
 

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
Hlavná  17, 917 01  Trnava 

 

 
 

Výzva  na  predloženie  ponuky 

v rámci výberu poskytovateľa služieb formou elektronickej aukcie 

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  SKaŠZ MT k zabezpečovaniu verejného obstarávania zo dňa 

30.09.2016, verejný obstarávateľ realizuje výber poskytovateľa služieb na predmet  zákazky: 
„OP a OS elektrických zariadení, bleskozvodových sústav a elektrických spotrebičov 

v objektoch SKaŠZ MT na r.:  2017“ 

 
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky v súlade s nasledovnou výzvou: 

 
 
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:                              00 598 135 
     Kontaktná osoba:         Ing. Miroslav  Horáček - technický úsek 

     Telefón:                       +421 33 3236 437         
     Fax:                             +421 33 5936 241 
     Elektronická pošta:       miroslav.horacek@skasz.trnava.sk 
     Internetová adresa:      www.skasz.trnava.sk 
 
 
2.   Predmet zákazky: 
      2.1/ - Predmetom zákazky sú:   Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení,  

                                                   bleskozvodových sústav  a  elektrických spotrebičov v  obj. 
                                                   SKaŠZ MT na r.:  2017 
   

      2.2/ - Spoločný slovník obstarávania ( CPV ):  71314100-3 -  ( Služby súvisiace s elektrinou ) 

      2.3/ - Názov a rozsah zákaziek je uvedený v prílohe B  - Zoznam požadovaných služieb na  OP a 
               OS elektrických zariadení, bleskozvodových sústav  a  elektrických spotrebičov v objektoch 
               SKaŠZ MT na rok  2017. 
      2.4/ - O výsledku  OP a OS   vyhotoví úspešný uchádzač správu  a v zmysle vyhlášky  č. 508/2009  
               Z.z. MPSVaR, prílohy č. 8 uvedie v závere správy aj  termín nasledujúcej OP a OS. 
      2.4/ - Dodacie lehoty:  v priebehu roka 2017  -  podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. 
               Predložením ponuky sa  uchádzač zaväzuje vykonávať   OP a OS  v lehote trvania zmluvy. 
                
 
3.   Miesto poskytnutia služieb:                       
                ( 1/ - v obj. v SKaŠZ MT )   
      3.1/   - Krytá plaváreň Zátvor,  Rovná  9,  Trnava 
      3.2/   - Kultúrny dom Modranka,  Seredská  131,  Trnava - Modranka 
      3.3/   - Kúpalisko Castiglione,  J. Slottu  42,  Trnava 
      3.4/   - Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava 
      3.5/   - Verejné WC - Radlinského ul.,  Radlinského ul.,  Trnava 
      3.6/   - SKaŠZ MT,  Hlavná 17,  Trnava      
      3.7/   - Mestská športová hala,  Rybníkova  15,  Trnava 
      3.8/   - Mestský amfiteáter,  Halenárska  20,  Trnava 
      3.9/   - ŠA Slávia FI,  Rybníková  16, Trnava 
        

                 ( 2/ - v obj. v dlhodobom užívaní nájomcov alebo športových klubov ) 
      3.10/ - ŠA J. Slottu - FK Lokomotíva, J. Slottu  45, Trnava 
      3.11/ - ŠA Slávia - AŠK Slávia,  Rybníkova 16,  Trnava   
      3.12/ - ŠA Modranka, I. Krasku  33,  Trnava - Modranka   
      3.13/ - Strelnica Štrky, Štrky,  Trnava 
      3.14/ - FI Prednádražie, K. Máhra  11,  Trnava   
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4.   Lehota poskytovania služieb:   
      Priebežne do:  15.12.2017.    
      Termíny požadovaných  OP a OS  elektrických  zariadení, bleskozvodových sústav  a  elektrických  
      spotrebičov sú uvedené v  prílohe B  tejto výzvy.   
 
 
5.   Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:    
      5.1/ - Predmet zákazky bude  financovaný  z prostriedkov vyhradených v  rozpočte  SKaŠZ  MT na   
               rok 2017, pričom finančný preddavok nebude poskytnutý.   
      5.2/ - Poskytovateľovi  bude  uhradená  zmluvná cena až po dodaní každej revízie v požadovanom  
               rozsahu a v dohodnutom termíne. 
      5.3/ - Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len na základe skutočne realizovaných  OP  
               a OS elektrických zariadení, bleskozvodových sústav  a  elektrických spotrebičov. 
 
 
6.   Súťažné podklady v elektronickej forme tvorí: 
       6.1/ - Výzva na predloženie ponuky 
       6.2/ - Krycí list ponuky -  ( Príloha  A ) 

       6.3/ - Zoznam požadovaných služieb na OP a OS elektrických  zariadení, bleskozvodových  sús- 
                tav  a  elektrospotrebičov  v obj. SKaŠZ MT na r.: 2017 -  ( Príloha  B ) 
 
 
7.   Obsah ponuky:    
      Ponuky  sa predkladajú  v slovenskom  jazyku.  Ponuka musí  obsahovať doklady v elektronickej  
      forme a to: 
 

       7.1/ - Kópiu dokladu o oprávnení podnikať. 
 

       7.2/ - Kópiu  platného  osvedčenia  ( vydané TI )  oprávňujúce vykonávať  odborné  prehliadky  a   
                odborné skúšky vyhradených  elektrických zariadení. 
   

       7.3/ - Krycí list ponuky  ( podľa prílohy  A ) 

 

       7.4/ - Prehlásenie uchádzača (  je súčasťou krycieho listu ) že : 
                7.4.1/ - sa v plnom  rozsahu oboznámil  s podmienkami verejného obstarávateľa  uvedenými  vo výzve 
                              na predloženie ponuky, definovaným podmienkam porozumel  a s  dodaním predmetu zákazky 
                              za týchto podmienok súhlasí. 
                 7.4.2/ - všetky údaje  uvedené v ponuke a doklady tvoriace súčasť ponuky sú úplné a pravdivé.     
                            

       7.5/ - Ocenený zoznam požadovaných služieb  ( podľa prílohy  B ) 

 
       Uvedené doklady musia byť doložené ako príloha v aukčnej sieni uchádzača do termínu ukonče- 
       nia  vstupného kola. 
       Upozornenie: 
         V prípade, že uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov  uvedených v bode  7., 
             verejný obstarávateľ  neumožní uchádzačovi účasť v aukčnom kole. 
         
