrické kotle na 150 litrov 

voľne stojace " -pre potreby zabezpečenia stravovania vo Vojenskej kuchyne Akadémie ozbrojených 

síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši (ďalej len „AOS“) pre všetky 

kategórie zamestnancov AOS a pre zamestnancov pracovísk, ktoré sú v objekte AOS dislokované a ich 

stravovanie je zmluvne zabezpečované 

 

4. Osobitné a ďalšie požiadavky súvisiace s predmetom zákazky: 

 

Osobitné požiadavky na plnenie: 

- Vrátane dopravy a inštalácie a zaškolenia obslužného personálu, návodov na obsluhu. 

- Termín dodávky do 20 pracovných dní od objednávky obstarávateľom. 

- Doložiť dostupnosť náhradných dielov skladom. 

- V prípade reklamácie je úspešný uchádzač povinný materiál prevziať v sídle obstarávateľa na vlastné 

náklady. 

- Obstarávateľ požaduje dodať nový, nepoužitý predmet zákazky vyrobený v roku 2021. 

- Obstarávateľ môže uplatniť voči úspešnému uchádzačovi jednorazovo zmluvnú pokutu vo výške 

3500,00 EUR, ak úspešný uchádzač  podstatným spôsobom poruší podmienky uvedené v tejto 

VÝZVE NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU alebo úspešný uchádzač  uplatní inštitút 

odstúpenia-nenaplnenia predmetu zákazky.  

- Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa sa bude považovať za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

- Úspešnému uchádzačovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu dňom riadneho a včasného 

splnenia jeho záväzku na základe potvrdeného dodacieho listu, odovzdávajúceho a preberajúceho 

protokolu a revíznej správy. 

- Cena je maximálna vrátane všetkých nákladov predávajúceho spojených s dodaním a inštalácie 

tovaru do miesta plnenia. 

- Obstarávateľ bude realizovať platbu za prevzatý tovar prevodným príkazom na základe faktúr, ktoré 

úspešný uchádzač vyhotoví po dodaní tovaru. 

- Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia obstarávateľovi. 

- Zmluvné strany vyhlasujú, že pohľadávky, ktoré vznikli na základe tejto dohody, nie je možné 

postúpiť na tretiu osobu. 

- V prípade omeškania úspešného uchádzača s riešením záručného servisu je obstarávateľ oprávnený 

požadovať od úspešného uchádzača zmluvnú pokutu vo výške 0,25 % z kúpnej ceny tovaru. 

 

Ďalšie požiadavky: 

- Úspešný uchádzač do troch pracovných dní od ukončenia elektronickej aukcie doručí obstarávateľovi 

rozpis cenovej ponuky cenu uvedie za mernú jednotku za jeden kus bez DPH a s DPH s presným 

názvom ponúkaného výrobku - na e-mail: stravovanie@aos.sk , obstaravanie@aos.sk .  

- Obstarávateľ požaduje poslať do troch pracovných dní od ukončenia elektronickej aukcie kópie 

technickej dokumentácie výrobku v slovenskom jazyku, ktorý bude predmetom dodávky na e-mail: 

stravovanie@aos.sk , obstaravanie@aos.sk, slovenský a prípadne český manuál a technické listy. 

mailto:obstaravanie@aos.sk


- Servisovanie na základe certifikátu od výrobcu. Poskytnutie bezplatného záručného servisu (do 48 

hodín od nahlásenia poruchy) vrátane dopravy, minimálne počas 24 mesiacov odo dňa podpísania 

preberacieho protokolu. 

Do 3 prac. dní - doložiť zmluvu zo servisným partnerom, ktorý má certifikát na vykonávanie servisu a 

opráv od výrobcu. 

- Dodávateľ do 3 pracovných dní po ukončení verejného obstarávania doručí obstarávateľovi 

podpísanú VÝZVU NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU  na znak súhlasu s 

požiadavkami súvisiacimi s predmetom zákazky - tá bude následne prílohou k objednávke. 

- Úspešný uchádzač je povinný odovzdať obstarávateľovi na potvrdenie preberací protokol. 

Odovzdanie vyhlásenia o zhode alebo certifikátu. Návod na obsluhu a údržbu. Odovzdanie dokladov a 

dokumentácie k predmetu zákazky (návod na obsluhu a údržbu) v slovenskom jazyku a po odbornej 

montáži vydať revíznu správu na elektrické zariadenie a jeho pripojenie. 

- Tovar doručiť a odovzdať vrátane inštalácie v pracovných dňoch v čase od 07,00-13,00 hod. 

