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Výzva na predloženie ponuky
v rámci výberu nákupu tovaru formou elektronickej aukcie

v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len "Zákon" ) a v súlade s príkazom primátora č. 14/2010 pre zabezpečovanie zjed-
nodušeného postupu verejného obstarávania zadaním zákaziek s nízkymi hodnotami.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa ( vyhlasovateľa súťaže) :

Názov: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
IČO: OO 598135
Obec ( mesto): Trnava PSČ: 917 01
Ulica: Hlavná 17
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Hor á č e k - technický úsek
Telefón: +421 333236437 Fax: +421 335936241
Elektronická pošta: miroslav.horacek@skasz.trnava.sk
Internetová adresa: www.skasz.trnava.sk

2. Názov zákazky s nízkou hodnotou ( predmet zákazky) :

"Kontajner pre kúpalisko Castiglione v Trnave".

3. Miesto dodania tovaru: Trnava

Kúpalisko Castiglione, J. Slottu 45, 917 01 Trnava.

4. Predmet a rozsah zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie 1ks kontajnera pre kúpalisko Castiglione v Trnave podľa dispo-
zičného výkresu, ktorý je súčasťou prílohy súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača dodržať nasledovné technické parametre, ktoré mu-
sí predmetný kontajner splňat :

4.1 - Vonkajšie rozmery kontajnera: 6055 x 2435 x 2591 mm (dlžka x šírka x výška)
( uvedené rozmery sú orientačné a uchádzač môže navrhnúť typizované rozmery svojich modulov)

4.2 - Farebný odtieň vonkajšieho náteru s vysokou odolnosťou voči poveternostným podmienkam
je RAL 7035 ( bledo šedý) v kombinácii s náterom oceľového nosného rámu vo farbe RAL
3020 ( červený ).

4.3 - Podlahová krytina PVC hrúbky 2,5 mm farebný odtieň určí verejný obstarávateľ na základe
vzorkovníka, ktorý mu predloží úspešný uchádzač ešte pred realizáciou.

4.4 - Vnútorné steny 2 x podľa výkresu - izolované hr. 70 mm prevedenie drevotrieska obojstranne
laminované - farba biela.

4.5 - Plastové okná - 3 komorový profil s izolačným dvojsklom bielej farby s otvárateľno-výklop-
ným kovaním s vonkajšou plastovou žalúziou a mrežami podľa schémy okien uvedených v
prllohe súťažných podkladov.

4.6 - Vstupné vonkajšie dvere jednokrídlové DIN/875 x 2000 mm obloženie z pozinkovaného oce-
ľového plechu s izoláciou a kovaním s obojstrannou cylindrickou vložkou.
Vnútorné dvere drevené jednokrídlové šírky 625 x 1970 mm ( podľa výkresu) v oceľovej zá-
rubni farba biela s kovaním a zámkom s jednostrannou cylindrickou vložkou (značením voľ-
no - obsadené ).

4.7 - Sanitárne zariadenia 1 x WC kombi, 1 x umývadlo - studená a teplá voda, 1 x sprchovací box
a 1 x elektrický bojler 801.
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4.8 - Elektro:

kompletná elektroinštalácia 220V, 16A v zmysle STN
1 x dvojžiarivkové osvetľovacie teleso 2 x 36 W (vrátane trubíc a štartéru )
2 x svetlo žiarovkové vnútorné 40W ( vrátane žiarovky)
3 x vypinač svetla
5 x sieťová zásuvka 220V (rozmiestnenie podľa výkresu - príloha súťažných podkladov)
Elektrické radiátory nie sú súčasťou dodávky!

5. Kód CPV:

Hlavný slovnik CPV: 44619000-2

6. Lehota dodania tovaru:

Najneskôr do 23.12.2011.

7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov vyhradených v rozpočte SKaŠZ MT, pričom
finančný preddavok nebude poskytnutý.

8. Súťažné podklady v elektronickej forme tvorí:

8.1/- Výzva na predloženie ponuky
8.2/ - Súťažné podklady

9. Obsah ponuky:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady v elektronickej
forme a to:

9.1/- Doklad o oprávnení podnikať alebo kópiu potvrdenia o zapisaní do zoznamu podnikateľov.

9.2/- Krycí list ponuky, s uvedením celkovej ceny s DPH.

9.3/- Prehlásenie uchádzača že:

rr sa v plnom rozsahu oboznámil so súťažnými podmienkami, rozsahu dodávky tovaru,
definovaným podmienkam porozumel a s dodávkou tovaru za týchto podmienok súhlasí.

c:r všetky údaje a doklady uvedené v ponuke sú úplné a pravdivé,

Uvedené doklady musia byt' doložené ako príloha v aukčnej sieni uchádzača do termínu ukonče-
nia zadávacieho kola.

