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1. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA/OBSTARÁVATEĽA 

Názov: Sirôtka 
IČO: 35570211 
Kontaktná osoba: Justína Hajašová 
Sídlo: Trebišov 
Adresa: Dobrovoľnícka 398/11, 075 01  Trebišov 
Telefón: 0917 707 486 
Elektronická pošta: sirotka@centrum.sk 
 

2. URČENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA 

Dodanie tovaru v rámci implementácie projektu „Podpora rómskej komunity za účelom  
zvyšovania osobných zručností“, konkrétne: 

Kováčske zariadenie -  CPV: 43840000-3 

3. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 

Jednotlivé položky predmetu obstarávania musia spĺňať minimálne nasledujúce kritéria: 

Predmet obstarávania 

kováčska vyhňa elektrická 230V, rozmer cca. 600x950 mm v 750 s ochrannými 
klinmi,  
komín nad vyhňu  - špecifikácia ku vyhni 
Kovadlina kováčska  min . 80 kg 
Kováčske zápustky do kovadliny základná sada  5 ks  
Podstavec pod  kovadlinu   
Zverák kováčsky  min. čeľuste 125 mm, rozovretie min. 125 mm 
Kovová nádoba na vodu – ku vyhni 25 l 
Pracovné stoly dielenské  rozmer 1500x800, nosnosť 200 kg s kontajnerom  
Zverák zámočnícky min. čeľuste 125 mm, rozovretie min. 125 mm 
Deliaca brúska stojanová  kotúč min d =355mm, min . 2000W	  
Podstavec pod brúsku 	  
Zváračka CO2 MIG MAG poloautomat,  zvárací prúd  320 A, drôt 0,8 - 1,2 mm, 
euro- horák  4m na drôt 0,8-1,2 mm ,  redukčný ventil, 2x fľaša CO2  8 litrová,	  
brúsky uhlové ručné d 125 mm, min 750W	  
Brúska uhlová d 180 mm min 1000W 
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Stolová brúska  dvojkotúčová  500W,  brúsny kotúč min . 175x25mm	  
Vŕtačka ručná na kov  min. 400W, vrták  
oceľ d 13mm	  
Vŕtačka stojanová  750W, skľučovadlo 16mm,  	  
Kompresor 1100W/230V, 8 bar, výkon 200 l, plniaci výkon 25l, hadica 10 metrov	  
Pištoľ na striekanie  na kompresor pre nanášanie farieb 
Dielenské  kozy 1000, v 600 – 1200 
Pracovný nastavovateľný stôl (kozy) 4000x2000 v 800 – 1000 mm  
Kladivo kováčske 1,5 kg  
Kladivo kováčske 1,0 kg,  
Kladivo kováčske 2 kg, 
Kladivo kováčske 5kg 
Kladivo kováčske presekávacie v sade 3 ks 
Svorky kovové zámočnícke 400 mm 
Ohýbačka profilov  ručná pl30/8, d 18mm, 
4HR 16 mm 
Skrutkovače sada ploché a krížové 
Súprava kľúčov vidlicové a očkové 12ks 
Kováčske kliešte súprava  6ks 
Kováčsky kľúč „F“ malý  
Kováčsky kľúč „F“ veľký 
Vŕtačka ručná príklepová SDS Plus min. 700W vŕtanie betón do 24mm 
Stojanová vrtačka na kov , 750W, skluč. 16mm,  
Sada kľúčov gola ¼ a ½  min 90 dielna 
Predlžovačka 10m 
Predlžovačka 25m kotúč 
Píla na železo ručná  
Sada sekáčov 5ks 
Pilník na kov – základná sada 6ks 
Uhlomer kovový zámočnícky 400x600 mm 
Nitovacie kliešte ručné  
Uholník nástrojársky 150 mm 
Uholník nástrojársky 400 mm 
Vodováha 1000 mm 
Vodováha 1500 mm 
Nožnice ručné na plech do 1,5 mm 
Kliešte zámočnícke  sada 6ks  
Presné výsuvné meradlo kovové 300 mm  
Skladovacia skriňa 4police , 1000x1900 hĺbka 400 mm 
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Doprava, dodanie do miesta určenia vrátane ostatných nákladov súvisiacich s dodávkou 
predmetu zákazky je súčasťou obstarávacej ceny. 
 
4. DOBA POSKYTOVANIA  

august  2012 – september 2012 
 

5. ROZSAH POSKYTOVANIA SLUŽBY 
 

Predmet obstarávania Množstvo 

kováčska vyhňa elektrická 230V, rozmer 
cca. 600x950 mm v 750 s ochrannými 
klinmi,  

2 ks 

komín nad vyhňu  - špecifikácia ku vyhni 2 ks 
Kovadlina kováčska  min . 80 kg 2 ks 
Kováčske zápustky ku kovadline základná 
sada  5 ks  2 sady 

Podstavec pod  kovadlinu  2 ks 
Zverák kováčsky  min. čeľuste 125 mm, 
rozovretie min. 125 mm 1ks 

Kovová nádoba na vodu – ku vyhni 25 l 2 ks 
Pracovné stoly dielenské  rozmer 
1500x800, nosnosť 200 kg s kontajnerom  2 ks 

Zverák zámočnícky min. čeľuste 125 mm, 
rozovretie min. 125 mm 2ks 

Deliaca brúska stojanová  kotúč min d 
=355mm, min . 2000W	  

1 ks 

Podstavec pod brúsku 	   1ks 
Zváračka CO2 MIG MAG poloautomat,  
zvárací prúd  min. 260 A, drôt 0,8 - 1,2 
mm, euro- horák  4m na drôt 0,8-1,2 mm ,  
redukčný ventil, 2x fľaša CO2  8 litrová,	  