 
8.   Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
       8.1/ - 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. Uchádzačom navrhovaná cena bude uvedená v eurách. 
 

       8.2/ - Cenu za predmet zákazky tvorí sumár jednotkových  cien uvedených v  ocenenom zozname 
                požadovaných  OP a OS  podľa prílohy  B.  Do navrhovanej ceny za predmet zákazky uchá- 
                dzač zahrnie všetky náklady súvisiace s poskytnutím  požadovaných služieb, vrátane nákla- 
                dov na dopravu a vyhotovenia revíznych správ. 
 

       8.3/ - Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení: 
                8.3.1/ - navrhovaná cena bez DPH 
                  8.3.2/ - sadzba DPH a výška DPH 
                  8.3.3/ - navrhovaná cena vrátane DPH 
 

       8.4/ - Ak uchádzač  nie je platcom  DPH,  uvedie  celkovú navrhovanú  cenu  a  súčasne  na túto  
                skutočnosť v ponuke upozorní. 
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9.   Lehota na prihlásenie sa do výberového konania elektronickou aukciou:    
         9.1/ - O zaslanie pozvánky do elektronického výberového konania môže  záujemca požiadať kon- 

         taktnú osobu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy telefonicky alebo pros- 
         tredníctvom elektronickej pošty. 

 

9.2/ - Výzva k účasti v  on-line výberovom konaní bude záujemcovi zaslaná na  e-mailovú adresu, 
         ktorú poskytne verejnému obstarávateľovi v žiadosti o účasť. 
 

9.3/ - Podmienky a špecifikácia technického pripojenia: 
         9.3.1/ - Počítač, z ktorého sa uchádzač  zúčastní elektronickej aukcie,  musí byť v čase zadávania po- 
                      núk a v čase  prebiehajúcej  on-line  súťaže pripojený k internetu.    
                      Na bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné mať nainštalovaný jeden z podporova- 
                      ných  webových prehliadačov: 
                      - Microsoft  Internet  Explorer  verzia  11.0  a vyššia, 
                      - Mozilla  Firefox  13.0  a vyššia, 
                      - Google Chrome    
                    Ďalej  je  nutné  mať  nainštalovaný    Adobe  Flash  Player,  v prehliadači  povolené  vyskako- 
                      vacie okná,  javascript  a  zapnuté  cookies. 
                       

9.4/ - Podmienky a spôsob predkladania ponuky: 
          9.4.1/ - Ako sa prihlásiť do elektronického výberového konania: 
                      V sekcii  Prihláška  v pozvánke je potrebné kliknúť na  TU.   Uchádzač sa  dostane  do svojho 

                      prihlasovacieho formulára.   Je potrebné vyplniť požadované údaje,  potvrdiť súhlas s pravidla- 
                      mi  on-line výberových konaní  PROe.biz a prihlášku   odoslať.   Týmto je uchádzač prihlásený  
                      do elektronického výberového konania.   Súčasťou  prihlášky je zvolenie prístupového mena  a 
                      hesla  ( min. dĺžka mena  aj hesla je  8 znakov ). 
                      Pomocou  týchto  údajov  môže  prihlásený  uchádzač  následne,  po doručení   10-miestneho 
                      prístupového  kľúča   vstúpiť do e-aukčnej siene. 

                      Svoje prihlasovacie údaje je nutné  si  zapamätať!     
         9.4.2/ - Ako vstupiť do e-aukčnej siene: 
                      Pre vstup do e-aukčnej  siene je potrebné použiť internetovú adresu: http:// trnava.proebiz.com 
                      Kliknutím na ňu sa otvorí internetový prehliadač na adrese e-aukčnej siene. Je potrebné zadať 
                      prístupové údaje  ( meno,  heslo , ktoré si uchádzač  zvolil v prihláške a kľúč, ktorý bude uchá- 
                      dzačovi  automaticky zaslaný e-mailom. 
                      Pokiaľ sa tieto údaje zadajú správne  ( heslo aj kľúč sú skryté ),  prebehne identifikácia a otvorí  
                      sa e-aukčná sieň.  
          9.4.3/ - Do  e-aukčnej  siene sa  nedá vstúpiť pred  začiatkom  e-aukcie.   

                      Začiatkom   bude  vstupné kolo.    V prípade  akýchkoľvek  komplikácii je potrebné kontaktovať  
                      administrátora. 

 

9.5/ - Prihlásiť sa do  výberového konania  a  predložiť ponuku vrátane požadovaných dokladov je  
         možné iba počas  vstupného kola. 
 

         9.6/ - Elektronická aukcia sa bude konať na internetovej adrese  -  http://trnava.proebiz.com 

 

       9.7/ - Vstupné kolo   e-aukcie, počas ktorého uchádzači vložia  požadované doklady a  svoju  vý- 
                chodiskovú  hodnotu  ponuky  t.j. cenu  za celý  predmet zákazky uvedenú v krycom liste  sa 

                začína  16.01.2017  od  14:00 hod.  a končí  25.01.2017  o  09:00 hod. 
 

       9.8/ - Kontrolne kolo  slúži  verejnému obstarávateľovi na  kontrolu predložených ponúk  a začne 
                25.01.2017 o  09:00 hod.  a  skončí   25.01.2017 o 10:00 hod.    V tomto čase  uchádzači už  
                nemôžu svoje ponuky meniť. 
 

       9.9/ - Aukčné kolo  sa  uskutoční dňa  25.01.2017  o 10:00 hod., pričom  predpokladaná dĺžka  

                kola je 20 minút.  Kolo bude predĺžené o  2 minúty  pri  zmene  minimálnej  ceny ponuky 
                v  posledných   2 minútach.  Počet  predĺžení nie je limitovaný.  Aukcia  skončí ak nebude v 
                sieni predložená nová cenová ponuka. 
  
 
10.  Spôsob určenia ceny:        
       10.1/ - Cena uvedená v krycom liste ponuke musí obsahovať  celkovú  cenu za  predmet zákazky,     
                  t.j. sumár cien za položky uvedené v prílohe B-Zoznam požadovaných služieb na OP a OS  
                  elektrických zariadení, bleskozvodových sústav a elektrospotrebičov  ( I. časť + II. časť ). 