10. Upozornenie
c:r V pripade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 9., nebude vyzvaný

do súťažného kola.
c:r V elektronickej aukcii verejný obstarávater žiada uvádzať ceny vrátane DPH!

11. Lehota na prihlásenie sa do e-aukcie :

11.1/- Zadávaciekoloe-aukcie začína 22.11.2011 od 10.00 hod. a končí 29.11.2011. o
10.00 hod.

10.2/- Súťažné kolo sa uskutočni dňa 29.11.2011 o 13.00 hod.
Prihlásiť sa do e-aukcie je možné iba v zadávacom kole.
Elektronická aukcia sa bude konať na internetovej adrese - http://msutrnava.well.sk
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Výzva k účasti von-line výberovom konaní Vám bude zaslaná e-mailom na adresu, ktorú ste
poskytli verejnému obstarávateľovi.
Pre účasť v elektronickom výberovom konaní bude nutné vyplniť prihlášku, ktorú si budete môcť
zobraziť cez výzvu von-line výberovom konani. Po vyplnení prihlášky Vám bude zaslaný desať-
miestny prístupový kľúč, ktorým sa sprístupní e-aukčná sieň.

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

<T Najnižšia cena predmetu zákazky - ( celková cena za dodávku tovaru vrátane DPH)

Ponuková cena musi zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky na miesto
určenia pri dodržaní všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa pre predmet zákazky uvede-
ných vo výzve na predloženie ponuky a v súťažných podkladoch.

Upozornenie:
Pokiaľ bude ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na predloženie ponuky, alebo so
súťažnými podkladmi, s úspešným uchádzačom nebude uzatvorená kúpna zmluva a bude oslo-
vený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalši v poradí.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávatera :

<:r Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej cena za celkovú do-
dávku tovaru bude vyššia ako limit v zmysle § 4 ods. 5 zákona Č. 25/2006 Z.z.

<:r Nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky s nízkou hodnotou,
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku.

<:r Uchádzač bude oboznámený o úspešnosti svojej ponuky.

<:r Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona č.25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum: 21.11.2011

Ipriiva kult. ili šport. zariad' ~
mesta Trnava ~

Hlavná 17
917 oo TRNAVA

Mgr. Miroslav Hru b Ý
riaditeľ SKaŠZ MT
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~I Verejný obstarávateľ:

Zákazka s nízkou hodnotou - Tovary
Metóda výberového konania - elektronická aukcia

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky:

Kontajner pre kúpalisko
Castiglione v Trnave

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov potvrdzuje:

V Trnave, dňa 21.11.2011

.............................. j. .
Ing. Miroslav H o f á č e k

reg. číslo: A0007-024-2001
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ZÁKAZKA S N(ZKOU HODNOTOU - TOVARY

Oddiel AI
Pokyny pre záujemcov a uchádzačov

Časť l.
Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávatera :
1.1 Názovorganizácie: Správa kultúrnych a iportových zariadení mesta Trnava

Sídlo organizácie: Hlavná 17, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslav Hru b Ý, riaditeľ
IČO: Q~Q~59•.••8,,-1-,-,3.•..•.5,----- _
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba :
Telefón:
Fax:
e-mail:
internetová adresa:

Ing. Miroslav Hor á č e K
+421 333236437
+421 33 5936 241

miroslav.horacek@skasz.trnava.sk
www.skasz.trnava.sk

2. Predmet zákazky:
2.1 Kontajner pre kúpalisko Castiglione v Trnave - ( 1 ks )
2.2 Spoločný slovnfk obstarávania CPV: 44619000-2
2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí oddiel: BI - Opis predmetu zákazky.

3. Komplexnosť dodávky:
3.1 Uchádzač predloží ponuku na predmet zákazky s uveden fm jednotkovej ceny za jeden kus vráta-

ne DPH a dopravy na miesto určenia.

4. Zdroj finančných prostriedkov:
4.1 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov vyhradených v rozpočte SKaŠZ MT. Verejný

obstarávateľ neposkytne preddavok na plnenie zmluvy. Platba bude realizovaná po dodaní pred-
metu zákazky.

5. Typ zmluvy:
5.1 S vybraným uchádzačom bude uzavretá kúpna zmluva.
5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok tvor! oddiel: DI - Obchodné podmienky dodania

predmetu zákazky.

6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
6.1 Miesto dodania predmetu zákazky: Kúpalisko Castiglione, J. Slottu 45, 917 01 Trnava.
6.2 Požadovaný termfn dodania tovaru: najneskOr do 23.12.2011.