- nahlásenie termínu dodávky tovaru minimálne 3 pracovné dni pred doručením na e-mail: 

stravovanie@aos.sk 

- V prípade, ak je v súťažných podkladoch, uvedená konkrétna značka/typ/výrobok, môže uchádzač 

predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 

Ak bude ponúkaný ekvivalent, obstarávateľ vyžaduje skúšobný protokol alebo osvedčenie vydané 

orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosti posudzovania zhody ako dôkaz. Obstarávateľ 

vyžaduje skúšobný protokol alebo osvedčenie vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim 

činnosti posudzovania zhody ako dôkaz, že dodaný tovar zodpovedá určenému opisu predmetu 

zákazky (§ 42, ods. 10 zákona č. 343/2015 Z. z.). 

Porušenie predchádzajúceho bodu sa považuje za závažné porušenie dohody, ktoré je dôvodom na 

nenaplnenie obstarávania. 

- V prípade omeškania úspešného uchádzača s dodaním tovaru je obstarávateľ oprávnený požadovať 

od úspešného uchádzača zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 %, z kúpnej ceny tovaru, z ktorého 

dodaním sa úspešný uchádzač omeškal a to za každý deň omeškania. 

- V zmysle ustanovení obchodného zákonníka § 421 objednávateľ sa nezaväzuje k plneniu v celom 

rozsahu. Skutočný objem tovaru môže byť v závislosti od pridelených finančných prostriedkov pri 

neprekročení limitu 

- Výsledkom súťaže bude objednávka na predmet zákazky. 

 

5. Požiadavky na cenovú ponuku:  

 

Uchádzač, alebo záujemca nie je povinný predkladať doklad na oprávnenie podnikať v súvislosti s 

predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov 

verejnej správy.  

 

6. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami:  

 

- Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením zákona o verejnom obstarávaní určuje prostriedky 

elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a 

prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií a aby 

nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov, alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. 

Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického 

komunikačného nástroja ezakazky na portáli www.ezakazky.sk, 

- Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady / Žiadosti o účasť (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť 

zákazky) sa považuje vyžiadanie súťažných podkladov prostredníctvom elektronického nástroja 

eZakazky na portáli www.ezakazky.sk v konkrétnej zákazke.  

- V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 

zo strany záujemcu či uchádzača musí byť Žiadosť o vysvetlenie doručená verejnému obstarávateľovi 

prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. 

http://www.ezakazky.sk/
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- Vybavenie Žiadosti bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať do elektronického konta 

záujemcu (záujemcov) uchádzača (uchádzačov) na portáli www.ezakazky.sk.  

- Momentom doručenia akéhokoľvek dokumentu (vrátane Oznámenia o výsledku verejného 

obstarávania, vylúčenia uchádzača pre nesplnenie podmienok účasti, alebo vylúčenia ponuky) resp. 

informácie pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania dokumentu resp. 

informácie prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portál www.ezakazky.sk, ktoré sa 

nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére verejného obstarávateľa, alebo záujemcu/uchádzača. 

- Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky je štátny jazyk Slovenskej republiky, 

t.j. slovenský jazyk. 

 

7. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 

Pracovná doba verejného obstarávateľa pre postup tohto verejného obstarávania je od 06.00 hod. do 

14.00 hod.  

 

8. Predkladanie ponuky:  
 

Dátum, miesto a čas: Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 29.10. 2021, 09:00 hod. Ponuku 

doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky 

„Zariadenie hromadného stravovania, veľkokuchynské stroje - parné a elektrické kotle na 150 

litrov voľne stojace“  

Dokumenty k ponuke a Návrh na plnenie kritérií vložte do systému v záložke Ponuka Pre 

odoslanie kliknite na Odoslať ponuku. 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky:  33.333,33 EUR bez DPH  

 

10. Kritérium hodnotenia ponuky:  
Kritérium hodnotenia je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky, vrátane dopravy a zaškolenia.  

 

Vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cena s DPH (Cena celkom) 

 

Určenie ceny predmetu obstarávania: 

Názov  
Cena za jeden ks 

bez DPH v EUR 

Cena  celkom bez 

DPH v EUR 

Cena celkom s DPH v 

EUR 

Elektrický kotol Alba s automatickým 

dopúšťaním vody do medziplášťa 

E-B-150/900 (vrátane dopravy a 

nainštalovanie) alebo ekvivalent - 3ks 

   

Parný, rýchlovarný kotol Ascobloc Typ 

MNS 150 (vrátane dopravy a 

nainštalovanie) alebo ekvivalent - 2 ks 
   

Cena celkom    

  

 Požaduje sa cena s DPH zaokrúhlená na maximálne dve desatinné miesta.  

 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom 

mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača na prvom mieste, vyhodnotí sa následne splnenie 

podmienok účasti ďalšieho uchádzača v poradí. Pokiaľ uchádzač umiestnený na prvom mieste 

v novozostavenom poradí nebude spĺňať podmienky účasti, vyhodnotí ďalšieho uchádzača v poradí, až 

uchádzač umiestnený na prvom mieste v novozostavenom poradí bude spĺňať podmienky účasti. 
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