 

       10.2/ - Uchádzač je povinný do ceny  započítať všetky nevyhnutné práce a dodávky,  ktoré súvisia 
                  so zabezpečovaním  poskytovaných služieb. 
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       10.3/ - Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať fyzickú obhliadky jednotlivých objektov 
                  uvedených v bode 10.4/  a  10.5/  za účelom získania všetkých potrebných informácii, ktoré 
                  budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.   Výdavky spojené s obhliadkou idú na 
                  ťarchu  uchádzača.  Nevykonanie  obhliadky nebude brané ako dôvod nepochopenia pred- 
                  metu zákazky. 
 

       10.4/ - Záujemcovia  môžu  vykonať  obhliadku jednotlivých objektov na základe telefonického do- 
                  hovovoru s vedúcimi jednotlivých prevádzok :         
                       - Krytá plaváreň Zátvor,  Rovná  9,  Trnava                             ( p. Baranovič  mobil: 0917 644330 ) 

                  - Kultúrny dom Modranka,  Seredská  131, Trnava                    ( p. Baláž  mobil:  0917 806424 ) 

                  - Kúpalisko Castiglione,  J. Slottu  42,  Trnava                             ( p. Bako  mobil: 0905 906966 ) 

                  - Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava                                            ( p. Haden  mobil:  0904 839300 ) 

                  - Verejné WC - Radlinského ul.,  Radlinského ul.,  Trnava          ( p. Baláž  mobil:  0917 806424 )  
                  - SKaŠZ MT, Hlavná  17, Trnava                                                   ( p. Baláž  mobil:  0917 806424 ) 

                  - Mestská športová hala,  Rybníkova  15,  Trnava                    ( p. Princová mobil: 0917 644220 ) 

                  - Mestský amfiteáter, Halenárska  20, Trnava                             ( p. Haden  mobil:  0904 839300 ) 
                  - ŠA Slávia FI, Rybníková  16, Trnava                                         ( p. Blšťák  mobil:  0905 594346 ) 

                                         

        10.5/ - Uchádzač ocení aj služby uvedené v prílohe č. B  - Zoznam služieb na  OP a  OS elektric- 
                    kých zariadení, bleskozvodových sústav  a  elektrospotrebičov   ( II. časť ).  
                    Ide o objekty,  ktorých  správcom   je  SKaŠZ MT  a  sú  v  dlhodobom  užívaní  nájomcov  
                    alebo športových klubov.  
                    Jedná sa o nasledovné objekty : 
                    - ŠA J. Slottu - FK Lokomotíva,  J. Slottu  45,  Trnava            ( p. Moravčík  mobil: 0905 668649 ) 

                    - ŠA Slávia - AŠK Slávia,  Rybníkova  16, Trnava                   ( p. Gubrický  mobil: 0905 278836)  

                    - ŠA Modranka,  I. Krasku  33,  Trnava - Modranka                 ( p. Zelenák  mobil: 0917 929945 ) 

                    - Strelnica Štrky, Štrky, Trnava                                                   ( p.Orihel   mobil: 0905 508578) 

                    - FI Prednádražie,  K. Máhra  11,  Trnava                                     ( p. Baláž  mobil:  0917 806424 ) 

 
 

                    Poznámka:   Realizácia  tejto časti  predmetu zákazky ( bod 10.5 )  závisí od rozhodnutia   
                                         užívateľov  športových areálov  a zariadení, či na zabezpečenie revízií elek- 
                                         trických  zariadení využijú  finančné  prostriedky poskytnuté mestom  Trnava 
                                         prostredníctvom  SKaŠZ MT.  
                                         Úspešný uchádzač sa zaväzuje v prípade požiadavky užívateľov športových 
                                         areálov  a  zariadení vykonať  revízie elektrických zariadení v požadovaných  
                                         termínoch a  cenách z elektronickej aukcie. 
 
 

11.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
       11.1/ -  Najnižšia cena predmetu zákazky - ( celková cena za poskytnuté služby vrátane DPH ). 
 

       11.2/ - Ponuková  cena  musí  zahŕňať všetky  náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky pri  
                  dodržaní všetkých  požiadaviek  verejného obstarávateľa  na  predmet zákazky uvedených  
                  vo výzve na predloženie ponuky. 
 

       11.3/ - Úspešným  uchádzačom  bude  uchádzač,  ktorého cena za predmet zákazky po skončení   
                  elektronickej aukcie bude na 1. mieste. 
                   Upozornenie:    
                  Pokiaľ  bude  ponuka v  rozpore s usmerneniami uvedenými v tejto  výzve na  predloženie   
                  ponuky,  s úspešným  uchádzačom  nebude  uzatvorená  zmluva o dielo a bude oslovený  
                  uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.      
         
 
12.  Komunikácia a dorozumievanie:    
       12.1/ - Poskytovanie  vysvetlení  a  iné  dorozumievanie   ( ďalej len informácie )  medzi  verejným  
                  obstarávateľom  a uchádzačmi sa bude uskutočňovať výlučne elektronickou formou  počas 
                  vstupného kola. 
                  Upozornenie:   
                  Každý uchádzač môže počas  vstupného  kola  požiadať o doplnenie informácií potrebných 
                  na vypracovanie ponuky, preto verejný  obstarávateľ  upozorňuje, že  v priebehu aukčného 
                  kola  už nebude poskytovať  žiadne ďalšie informácie  týkajúce sa  vysvetľovania  ohľadom 
                  predmetu zákazky.                                       
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13.  Obchodné podmienky: 
       13.1/ - Predmet zákazky  sa bude  realizovať  na  základe  zmluvy  o dielo ( ZoD ) uzavretej podľa 
                  § 536 a násl. Obchodného zákonníka. 
       13.2/ - Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky na plnenie zmluvy. 
       13.3/ - Úspešný  uchádzač  bude realizovať služby  uvedené v predmete zákazky ( viď príloha  B ) 
                  v dohodnutých  termínoch. 
       13.4/ - Verejný obstarávateľ  uhradí finančné prostriedky len  na základe  skutočne  realizovaných 
                  OP a OS elektrických zariadení, bleskozvodových sústav  a  elektrospotrebičov. 
       13.5/ - Úspešnému uchádzačovi  bude uhradená zmluvná cena  na základe čiastkových faktúr  až  
                  po dodaní každej revízii v požadovanom  rozsahu a v dohodnutom termíne. 
       13.6/ - Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa ich doručenia verejnému obstarávateľovi. 
       13.7/ - Vzťahy zmluvou neupravené sa  riadia príslušnými  ustanoveniami Obchodného zákonníka 
                  a primerane príslušnými ustanoveniami  všeobecne  záväzných predpisov vzťahujúcich  sa   
                  k predmetu zákazky. 
       13.8/ - Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu  zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledu- 
                  júcim po zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa  ( www.skasz.trnava.sk ).  
  
