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Výzva na predkladanie ponúk  
zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

Žellova 2 

829 24 Bratislava 

Kontaktná osoba: Mgr. Hana Šlachtová 

Tel: + 421 908 464 595 

Fax: + 421 2 55 56 70 07 

Email: slachtova@tendrex.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky: 

„Nákup kávovarov“  

 

Spoločný slovník obstarávania – CPV: 

39711310-5 Elektrické kávovary 

 

3. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je dodanie kávovarov podľa technickej špecifikácie: 

 

Kávovar – typ č. 1 

 plne automatický kávovar 

 nastavenie sily kávy - min. 4 stupne 

 stlačením jedného tlačidla Capuccino, Latte 

 programovateľná teplota lúhovania  - min. 2 stupne 

 podsvietenie šálok, ohrev šálok 

 automatické prepláchnutie, čistenie 

 vysokovýkonné 15 barové čerpadlo 

 min. 6 druhov naprogramovateľných mliečnych špecialít 

 min. 2 stupne teploty kávy 

 2 šálky stlačením jedného tlačidla 

 druhá, mletá sorta kávy 

 nádoba na vodu min. 5,7 l 

 integrovaný preplachovací, čistiaci a odvápňovací program 

 aktívny monitoring dostatku kávových zŕn 

 filtračný systém CLARIS 

 

Kávovar – typ č. 2 

 plne automatický kávovar 

 textový displej v slovenskom jazyku 

 Easy Auto Cappuccino 

 kuželový 6 stupňový mlynček 

 podsvietenie šálok, ohrev šálok 

 automatické prepláchnutie, čistenie 

 tlak pumpy 15 barov 
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 automatická detekcia mletej kávy 

 min. 2 stupne teploty kávy 

 výškovo nastaviteľný otvor vytekania káv 

 nastaviteľná tvrdosť vody 

 nádoba na vodu min. 1,9 l 

 

Ak je niekde použitý konkrétny výrobca, značka, patent alebo typ, prípadne niektorý z 

použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, 

alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto 

výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod 

podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude 

spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na 

zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri 

výrobkoch a príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj 

ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.   

 

V cene dodávky musí byť zahrnutá aj doprava na miesto určenia, inštalácia 

a zaučenie obsluhy. 

Záručná doba poskytovaná na dodávané kávovary musí byť minimálne 24 mesiacov.  

 

Miesto určenia: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 

Bratislava. 

 

4. Trvanie zmluvy, termín dodávky: 
S úspešným uchádzačom bude uzavretá rámcová dohoda na 36 mesiacov od 

nadobudnutia jej účinnosti. Celková cena za dodanie kávovarov počas platnosti 

a účinnosti rámcovej dohody nesmie prekročiť 9 000,00  EUR bez DPH.   

Predpokladané množstvo zakúpených kávovarov do konca roka 2013 je: 

- 2 ks kávovaru – typ č. 1; 

- 1 ks kávovaru – typ č. 2. 

Odber ďalších kávovarov počas trvania rámcovej dohody bude aktuálne riešený podľa 

potrieb verejného obstarávateľa.  

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
9 000,00 EUR bez DPH.  

 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena v EUR s DPH za dodanie predmetu zákazky 

Podkritériá: 

 Cena kávovaru – typ č. 1 v EUR s DPH - váhovosť 60 %, max. počet bodov 

60 - uchádzač s najnižšou hodnotou tohto kritéria získa maximálny počet bodov 

za príslušné hodnotené podkritérium (cena kávovaru – typ č. 1) a ďalším 

hodnoteným uchádzačom bude pridelený počet bodov podľa vzorca: „Pridelený 

počet bodov za hodnotené podkritérium = (najnižšia hodnota príslušného 

hodnoteného podkritéria/hodnota príslušného hodnoteného podkritéria podľa 

cenovej ponuky predloženej uchádzačom)* 100 bodov". 

 Cena kávovaru – typ č. 2 v EUR s DPH - váhovosť 40 %, max. počet bodov 

40 - uchádzač s najnižšou hodnotou tohto kritéria získa maximálny počet bodov 

za príslušné hodnotené podkritérium (cena kávovaru – typ č. 2) a ďalším 

hodnoteným uchádzačom bude pridelený počet bodov podľa vzorca: „Pridelený 
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počet bodov za hodnotené podkritérium = (najnižšia hodnota príslušného 

hodnoteného podkritéria/hodnota príslušného hodnoteného podkritéria podľa 

cenovej ponuky predloženej uchádzačom)* 100 bodov". 

Pri každom hodnotenom uchádzačovi sa získané body v jednotlivých hodnotených 

podkritériách vynásobia váhovým koeficientom príslušného hodnoteného podkritéria a 

tieto prepočítané hodnoty bodov sa sčítajú. Podľa súčtu prepočítaných bodov za všetky 

hodnotené podkritériá sa zostupne zostaví poradie uchádzačov od najvyššieho po 

najnižší súčet prepočítaných bodov, pričom na prvom mieste sa umiestni uchádzač s 

najvyšším súčtom prepočítaných bodov za obidve podkritériá. V prípade, ak viacero 

uchádzačov získa rovnaký súčet prepočítaných bodov, na lepšom mieste sa umiestni 

uchádzač s vyšším počtom prepočítaných bodov v podkritériu -  cena kávovaru – typ č. 

1. 

Úspešným uchádzačom/víťazom tohto postupu zadávania zákazky sa stane 

uchádzač s najvyšším počtom získaných bodov. 
 

7. Obsah predloženej ponuky: 
Od uchádzača sa vyžaduje predložiť: 

 cenovú ponuku za dodanie predmetu zákazky podľa tabuľky: 
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V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhované ceny za dodanie 

jednotlivých typov kávovarov celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, 

upozorní/uvedie v ponuke. 

 

8. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: 
Ponuku je možné doručiť osobne, poštovou zásielkou alebo e-mailom na adresu:  

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

Žellova 2 

829 24 Bratislava 

Kontaktná osoba: Juraj Žiak  

Tel: +421 2 20 85 62 47 

E-mail: juraj.ziak@udzs-sk.sk 

 

Ponuky musia byť predložené v lehote do 14.10.2013 do 14:00 hod. 

 

Názov položky 

 

Množst

vo 

 

Cena v € 

bez DPH 

 

Sadzba 

DPH 

 

Výška 

DPH v 

€ 

 

Cena v € s DPH 

Cena kávovaru – typ 

č. 1 

.................................... 
* 

(doplniť výrobný názov kávovaru) 

 

1 ks 

    

Cena kávovaru – typ 

č. 2 

....................................
* 

(doplniť výrobný názov kávovaru)
 

 

1ks 
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V prípade osobného, poštového doručenia bude na obale ponuky uvedené: „Nákup 

kávovarov – neotvárať!” 

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštového alebo obdobného 

doručenia, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na horeuvedenej adrese. 

 

9. Lehota viazanosti ponúk: 
Ponukami zostávajú uchádzači viazaní do 31.1.2013.  

 

10. Výsledok verejného obstarávania: 
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom rámcovú dohodu, ktorej 

predmetom bude dodanie kávovarov podľa technickej špecifikácie uvedenej v bode 3. 

tejto Výzvy. Splatnosť vystavených faktúr bude do 30 dní od jej doručenia verejnému 

obstarávateľovi.  

 

 

 

 

  .......................................... 

           Ing. Gabriela Tomanová 

      Vedúca oddelenia  správy majetku a služieb 


