
Výzva na predkladanie ponúk 

pre zákazku 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 o verejnom obstarávaní“)  

 

 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov: Slovenská ľudová majolika, a.s. 

Sídlo: Šúrska 32 B, 900 01 Modra 

Tel.: +421905336101 

IČO: 50258737 

DIČ: 2120354962 

Štatutárny zástupca: Ing. Miriam Fuňová 

E-mail: miriam.funova@majolika.sk 

Webové sídlo: www.majolika.sk 

Kontaktná osoba: Ing. Miriam Fuňová 

Mob.: 0905 336 101 

E-mail: miriam.funova@majolika.sk 

  

Názov predmetu zákazky: Nákup pecí na keramiku 
Druh zákazky: tovary 

Hlavný kód CPV: 42300000-9 

 

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: Predpokladaná hodnota zákazky bude 

určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača 
bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie 
predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO. 
 

Stručný opis:  

Predmetom zákazky je zakúpenie dvoch elektrických komorových pecí na keramiku, 
vrátane montáže, dopravy a školenia.  

 

Elektrická komorová pec na keramiku: 
1 ks pec s objemom od 250 do 300 litrov (dm3) 
1 ks pec s objemom od 500 do 550 litrov (dm3) 
  
Základné požiadavky  

• Pre profesionálny výpal bez zásahu obsluhy do 1300 stupňov Celzia 
• Ľahká manipulácia pri nakladaní pece a tichá prevádzka 
• Doprava do Modry, školenie, garančný servis 

  
Ďalšie požiadavky 

• Posuvné závesy dverí s možnosťou voľby strany a rýchlo uzávermi 
• Pevný podstavec 
• Zakladacie dosky, Izolačný náter proti prilepeniu glazúry na dosky 
• Elektrická riadiaca skrinka s výberom strany umiestnenia na riadenie výpalu 

tel:+421905336101
http://www.majolika.sk/


• Mikroprocesorový programovateľný regulátor s časovou voľbou štartu a súčasným 
zobrazením požadovanej aj reálnej teploty, možnosť dodania kombinácie od iného 
dodávateľa/výrobcu 

• Odvetranie plášťa, odvod výparov otvorom s uzatvárateľnou klapkou v strope, 
automatické ovládanie vetracích klapiek s možnosťou voľby teploty pre zatvorenie 
(pri ohreve) a otvorenie (pri chladení) 

• Bezpečnostné prvky ako uzamykateľný uzáver dverí, bezpečnostný polohový spínač, 
uzamkýnateľný hlavný vypínač prívodu elektriny, ochranný teplotný limit s možnosťou 
voľby teploty 

• Alebo ekvivalent 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom je najnižšia cena s DPH. V prípade 

uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. O skutočnosti, že 

uchádzač nie je platcom DPH, upozorní uchádzač v ponuke. Uchádzač je povinný do cenovej 

ponuky zahrnúť všetky náklady potrebné na zhotovenie a dodanie diela ako celku, a to najmä 

náklady na montážne práce, materiál a prepravu. 

 

Lehota na predkladanie ponúk: do 7. 12. 2021 do 14:00 hod. 

- elektronickou poštou, poštou alebo osobne na adresu obstarávateľa 

- ponuka v písomnej forme má byť uchádzačom predložená v uzatvorenej neprehľadnej 

obálke s označením „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „ 3D tlačiareň“ 

 

Termín otvárania ponúk: 7. 12. 2021 o 15:00 hod. 

 

Predpokladaný termín realizácie: december 2021 – marec 2022 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: do 01. 04. 2022 

 

Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov EÚ: Modranská majolika - inovatívne 
riešenia v tradičnom remesle.  
Verejné obstarávanie realizuje dotovaná osoba § 8 ZVO, realizácia projektu zákazky je 

z viac ako 50 % z fondov EU.  

Návrh zmluvného vzťahu: Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma 

zmluvnými stranami. 

Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 22.11.2021 
 
 
Prílohy: Čestné prehlásenie uchádzača  
              Návrh Zmluvy 
 
 

 

V Modre, dňa 22. 11. 2021    

                                                                               Miriam Fuňová, v.r. 

                                                                  štatutárna zástupkyňa 

 

 