1 ks 

brúsky uhlové ručné d 125 mm, min. 
750W	  

3 ks 

Brúska uhlová d 180 mm min 1000W 1 ks 
Stolová brúska  dvojkotúčová  500W,  
brúsny kotúč min . 175x25mm	  

1 ks 

Vŕtačka ručná na kov  min. 400W, vrták  
oceľ d 13mm	  

1 ks 
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Vŕtačka stojanová  750W, skľučovadlo 
16mm,  	   1 ks 

Kompresor 1100W/230V, 8 bar, výkon 
200 l, plniaci výkon 25l, hadica 10 metrov	   1 ks 

Pištoľ na striekanie  na kompresor pre 
nanášanie farieb 1 ks 

Dielenské  kozy š1000, výška nastaviteľná 
750 – 1200 2 ks 

Pracovný nastavovateľný stôl (kozy) 
4000x2000 v 800 – 1000 mm  1sada  

Kladivo kováčske 1,5 kg  3ks 
Kladivo kováčske 1,0 kg  3ks 
Kladivo kováčske 2 kg 3ks 
Kladivo kováčske 5kg 1ks 
Kladivo kováčske presekávacie v sade 3 
ks 1 sada 

Svorky kovové zámočnícke 400 mm 4 ks 
Ohýbačka profilov  ručná pl30/8, d 18mm, 
4HR 16 mm 1 ks 

Skrutkovače sada ploché a krížové 1 sada po 6 ks 
Súprava kľúčov vidlicové a očkové 12ks 1 sada 
Kováčske kliešte súprava  6ks 2 ks 
Kováčsky kľúč „F“ malý  2 ks 
Kováčsky kľúč „F“ veľký 1 ks 
Vŕtačka ručná príklepová SDS Plus min. 
700W vŕtanie betón do 24mm 1 ks 

Stojanová vrtačka na kov , 750W, skluč. 
16mm,  1 ks 

Sada kľúčov gola ¼ a ½  min 90 dielna 1 sada 
Predlžovačka 10m 3 ks 
Predlžovačka 25m kotúč 1 ks 
Píla na železo ručná  3 ks 
Sada sekáčov 5ks 2 sady  
Pilník na kov – základná sada 6ks 2 sady 
Uhlomer kovový zámočnícky 400x600 
mm 1 ks 

Nitovacie kliešte ručné  1 ks 
Uholník nástrojársky 150 mm 2 ks 
Uholník nástrojársky 400 mm 2 ks 
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Vodováha 1000 mm 1 ks 
Vodováha 1500 mm 1 ks 
Nožnice ručné na plech do 1,5 mm 2 ks 
Kliešte zámočnícke  sada 6ks  2 sady 
Presné výsuvné meradlo kovové 300 mm  2 ks 
Skladovacia skriňa 4police , 1000x1900 
hĺbka 400 mm 2 ks 

 
 
6. LOKALITA POSKYTOVANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 
Obec Bačkov 
 
7. POČET MIEST 
0 
 
8. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY 
Na celý predmet zákazky. 
 
9. MOŽNOSŤ PREDLOŽENINIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ 
Neumožňuje sa. 
 
10. SPÔSOB A VÝŠKA URČENIA PREDPOKLADANEJ CENY ZÁKAZKY 
S NÍZKOU HODNOTOU 
Predmetom ponuky je predloženie: 

- Celkovej hodnoty služby v EUR 
 
Hodnota zákazy bola určená za náklade priemernej ceny práce v obdobných profesiách podľa 
zverejnených štatistických údajov a schváleného predpokladaného rozpočtu projektu 
„Podpora rómskej komunity za účelom  zvyšovania osobných zručností“ v položkách 633004 
pracovné stroje a zariadenia na praktickú výučbu remeselného kováča, ktorý bol súčasťou 
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo ŠF ESF prostredníctvom 
SORO/RO, registrovanej pod ITMS kódom: 27120230129. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky je max. vo výške: 7 916,67 eur bez DPH 
Lehota viazanosti ponúk do: 31. 08. 2012  
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11. KRITÉRIA HODNOTENIA 
Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za celý 
predmet zákazky (v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH celková cena) vrátane 
všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky. 
 
12. PODMIENKY ÚČASTI 
Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné k ponuke priložiť: 

- Cenovú ponuku 
- Kópiu dokladu o oprávnení dodať tovar 

 
13. SPÔSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK 
Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adrese: 
Sirôtka 
Justína Hajašová 
ul. Sovietskej armády 202 
076 03 Hraň 
 
Obálku s ponukou je potrebné označiť  nasledovným: adresa verejného obstarávateľa, adresa 
uchádzača, označenie, „Pracovné stroje  a zariadenie na praktickú výučbu remeselného 
kováča – NEOTVÁRAŤ“. 
 
Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 04. 07. 2012 do 12.00 hod. Tento termín je 
konečný pre obidva uvedené spôsoby doručenia ponúk. Ponuky nie je možné posielať 
elektronicky ani faxom. 
 
14. DÁTUM VYHODNOTENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK 
Dátum: 04. 07. 2012 
Miesto: Sirôtka, ul. Sovietskej armády, Hraň (pobočka organizácie) 
Čas: 15.00 hod. 
 
V Trebišove, 14. 6. 2012 
 
Spracovala: Justína Hajašová 
 
Za obstarávateľa: Justína Hajašová, riaditeľka občianskeho združenia 


