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          UTSO/Kap/  Ing. Kapustová            28.2.2017 
       45/2017/1/132       033/3236434 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
   § 117-  ZsNH  
 

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, 917 01 
Trnava, zabezpečuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a v súlade so  Smernicou k zabezpečovaniu verejného obstarávania 
v podmienkach SKaŠZMT výber dodávateľa pre predmet zákazky „Dodanie 
chlóru a nájom oceľových fliaš.“. 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
  Názov organizácie:        Správa kultúrnych a športových zariadení  
       mesta Trnava 
  Sídlo organizácie:  Hlavná 17, 917 01 Trnava 
  Štatutárny zástupca: Ing. Martin Turčan 
  IČO:    00598135 
  Kontaktná osoba:  Ing. Katarína Kapustová,  
  Tel.:    033/3236434    
  Fax:    033/5936241          
  e-mail:   katarina.kapustova@skasz.trnava.sk 
  internetová adresa:  www.skasz.trnava.sk 
 
2. Predmet zákazky: 

    Predmetom zákazky je dodanie plynného chlóru na dezinfekciu bazénovej 
vody v tlakových oceľových fľašiach a zároveň prenájom dodaných oceľových 
fliaš na nevyhnutnú dobu, t. z. do  spotrebovania chlóru. Súčasťou predmetu 
zákazky je dodanie tovaru na miesto určenia a odvoz prázdnych fliaš.  

 Chlór bude dodávaný v tlakových oceľových fľašiach s obsahom 50 kg, 
Z dôvodu určenia dĺžky nájmu musia byť jednotlivé fľaše identifikovateľné 
napr. čiarovým kódom.  

  
 Špecifikácia a predpokladaný rozsah predmetu zákazky: 

Pol. č.  Názov: Mn/MJ: 

1 Chlór 2.5,  50kg. 33 ks 

2. Nájom oceľovej fľaše. 2535 deň 

3. 
Dodanie na miesto určenia, vrátane 
všetkých poplatkov. 5 doprava 
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 Uvedené množstvo chlóru a rozsah súvisiacich služieb boli stanovené  na 
základe odobraného tovaru a služieb poskytnutých v sezóne 2016/17 a slúžia 
na získanie jednotkových cien pre sezónu 2017/18. Uvedené množstvo a 
rozsah nie je záväzný a v priebehu sezóny 2017/18 sa bude meniť podľa 
aktuálnych potrieb jednotlivých prevádzok.   

 Zmluvná cena plnenia vznikne ako suma cien za skutočne dodané množstvo 
chlóru, za skutočne zaplatené nájomné oceľových fliaš a skutočné náklady 
súvisiace s dodaním na miesto určenia.  

   
 Realizácia dodávok: 

 Plnenie počas trvania zmluvy sa bude uskutočňovať na základe telefonických 
alebo elektronicky zasielaných čiastkových objednávok. 

 Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje dodávať chlór do 48 hodín od 
obdržania telefonickej alebo mailovej čiastkovej objednávky. Odvoz  
prázdnych fliaš úspešný uchádzač zabezpečí po nahlásení do 3 pracovných 
dní.  

  
3.  Spoločný slovník obstarávania (CPV): 24311900-3, 60000000-8 
 
4. Lehota trvania zmluvy: od  1.4.2017 do 31.3.2018 
 
5. Miesto dodania: Kúpalisko Castiglione, ul. J. Slottu 45, Trnava  

  
6. Obsah ponuky:  
6.1 Krycí list ponuky podľa prílohy A potvrdený uchádzačom,  
6.2 Ocenená príloha č. 1 – Dodanie chlóru a nájom oceľových fliaš. Cena 
v krycom liste ponuky bude vychádzať s cien uvedených v prílohe.  

 
7. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
7.1 Navrhovaná  cena  musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 
Z.z. o cenách v znení neskorších  predpisov a vyhlášky  MF SR č. 87/1996 
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon  o cenách. Navrhovaná cena bude uvedená 
v mene  euro. 

7.2 Cena uvedená v krycom liste ponuky  vychádza z ocenenej prílohy č. 1. 
a musí zahŕňať všetky náklady  spojené s dodaním tovaru na miesto určenia, 
vrátane dopravy, ADR poplatku, mýtneho poplatku, palivového poplatku 
a odvozu prázdnych fliaš. 

7.3 Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení : 
       7.2.1/ - navrhovaná cena bez DPH 
       7.2.2/ - sadzba DPH a výška DPH 
       7.2.3/ - navrhovaná cena vrátane DPH 
 7.4 Ak uchádzač  nie je platcom  DPH,  uvedie  celkovú navrhovanú  cenu  

a  súčasne na túto skutočnosť v krycom liste ponuky upozorní. 
 
7.  Spôsob predkladania ponúk: 
7.1 Cenovú ponuku uchádzač zašle  elektronicky na adresu kontaktnej osoby  

podľa bodu 1 tejto výzvy -  katarina.kapustova@skasz.trnava.sk 
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7.2 Lehota na doručenie ponuky je do 9.3.2017 do 12.00 hod. 
 
8. Kritérium  na vyhodnotenie ponúk: 
    -  Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH- 
 
9. Obchodné podmienky 
9.1 Predmet zákazky sa bude realizovať na základe zmluvy  uzatvorenej podľa   
§ 269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka s úspešným uchádzačom.  

9.2 Jednotkové ceny úspešného uchádzača budú v zmluve uvedené ako: 
zmluvná jednotková ceny pre dodanie  50 kg oceľovej fľaše chlóru, zmluvná 
cena za nájom jednej1 oceľovej fľaše na jeden deň a náklady na dovoz jednej 
čiastkovej objednávky. 

9.3 Predpokladané množstvá uvedené v prílohe č. 1  nie sú pre plnenie zmluvy 
záväzné, v priebehu r. 2017-18 sa môžu meniť podľa aktuálnych potrieb 
jednotlivých prevádzok.    

9.4 Rozsah predmetu zmluvy bude v lehote trvania zmluvy špecifikovaný 
samostatnými čiastkovými objednávkami zadávanými telefonicky alebo 
elektronickou poštou. 

9.5 Platba za dodanie chlóru bude vykonaná na základe čiastkových faktúr, 
vystavených po realizovaní každej čiastkovej objednávky. 

9.6 Platba za nájom oceľových fliaš bude realizovaná na základe čiastkových 
faktúr vystavených úspešným uchádzačom vždy k poslednému dňu  
kalendárneho mesiaca. 

9.7 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
9.8 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a zaniká uplynutím doby na ktorú 
bola uzatvorená, alebo vyčerpaním finančného limitu 4.999,- eur, podľa toho, 
ktorá zo skutočností nastane skôr.  

 
 
10.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa : 
10.1 Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za celý predmet 

zákazky bude najnižšia.  
10.2 V prípade, že úspešný uchádzač stratí schopnosť zabezpečiť realizáciu 

predmetu zákazky, verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača, ktorý 
sa vo výberovom konaní umiestnil ako ďalší v poradí. 

 
 

   

 
 
 
 
 
Prílohy: Krycí list ponuky – Príloha A 
   Dodanie chlóru a nájom oceľových fliaš – Príloha č. 1  

Ing. Martin Turčan 
riaditeľ SKaŠZ  
mesta Trnava 


