
 

 

 

 

GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie 
M o k r o h á j s k a    c e s t a  3,  845 12  B r a t i s l a v a 

  
 
 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 
 

Názov organizácie: GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, ďalej len  
„GAUDEAMUS – ZKR“ 
IČO: 00603287     
DIČ: 2020919098    
Sídlo organizácie: Mokrohájska cesta 3     
Kontaktná osoba: Ing. Jana Bučková  
Telefón: 0918 465566  
E-mail: buckova@mokrohajska.sk    
Internetová stránka: www.mokrohajska.sk 

 
2. Predmet zákazky:  Dodávka 1 ks elektrického konvektomatu (APE-201 alebo 

ekvivalent) 

VV Vlastnosti: 

• Ovládanie funkcií prostredníctvom dotykovej obrazovky „touch control“. 
• 99 programov varenia, každý po 9 krokoch. 
• 5 režimov varenia: 
Para, para regulovateľná (nastaviteľná vlhkosť behom varenia), 
regenerácia, zmiešaný a teplovzdušný (až do 300 ºC). 
• Funkcia predhriatia komory. 
• Funkcia Termostop. 
• Fagor easy, spôsob jednoduchého ovládania konvektomatu. 
• Fagor Cooking, varenie podľa vložených receptov a ich administrácie. 
• Fagor Multi-tray System, kontrola varenie podľa jednotlivých gastronádob. 
• odložené zahájenie programov: 
Varenie poľa receptov/ Varenie pri nízkej teplote / umývanie. 
• história: ukladanie dát z rôznych režimov varenia použitých posledných 31 dní. 
• 3 rýchlosti ventilátora – 2 výkony ohrevu. 
• systém Cool-down rýchleho ochladenia varnej komory. 
• systém „auto-reverse“ pre zmenu smeru otáčiek ventilátora. 
• 5 programov umývania varnej komory 
• Vpichovacia viacbodová ihla pre meranie teploty v jadre pokrmu. 
• software pre PC pre ovládanie: histórie, receptov, HACCP, návodov, … 
• systém HACCP pre registráciu údajov o varení. 
• Generátor pary vybavený detektorom vodného kameňa. 
• Automatické vypúšťanie generátora pary po 24 hodinách jeho prevádzky. 
• Systém odvápnenia poloautomatický. 
• systém rýchleho uzatvárania dverí. 
• systém detekcie chýb 
• systém kontroly správnosti funkcie hlavných súčastí – dielov stroja. 
• Ochrana IPX-5 
• samonavíjacia sprcha 
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Technické parametre: 
 

Model: APE-201 
Kapacita: 20xGN 1/1, 40xGN1/2 
Počet jedál / deň: 400-600 
Príkon: 38,4 kW, 400 V ~ 3N + T 
Rozmer: 929x964x1 841 mm 
Príslušenstvo: 10xGN 1/1 – 65mm, Zavážací vozík CEB-201 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
39312000-2 Zariadenia na prípravu jedál 
39220000-0 Kuchynské zariadenie 
39314000-6 Priemyselné vybavenie kuchýň 
39221000-7 Kuchynské vybavenie 
                                                                                                                                    
                
 Predpokladaná hodnota zákazky: 12 102 € s DPH vrátane dodávky a zaškolenia  
      personálu.  
 
3. Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov 

rozpočtu GAUDEAMUS – ZKR.GAUDEAMUS – ZKR neposkytuje zálohy na plnenie 
predmetu zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou. Právo 
vystaviť faktúru vznikne predávajúcemu po odovzdaní a prevzatí zmluvného plnenia. 
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa doručenia. 

 
4. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Mokrohájska cesta 3, 845 12 

Bratislava. Dodanie predmetu zákazky bude do 15.11.2021. 

5. Typ zmluvného vzťahu: Objednávka 
 
6. Náklady na ponuku: Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením 

ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného 
obstarávateľa. 

 
7. Obsah ponuky (podmienky účasti a cenová ponuka):Kontaktné údaje uchádzača 

(názov, adresa, kontaktná osoba – telefón, mail, IČO), cenová ponuka s DPH vrátane 
dopravy a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním požadovaného množstva. 
 

8. Mena a ceny uvádzané v ponuke: EURO, cena s DPH 
 
9. Miesto a lehota na predkladanie ponuky: ponuky budú zasielané poštou na adresu 

GAUDEAMUS – ZKR, mailom na buckova@mokrohajska.sk, prípadne osobne (Ing. 
Bučková) do 17.09.2021 do 11,00 hod. 

 
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena 
 
11. Vyhodnotenie ponúk: 17.09.2021 o 12,30 hod. 
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12. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: výsledok z vyhodnotenia bude 
zasielaný mailom všetkým dodávateľom, ktorí predložia ponuky 

 
13. Doplňujúce informácie: Ak úspešný uchádzač nepotvrdí objednávku GAUDEAMUS 

– ZKR z vlastného rozhodnutia, GAUDEAMUS - ZKR má právo vystaviť 
objednávku uchádzačovi, ktorý v súťaži skončil ako druhý v poradí.  

 
 

 

 

V Bratislave  07.09.2021 
 
                                                                                         PhDr. Štefan Tvarožek 
                                                                                    riaditeľ,  GAUDEAMUS - ZKR 