 
14.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
       14.1/ - S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo,  ktorej prílohu  bude tvoriť  prece- 
                  nený zoznam požadovaných služieb v rozsahu  I.  a  II. časti. 
   

       14.2/ - Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi  
                  precenený zoznam požadovaných služieb ( príloha B ), ktorý bude vychádzať z ceny za pred- 
                  met zákazky získanej z vyhodnotenia ponúk  elektronickou aukciou. 
 

       14.3/ - Úspešný  uchádzač  po  skončení  elektronickej  aukcie  zašle  verejnému obstarávateľovi  
                  potvrdený  protokol  o účasti vo výberovom konaní. 
      

         14.4/ - V prípade, že úspešný  uchádzač stratí schopnosť  zabezpečiť  plnenie predmetu  zákazky 
                   verejný obstarávateľ  príjme ponuku  uchádzača, ktorý sa vo výberovom  konaní  umiestnil  
                   ako ďalší v poradí. 
 

       14.5/ - Verejný obstarávateľ  si vyhradzuje právo  neprijať ponuku, ktorej cena za poskytnuté služ- 
                  by  bude  vyššia  ako  limit  v zmysle  § 5  zákona č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní  
                  v znení neskorších predpisov. 
 

       14.6/ - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo redukovať rozsah poskytovaných služieb v prípa- 
                  de,  ak  cena  najúspešnejšej ponuky prekročí výšku  finančných prostriedkov  vyčlenených 
                  verejným obstarávateľom  na  predmet  zákazky. 
                   

       14.7/ - Nakoľko je výberové konanie realizované formou  zadávania  zákazky podľa  § 117 zákona   
                  č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v  znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ  si   
                  vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. 
 

       14.8/ - Proti  rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postu- 
                  pe   zadávania  zákazky podľa   § 117 ( zadávanie zákaziek s  nízkymi hodnotami )   nie  je  
                  možné podať námietku.  
                   
                  Dátum:  16.01.2017 
   
 
 

                    Prílohy :   Krycí list ponuky  -  ( Príloha  A ) 

                                    Zoznam služieb na  OP a OS elektrických zariadení,  bleskozvodových sústav  
                                       a elektrospotrebičov  v  r. 2017  -  ( Príloha  B ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      .................................... 
                             Ing. Martin  T u r č a n 

                                                      riaditeľ  SKaŠZ MT 
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( Príloha  A ) 
 

KRYCÍ  LIST  PONUKY 

„OP a OS elektrických zariadení, bleskozvodových sústav a elektrospotrebičov  
v objektoch SKaŠZ MT  na r.: 2017“ 

 
 
1.  Uchádzač: 
     názov: 
   presná adresa: 
     štatutár: 
     IČO: 
     DIČ: 
   IČ pre DPH: 
   bankové spojenie:   
     číslo účtu:  
     IBAN:                      
     telefón: 
   mobil: 
     e-mail: 
 
 
 
2.  Cenová ponuka: 
       Uchádzač  uvedie cenu za  predmet  zákazky v rozsahu  zoznamu požadovaných služieb  za  rok: 
     2017  t.j. sumár cien za položky uvedené v prílohe B  - Zoznam požadovaných služieb na OP a OS 
     elektrických zariadení, bleskozvodových sústav a elektrospotrebičov  ( I. a II. časť ). 
  

  2.1/  -  Cena za predmet zákazky - I. časť  
                 cena celkom bez DPH  ...........................                         ,- EUR 

              DPH 20%  ..............................................                          ,- EUR 

               ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                 Cena celkom s DPH - I. časť ...............                          ,- EUR 

 
 

  2.2/  -  Cena za predmet zákazky - II. časť  
                 cena celkom bez DPH  ...........................                         ,- EUR 

              DPH 20%  ..............................................                          ,- EUR 

               ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                 Cena celkom s DPH - II. časť ..............                           ,- EUR 

 
 

  2.3/  -  Celková cena za predmet zákazky - I a II. časť   
                 cena celkom bez DPH  ...........................                         ,- EUR 

              DPH 20%  ..............................................                          ,- EUR 

               ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                 Cena celkom s DPH - I a II. časť  .........                         ,- EUR 

 
 
 

3.   Prehlásenie : 
 

   3.1/ - Uchádzač  prehlasuje,  že  sa v  plnom  rozsahu oboznámil s podmienkami verejného obsta- 
            rávateľa uvedenými  vo výzve  na  predloženie  ponuky,  definovaným  podmienkam  porozu- 
            mel  a s  dodaním  predmetu zákazky za týchto podmienok súhlasí. 
 

   3.2/ - Uchádzač zároveň prehlasuje, že všetky údaje uvedené v ponuke a doklady  tvoriace súčasť  
            ponuky sú úplné a pravdivé. 

 
               Dátum :             

 
 
 

                                                       .............................................
                                   pečiatka a podpis štatutára 



( Príloha  B ) 
 

Zoznam služieb na  OP a OS  elektrických zariadení,   

bleskozvodových sústav a elektrospotrebičov na r.:  2017 

(  I. časť  -  v objektoch SKaŠZ MT ) 

 
            -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    1/ - Krytá plaváreň Zátvor,  Rovná  9,  Trnava   

         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            1.1/ - Krytá plaváreň  Zátvor  -  Elektroinštalácia objektu plavárne 

                      Stručný opis :   OP a OS - elektroinštalácie  svetelných  a  zásuvkových  elektrických okruhov  
                                            situovaných v priestoroch objektu krytej plavárne Zátvor. 
 