7. Variantné riešenie:
7.1 Neumožl'luje sa predložiť variantné riešenie.
7.2 Ak súčastou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude variantné riešenie zaradené do vyhodno-

tenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

8. Platnosť ponúk:
8.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do: 31.12.2011.

Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie

9. Komunikácia medzi verejným obstarávaterom a uchádzačmi:
9.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len "informácie") medzi verejným obstará-

vateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať výlu~ne elektronickou formou v zadávacom kole.

3

mailto:miroslav.horacek@skasz.trnava.sk
http://www.skasz.trnava.sk


ZÁKAZKA S NlzKOU HODNOTOU - TOVARY

( Časť III.
Príprava ponuky

10. Jazyk ponuky: .
10.1 Celá ponuka a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

11. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

11.1/- Doklad o oprávnen I podnikať alebo kópiu potvrdenia o zapísani do zoznamu podnikateľov.

11.2/ - Kryci list ponuky, s uvedením celkovej ceny s DPH.

11.3/ - Prehlásenie uchádzača že :

<:r sa v plnom rozsahu oboznámil so súťažnými podmienkami, rozsahu dodávky tovaru,
definovaným podmienkam porozumel a s dodávkou tovaru za týchto podmienok súhlasi.

<:r všetky údaje a doklady uvedené v ponuke sú úplné a pravdivé,

Uvedené (naskenované) doklady musia byť doložené ako príloha v aukčnej sieni uchádzača
do termínu ukončenia zadávacieho kola.
Poznámka: Originál resp. úradne overenú fotokópiu nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu predklada-

nia ponúk predloží vybratý uchádzač pred podpisom kúpnej zmluvy.

12. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
12.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR Č. 18/1996 Z.z. o ce-

nách v zneni neskorších predpisov.
12.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách vrátane DPH a dopravy na

miesto určenia stanovené verejným obstarávatefom.
12.3 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť upozorní v ponuke.
12.4 Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalita-

tivnych, dodacích a platobných podmienok a výzvy na predloženie ponuky.

Časť IV.
Predkladanie ponúk ve-aukcii

13. Lehota na prihlásenie sa do e-aukcie :
13.1 Lehota na prihlásenie sa do e-aukcie je do 29.11.2011 do 10.00 hod.

Elektronická aukcia sa bude konať na internetovej adrese - http://msutrnava.well.sk

14. Zadávacie kolo e-aukcie :
14.1 Zadávacie kolo e-aukcie začína 22.11.2011 od 10.00 hod.
14.2 Potrebné doklady podľa bodu 11 - Obsah ponuky musí byť vložený ako príloha v aukčnej sieni

uchádzača do terminu ukončenia zadávacieho kola (t.j. do 29.11.2011 do 10.00 hod. )
14.3 Výzva k účasti on-line výberovom konanI bude jednotlivým uchádzačom zaslaná e-mailom.
14.4 Pre účasť v elektronickom výberovom konaní bude nutné vyplniť prihlášku, ktorú si budete

môcť zobraziť cez výzvu von-line výberovom konaní. Po vyplneni prihlášky Vám bude zaslaný
desaťmiestny pristupový kľúč, ktorým sa spristupní e-aukčná sieň.

14.5 V zadávacom kole je potrebné uviesť celkovú cenu predmetu zákazky, v opačnom prípade sa
uchádzač nebude môcť zúčastniť súťažného kola.

15. Medzikolo e-aukcie :
15.1 Slúži verejnému obstarávateľovi na kontrolu príloh v aukčnej sieni jednotlivých uchádzačov.

Medzikolo začína 29.11.2011 od 10.00 hod. a trvá až do začiatku súťažného kola ( t.j. do 29.11.
2011 do 13.00 hod.)
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ZÁKAZKA S NíZKOU HODNOTOU - TOVARY

( 16. Súťažné kolo e-aukcie :
16.1 Súťažné kolo e-aukcie sa uskutoční dňa 29.11.2011 o 13.00 hod., pričom predpokladaná dlžka

kola je 20 minút. Kolo bude predlžené o 2 min. pri zmene minimálnej ceny ponuky v posled-
ných 2 minútach. .
Poznámka: Podrobné informácie o priebehu elektronickej aukcie sú uvedené v Pozvánke

( časť - Priebeh ).

Čast'V.
Vyhodnotenie ponúk

17. Hodnotenie ponúk:
17.1 Kritériom na hodnotenie ponúkje najnižšia cena za celú dodávku (vrátane dopravy).
17.2 Verejný obstarávatel' si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej cena za celkovú do-

dávku bude vyššia ako limit v zmysle § 4 ods. 5 zákona č.25/2006 Z.z.
17.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku príp. redukovať rozsah

predmetu zákazky v prípade, ak cena za celkovú dodávku prekročí výšku finančných prostried-
kov vyčlenených verejným obstarávateľom na predmet zákazky a zároveň si vyhradzuje právo
zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená.