                                                  termín najneskôr do :   01.03.2017 
                                                  cena bez DPH  .........           - EUR   

 
            1.2/ - Krytá plaváreň  Zátvor  - Elektroinštalácia chlórovne 

                      Stručný opis :   OP a OS - elektroinštalácie  svetelných  a  zásuvkových  elektrických okruhov  
                                            situovaných v priestoroch chlórovne krytej plavárne Zátvor. 
 

                                                  termín najneskôr do :   01.03.2017 
                                                  cena bez DPH  .........           - EUR   
 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   2/ - Kultúrny dom Modranka,  Seredská  131,  Trnava - Modranka   

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            2.1/ - KD Modranka  -  Elektroinštalácia plynovej kotolne 

                       Stručný opis :  OP a OS -  elektroinštalácie  svetelných,  zásuvkových  a  motorických  elektrických  
                                          okruhov  situovaných v priestoroch plynovej kotolne  kultúrneho domu v Modranke. 
 

                                                termín najneskôr do :   01.03.2017 
                                                cena bez DPH  ..........          - EUR   

 
            2.2/ - KD Modranka  -  Bleskozvodová sústava 

                      Stručný opis :  OP a OS - aktívneho bleskozvodu na objekte  KD v Modranke 
 

                                                termín najneskôr do :   01.03.2017 
                                                cena bez DPH  ..........          - EUR   

 
           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

   3/ - Kúpalisko Castiglione,  J. Slottu 42,  Trnava   

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            3.1/ - Kúpalisko Castiglione  -  Elektroinštalácia obj. kúpaliska  

                      Stručný opis :   OP a OS - elektroinštalácie svetelných a zásuvkových  elektrických okruhov    
                                          v  priestoroch  kúpaliska  Castiglione. 
 

                                               termín najneskôr do :   31.03.2017 
                                               cena bez DPH  ..........          - EUR   

 
            3.2/ - Kúpalisko Castiglione  -  Elektroinštalácia chlórovne 

                      Stručný opis :   OP a OS - elektroinštalácie svetelných a zásuvkových  elektrických okruhov    
                                          v  priestoroch  chlórovne kúpaliska Castiglione. 
 

                                               termín najneskôr do :   31.03.2017 
                                               cena bez DPH  ..........          - EUR   

 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   4/ - Kino Hviezda,  Paulínska  1,  Trnava   

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
            4.1/ - Kino Hviezda  -  Elektroinštalácia objektu kina 

                      Stručný opis :  OP a OS -  elektroinštalácie  svetelných,  zásuvkových  a  motorických  elektrických  
                                         okruhov  situovaných v priestoroch  kina Hviezda 
 

                                                termín najneskôr do :   31.03.2017 
                                                cena bez DPH  ..........          - EUR   
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           4.2/ - Kino Hviezda  -  Elektroinštalácia riadenia vzduchotechniky 

                       Stručný opis :  OP a OS -  elektroinštalácie VZT jednotky pre kinosálu. 
 

                                                termín najneskôr do :   31.03.2017 
                                                cena bez DPH  ..........           - EUR   

 
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---      

    5/ - Verejné WC,  Radlinského ul,  Trnava   

         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
            5.1/ - Verejné WC na Radlinského ul.  -  Elektrická prípojka 

                      Stručný opis :   OP a OS - elektrickej prípojky 400V NN  k verejným  WC 
                                                     

                                                 termín najneskôr do :   30.04.2017 
                                                 cena bez DPH  ..........          - EUR   

 
 
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

   6/ - SKaŠZ MT,  Hlavná  17,  Trnava   

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            6.1/ - SKaŠZ MT -  Elektroinštalácia  hlavného rozvodu 

                      Stručný opis :  OP a OS -  elektroinštalácie  hlavného  rozvodu  v priestoroch  administratívnej  budovy 
                                          SKaŠZ MT. 
 
                                               termín najneskôr do :   01.08.2017 
                                               cena bez DPH  ..........          - EUR   

 
 
 
 
 
 
 
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

Zoznam elektrospotrebičov 

         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          Krytá plaváreň Zátvor,  Rovná  9,  Trnava 
 
                  Názov - značka el. spotrebiča:                               Rok výroby:             Výr. číslo:               Umiestnenie spotrebiča: 
           1/  Elektrická pájkovačka                                                 2000                                                         strojovňa 
              2/  Vŕtačka -Narex                                                           1996                     050825                        strojovňa    
              3/  Vŕtačka -Narex                                                            2014                    65404750                    strojovňa  
              4/  Dvojitá brúska pakside                                                2010                    Ian 56956                    strojovňa 
              5/  Teplovdušný ventilátor - SOLAC                                1996                                                         strojovňa 
              6/  Čerpadlo  Dinotec                                                       2001                                                        strojovňa 
              7/  Dávkovač  ASIN AQVA redox                                     2016                    110003993                  strojovňa 
              8/  Čerpadlá  BADU  40                                                    2001                                                        strojovňa 
              9/  Tlakový čistič BOSCH AQT 45-14                              2015                     511282003                  vzduchotechnika 
            10/  Bazénový vysávač WEDA B600                                 2003                     SEK H8V -36               vzduchotechnika 
            11/  Chladnička Samsung-calex                                        1996                     07336                           kuchynka 
            12/  Rýchlovarná konvica - esclusiv                                   2005                    CRK-3028                     kuchynka 
            13/  Mikrovinná rúra-Orava                                                 2003                    WP700EL17                 kuchynka 
            14/  Dvojvarič  ETA 0118                                                    2003                    1002                             pod  bazénom 
            15/  Ručný vysávač  PHILIPS FC 6843                              2000                                                         pod  bazénom 
            16/  Kompresor  Orlik                                                          1986                     3591                            sklad chemikálií 
            17/  Hodiny nástenné                                                          1996                                                         na bazéne 
            18/  Rádio PHILIPS                                                             2004                    AZ 2755/14                  plavčíkareň 
            19/  Monitor Lenovo                                                            2008                    H1R3209                      pokladňa 
            20/  Záložný zdroj                                                               2010                     EP  650                        pokladňa 
            21/  Tlačiareň  Samsung                                                     2008                    Gbka07060188             pokladňa 
            22/  PC s fiškálnym modulom FM 3000                              2008                    914451G                       pokladňa 
            23/  Zdroj k počítaču  Varos FM  3000                                2008                    3000-FM6315               pokladňa 
            24/  Monitor  HP L 1940T                                                    2004                                                          kancelária 
            25/  Počítač  ASUS                                                              2004                                                         kancelária 
            26/  Tlačiareň  deskjet  5550  HP                                         2003                                                         kancelária 
            27/  Tlačiareň  deskjet  3050A  HP                                      2012                                                         kancelária 
            28/  Lampa  stolová                                                             1998                                                          kancelária 
                     

                   termín najneskôr do :   30.11.2017 
                   cena bez DPH  ..........          - EUR   
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           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         Kultúrny dom Modranka,  Seredská  131,  Trnava - Modranka   
 
                  Názov - značka el. spotrebiča:                                Rok výroby:              Výr. číslo:               Umiestnenie spotrebiča: 
           1/  Mikrovlnná  rúra ZANUSSI   ZM21M6                         2008                     83101664                      kuchyňa 
              2/  Varná kanvica TEFAL                                                 2008                                                           kuchyňa    
              3/  Chladnička WHIRPOOL ARC 1394                            2008                                                           kuchyňa 
              4/  Chladnička WHIRPOOL ARC 1394                            2008                                                           kuchyňa 
              5/  Kombinovaný sporák MORA 2423                              2008                                                           kuchyňa 
              6/  Kombinovaný sporák LOTUS CF4 - 8G EMS             2006                     06100428                      kuchyňa                 
              7/  Ohrievač  vody  Dražice                                              2016                     16022739                      pivnica 
              8/  Ohrievač  vody  Tatramat                                            1979                                                           bar 
 

                   termín najneskôr do :   30.11.2017 
                   cena bez DPH  ..........          - EUR   
 
 

            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
          Kúpalisko Castiglione,  J. Slottu 42,  Trnava   
 
                  Názov - značka el. spotrebiča:                                Rok výroby:              Výr. číslo:               Umiestnenie spotrebiča: 
           1/  Mikrovlnná  rúra                                                                                                                              pokladňa 
              2/  Varná kanvica                                                                                                                                 pokladňa   
              3/  Chladnička                                                                                                                                      pokladňa 
              4/  Vysávač  VEDA                                                                                                                              chlórovňa 
              5/  Ohrievač  vody                                                                                                                                pokladňa 
              6/  Ohrievač  vody                                                                                                                                soc. zariadenie 
              7/  Stolová lampa                                                                                                                                 strojovňa 
              8/  Tlakový kompresor                                                                                                                          strojovňa 
              9/  Vysokotlakový čistič                                                                                                                        strojovňa 
            10/  Stolová brúska                                                                                                                                 strojovňa 
            11/  Ručná vŕtačka                                                                                                                                  strojovňa 
            12/  Ručná brúska                                                                                                                                   strojovňa 
            13/  Teplovzdušná pištol                                                                                                                         strojovňa                                                                                                                                                          
 

                   termín najneskôr do :   30.11.2017 
                   cena bez DPH  ..........          - EUR   
 
 

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         Kino Hviezda,  Paulínska  1,  Trnava  
 
                  Názov - značka el. spotrebiča:                                Rok výroby:              Výr. číslo:               Umiestnenie spotrebiča: 
           1/  Monitor  Proview   17“                                                 2005                     F8MQ520253549             pokladňa 
              2/  PC HP GV893                                                             2007                     CZC846536J                    pokladňa   
              3/  Tlačiareň  HP Laser Jet P2055d                                 2007                     CNCJB67535                   pokladňa 
              4/  Kopírka  Sharp AR-163                                              1996                      15500425                         pokladňa 
              5/  Monitor  Fujitsu E22T-7 Led                                       2014                      YV7A045596                    kancelária 
              6/  PC HP Pro desk 400 GI SFF                                      2014                      CZC4312DZK                  kancelária 
              7/  Tlačiareň EPSON L220-C462H                                  2016                      VGRK034803                   kancelária 
              8/  Monitor  HP L19405                                                    2009                      CNK7230Z8G                  kancelária 
              9/  PC HP Compaq dx 7400 Microtower                          2009                      CZC73832WN                 kancelária 
            10/  Tlačiareň  HP  Laser Jet 1018                                    2007                      BOISB-0207-00                kancelária 
            11/  Vysávač Floormatic                                                    2007                      Blu Vac 11                        šatňa upratovačky 
            12/  Vysávač Fieldmann                                                    2015                      FDU 2004-E                     šatňa upratovačky 
            13/  Mikrovlnka  Superiot                                                   2007                      SMB177C6B-P                 šatňa ľavá 
            14/  Chladnička  BEKO                                                      2009                                                               šatňa ľavá     
            15/  Prietokový ohrievač  vody                                           2012                      HXL Mk 135                     šatňa ľavá                                                                           
 

                   termín najneskôr do :   30.11.2017 
                   cena bez DPH  ..........          - EUR   
 
 

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
           Mestský amfiteáter,  Halenárska  20,  Trnava   
 
                   Názov - značka el. spotrebiča:                                Rok výroby:              Výr. číslo:               Umiestnenie spotrebiča: 
            1/  Monitor  Philips 190 B                                                 2004                     BZ000603328048             pokladňa 
               2/  PC digipro                                                                   2004                     266770                              pokladňa   
 

                    termín najneskôr do :   30.11.2017 
                    cena bez DPH  ..........          - EUR   
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             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
           Mestská športová hala,  Rybníkova  15,  Trnava  
  