17.4 Nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky s nízkou hodnotou, verej-
ný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku.

Čast' VI.
Prijatie ponuky

18. Uzavretie zmluvy :
18.1 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva na celý predmet obstarávania.

Oddiel BI
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie 1ks kontajnera pre kúpalisko Castiglione v Trnave podľa dispo-
zičného výkresu, ktorý je súčasťou prílohy súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača dodržať nasledovné technické parametre, ktoré mu-
sí predmetný kontajner splňat :

4.1 - Vonkajšie rozmery kontajnera: 6055 x 2435 x 2591 mm (dfžka x šírka x výška)
( uvedené rozmery sú orientačné a uchádzač môže navrhnúť typizované rozmery svojich modulov)

4.2 - Farebný odtieň vonkajšieho náteru s vysokou odolnosťou voči poveternostným podmienkam
je RAL 7035 ( bledo šedý) v kombinácii s náterom oceľového nosného rámu vo farbe RAL
3020 ( červený ).

4.3 - Podlahová krytina PVC hrúbky 2,5 mm farebný odtieň určí verejný obstarávateľ na základe
vzorkovníka, ktorý mu predloží úspešný uchádzač ešte pred realizáciou.

4.4 - Vnútorné steny 2 x podľa výkresu - izolované hr. 70 mm prevedenie drevotrieska obojstranne
laminované - farba biela.

4.5 - Plastové okná - 3 komorový profil s izolačným dvojsklom bielej farby s otvárateľno-výklop-
ným kovaním s vonkajšou plastovou žalúziou a mrežami podľa schémy okien uvedených v
prílohe súťažných podkladov.
Poznámka: Žalúzla bude len na okne v miestnosti Č. 3, mreže budú na všetkých oknách.

4.6 - Vstupné vonkajšie dvere jednokrídlové DIN/ 875 x 2000 mm obloženie z pozinkovaného oce-
ľového plechu s izoláciou a kovaním s obojstrannou cylindrickou vložkou.
Vnútorné dvere drevené jednokrídlové šírky 625 x 1970 mm ( podl'a výkresu) v oceľovej zá-
rubni farba biela s kovaním a zámkom s jednostrannou cylindrickou vložkou (značením voľ-
no - obsadené ).
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4.7 - Sanitárne zariadenia 1 x WC kombi, 1 x umývadlo - studená a teplá voda, 1 x sprchovací box
a 1 x elektrický bojler 801.

4.8 - Elektro: .
kompletná elektroinštalácia 220V, 16A v zmysle STN
1 x dvojžiarivkové osvetl'ovacie teleso 2 x 36 W ( vrátane trubíc a štartéru )
2 x svetlo žiarovkové vnútorné 40W ( vrátane žiarovky)
3 x vypínač svetla
5 x sieťová zásuvka 220V (rozmiestnenie podl'a výkresu - príloha súťažných podkladov)
Elektrické radiátory nie sú súčasťou dodávky!

Oddiel CI
Spôsob určenia ceny

1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona 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.

2. Súťaží sa o celkovú cenu dodávky vrátane DPH, ktorá vznikne vynásobením jednotkovej ceny s
požadovaným množstvom (t.j. 1 ks)

Celková cena = ( jednotková cena * množstvo)

3. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena v ponuke bude vyjadrená v EUR vrátane DPH a dopravy
na miesto určenia ..

Oddiel DI
Obchodné podmienky

1. Platobné podmienky:
1.1 Platba za tovar bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku po dodaní tovaru na

miesto určenia na základe faktúry a potvrdeného dodacieho listu.
1.2 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia kupujúcemu.

2. Dodacie podmienky:
2.1 Dopravu na miesto určenia zabezpečí úspešný uchádzač.
2.2 Miesto dodania: Kúpalisko Castiglione, J. Slottu 45, 917 01 Trnava.

2.3 Dodávateľ je povinný informovať kupujúceho o dátume dodávky 2 dni vopred.
2.4 Všetky náklady predávajúceho vynaložené na dodávku tovaru vrátane jeho prepravy sú zahrnuté

v celkovej cene určenej podľa oddielu C.

3. Osobitné dojednania :
3.1 Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktoré nie sú upravené v zmluve, sa riadia usta-

noveniami Obchodného zákonníka a ním súvisiacich predpisov.

V Trnave, dňa 21.11.2011
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Príloha

Kontajner pre kúpalisko Castiglione - Trnava
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