                  Názov - značka el. spotrebiča:                                Rok výroby:              Výr. číslo:               Umiestnenie spotrebiča: 
           1/  Elektrická miešačka  100l                                                          
              2/  Elektrický cirkulár VOP 35                                         
              3/  Čistiaci stroj 
              4/  Varná kanvica                                                             2004              
              5/  Teplovzdušná pištol  Black Decker                             2007 
              6/  Žehlička naparovavcia                                                2003     
              7/  Elektrický kompresor  JSK                                          1973 
              8/  Elektrická brúska B 175-01 
              9/  Elektrická frikčná pila CU3243                  
            10/  Dvojplatnička                                                              2003 
            11/  Ventilátor 
            12/  Kompresor  Handy                                                      2002 
            13/  Automatická pračka AWF 425 
            14/  Zvárací aparát CO MIG                                              2004   
            15/  Vŕtačka  DEVALT DC 740 
            16/  Vysávač lístia  Hurikán                                               2006 
            17/  Príklepová vŕtačka Metabo 
            18/  Trafopajka  TRP-73 
            19/  Karbobrúska  Devalt 
            20/  Magnetofón SONY                                                      2000 
            21/  Vibračná brúska  Protool                                             2008 
            22/  Elektrická vŕtačka SKLH                                              2008 
            23/  Teplovzdušný ventilátor 
            24/  Prenosná lampa 
            25/  Chladnička  Erotech 
            26/  Stojanová vŕtačka  PTB 16B/230                                 2011 
            27/  Zvárací aparát  TARA 
            28/  Elektrická pila priamočiara Black Decker 
            29/  Vrtačka NAREX EV 513D 
            30/  Elektrická píla KRESS CHKS 6066 
            31/  Aku vŕtačka  DEVALT 
            32/  Frikčná píla  METABO 
            33/  Karbobrúska Narex  EBU 
            34/  Rezačka  RUBI 
            35/  Príklepová vŕtačka  BOSCH GBH2 
            36/  Mikrovlnka  ECG 
            37/  Vysávač  KÄRCHER 
            38/  Vysávač  KÄRCHER 
            39/  Predlžovačka  400V - 40m 
            40/  Predlžovačka  230V - 50m (1) 
            41/  Predlžovačka  230V - 50m (2) 
            42/  Predlžovačka  230V - 50m (3) 
            43/  Multifunkčné zariadenie  HP Laser Jet M 1132mfp                                                                     kancelária 
            44/  Tlačiareň  HP Laser Jet 1200                                                                                                      kancelária 
 

                   termín najneskôr do :   30.11.2017 
                   cena bez DPH  ..........          - EUR   
 
 

           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
          Športový areál  Slávia - FI,  Rybníková  16,  Trnava  
  
                Názov - značka el. spotrebiča:                                   Rok výroby:              Výr. číslo:             Umiestnenie spotrebiča: 
           1/  Ohrievač vody ELÍZ 200l                                                                                                                   dielňa                             
              2/  Varič dvojplatnička SENCOR SCP 2252                                                                                           dielňa                             
              3/  Mikrovlnná rúra SUPERIOR                                                                                                              dielňa 
              4/  Vysokotlakový čistič EMAK KL 1400 EX OLEO MAC PW 135 C                                                      dielňa 
              5/  Chladnička s mrazničkou CALEX COMBI 170/90l                                                                            dielňa 
              6/  Tlakový kompresor NUAIR FC 2-50 CM 2-OK-CE                                                                            dielňa 
              7/  Varná kanvica SENCOR SWK 1730                                                                                                 dielňa 
              8/  Pračka ROMO COMBI                                                                                                                      dielňa 
              9/  Tlaková umývačka KT 1800                                               2010                                                       dielňa 
            10/  Výsledkový panel FUTBAL                                                2010                                                        šatne 
            11/  Brúska                                                                                2011                                                       garáž 
            12/  Brúska  BOSCH                                                                 2012                                                       dielňa 
            13/  Umývačka  PW 135C                                                         2007                                                       dielňa 
            14/  Karbobrúska                                                                       2011                                                       dielňa 
            15/  Elektrické kladivo                                                               2014                                                        dielňa 
            16/  Brúska                                                                                2014                                                       dielňa 
            17/  Kompresor  OK                                                                  2009                                                        dielňa 
            18/  Pila elektrická                                                                     2015                                                       dielňa 
            19/  Vrtačka                                                                               2015                                                       dielňa 
            20/  Uťahovačka                                                                        2015                                                       dielňa 
            21/  Čerpadlo kalové GC-DP 1020N                                         2016                                                       dielňa 
            22/  Uťahovák rázový ESR  30                                                  2016                                                       dielňa 
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            23/  Brúska EBU                                                                        2016                                                         dielňa 
            24/  Pila BOSCH GKS okružná                                                 2016                                                         dielňa 
            25/  Vrtačka                                                                               2016                                                         dielňa 
            26/  Nabíjačka CLASSIC                                                           2016                                                         dielňa   
                

                 termín najneskôr do :   30.11.2017 
                   cena bez DPH  ..........          - EUR   
 
 

         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
         SKaŠZ MT,  Hlavná  17,  Trnava  ( I. N.P. +  II. N.P. ) 

  
                Názov - značka el. spotrebiča:                                Rok výroby:              Výr. číslo:             Umiestnenie spotrebiča: 
           1/  PC HP Pro Desk                                                                                                                    kancelária - (Chalúpková)     
              2/  Monitor  HP L 1940T                                                                                                             kancelária - (Chalúpková)     
              3/  Tlačiareň  HP Laser Jet 1018                                                                                                kancelária - (Chalúpková)  
              4/  Kalkulačka  CASIO HR-200 TEC                                                                                          kancelária - (Chalúpková)  
             5/  PC HP Pro                                                                                                                            kancelária - (Bučková)     
              6/  Monitor  HP L 1940T                                                                                                             kancelária - (Bučková)     
              7/  Tlačiareň  HP Color Laser Jet CP 2025                                                                                kancelária - (Bučková)  
              8/  Kalkulačka  CASIO FR-2650 A                                                                                              kancelária - (Bučková)  
              9/  Stolová lampa                                                                                                                        kancelária - (Bučková)  
            10/  Multifunkčné zariadenie SHARP MX-M314N                                                                         sekretariát  
            11/  Skartovačka  Primo 800                                                                                                         sekretariát  
            12/  PC HP Pro                                                                                                                              sekretariát  
            13/  Monitor HP 2011x                                                                                                                   sekretariát  
            14/  Tlačiareň  HP Laser Jet  1300                                                                                                sekretariát  
            15/  Rádio  Elta                                                                                                                              sekretariát  
            16/  PC HP Pro Desk                                                                                                                     riaditeľ 
            17/  Monitor  HP  Pro Display  P 240va                                                                                         riaditeľ 
            18/  Tlačiareň  HP Color Laser Jet Pro M452dn                                                                            riaditeľ 
            19/  Rádio  AIWA                                                                                                                           riaditeľ 
            20/  PC HP Pro Desk                                                                                                                     kancelária - (Tvarošková)  
            21/  Monitor  HP LP 1965                                                                                                               kancelária - (Tvarošková)  
            22/  Tlačiareň  HP Laser Jet Pro M 402n                                                                                       kancelária - (Tvarošková)  
            23/  Rádio  Elta                                                                                                                              kancelária - (Tvarošková) 
            24/  Stolová lampa                                                                                                                         kancelária - (Tvarošková) 
            25/  Telefón s faxom  Panasonic                                                                                                    kancelária - (Tvarošková) 
            26/  Ohrievač vody  Tatramat                                                                                                         wc - ženy 
            27/  Ohrievač vody  Tatramat                                                                                                         wc - muži 
            28/  Ohrievač vody  Elíz Classic                                                                                                     kuchynka 
            29/  Kávovar  Krups                                                                                                                        kuchynka 
            30/  Varná kanvica  SENCOR                                                                                                        kuchynka 
            31/  Mikrovlnka  DAEWOO                                                                                                             kuchynka 
            32/  Ladnička  BEKO                                                                                                                       kuchynka 
            33/  Kávovar  Delonghi                                                                                                                    kuchynka 
            34/  Kotol  Protherm                                                                                                                        kuchynka 
            35/  PC HP Pro Desk                                                                                                                      kancel. - (Neslušanová)  
            36/  Monitor  FLATRON W 2042T                                                                                                   kancel. - (Neslušanová)  
            37/  Tlačiareň HP Color Laser Jet CP 2025                                                                                    kancel. - (Neslušanová)  
            38/  Kalkulačka  CASIO                                                                                                                   kancel. - (Neslušanová)  
            39/  Telefón  ALCATEL                                                                                                                    kancel. - (Neslušanová)  
            40/  PC HP  Pro                                                                                                                               kancel. - (Brestovanská)  
            41/  Monitor  HP L 1906                                                                                                                   kancel. - (Brestovanská)  
            42/  Tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP M 4777 fdn Color                                                                 kancel. - (Brestovanská)  
            43/  Vysávač  Metabo  AS 20l                                                                                                         chodba 
            44/  PC HP                                                                                                                                       kancelária - (Horáček)     
            45/  Monitor  FUJITSU                                                                                                                     kancelária - (Horáček)   
            46/  Tlačiareň  HP Laser Jet P 2015                                                                                                kancelária - (Horáček)   
            47/  Stolová lampa                                                                                                                           kancelária - (Baláž)   
            48/  PC FUJITSU                                                                                                                             kancelária - (Baláž)   
            49/  Monitor  LG                                                                                                                               kancelária - (Baláž)   
            50/  PC HP Pro Desk                                                                                                                       kancelária - (Kapustová)   
            51/  Monitor  FUJITSU                                                                                                                     kancelária - (Kapustová)   
            52/  Rádio s CD  PHILIPS                                                                                                               kancelária - (Kapustová)   
            53/  Tlačiareň  HP laser Jet Pro 300 color                                                                                       kancelária - (Kapustová)   
            54/  PC  HP elite                                                                                                                               kancelária - (Hutirová)   
            55/  Monitor  FUJITSU                                                                                                                      kancelária - (Hutirová)    
            56/  Ventilátor  CLA TRONIC                                                                                                            kancelária - (Hutirová)                             
            57/  PC AMD Sempron                                                                                                                     kancelária - (Hrubý)   
            58/  Monitor  BENQ                                                                                                                           kancelária - (Hrubý)   
            59/  Tlačiareň  HP laser Jet 1018                                                                                                      kancelária - (Hrubý)  
            60/  Multifunkčné zariadenie  SHARP  AR - M 236                                                                           chodba      
            61/  PC  FUJITSU  ESPRIMO                                                                                                           kancelária - (Hubinská) 
            62/  Monitor  LG                                                                                                                                kancelária - (Hubinská) 
            63/  Tlačiareň  HP Laser Jet 1536 dnf MFP                                                                                      kancelária - (Hubinská) 
            64/  Laminátor  Comix  F9050                                                                                                           kancelária - (Hubinská) 
            65/  Ohrievač vody HAKL PM                                                                                                            wc - ženy 
            66/  Ohrievač vody  ELÍZ                                                                                                                   wc - muži 
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            67/  Ohrievač vody  HAKL  PM                                                                                                         kuchynka 
            68/  Varič dvojplatnička HAUSER                                                                                                     kuchynka  
            69/  Kávovar SENCOR                                                                                                                     kuchynka   
            70/  Varná kanvica Linda BRAVO                                                                                                     kuchynka 
            71/  Mikrovlnná rúra SENCOR                                                                                                          kuchynka 
            72/  Chladnička Home King                                                                                                               kuchynka 
            73/  Kotol Protherm                                                                                                                            kuchynka 
            74/  PC HP                                                                                                                                         sklad-archív 
            75/  Monitor  PHILIPS                                                                                                                        sklad-archív 
            76/  APC - Pamäťový zdroj                                                                                                                sklad-archív 
            77/  PC  HP Pro                                                                                                                                 kancel. - (Krupčíková)           
            78/  Monitor  ASUS                                                                                                                            kancel. - (Krupčíková)  
            79/  Tlačiareň  HP Laser Pro 400 M401d                                                                                           kancel. - (Krupčíková)  
            80/  PC  INTEL                                                                                                                                   kancelária - (Novák)  
            81/  Monitor  LG FLATRON W 1934 S                                                                                               kancelária - (Novák)   
            82/  Telefón  ALCATEL                                                                                                                      kancelária - (Novák) 
            83/  Ventilátor  Goodline                                                                                                                     kancelária - (Novák)  
            84/  PC HP Pro                                                                                                                                   kancelária - (Cagala) 
            85/  Monitor  ASUS                                                                                                                             kancelária - (Cagala) 
            86/  Telefón  ALCATEL                                                                                                                       kancelária - (Cagala) 
            87/  Tlačiareň Color Laser Jet Pro MFP M477fdn                                                                               kancelária - (Cagala) 
            88/  Ventilátor  Goodline                                                                                                                      kancelária - (Cagala) 
            89/  Chladnička Gorenje                                                                                                                      kuchynka 
            90/  Kávovar  Delonghi                                                                                                                        kuchynka 
            91/  Varná kanvica ORAVA                                                                                                                 kuchynka 
            92/  Kotol Protherm                                                                                                                              kuchynka                       
                                                                                                                                                                                                                    

                 termín najneskôr do :   30.11.2017 
                   cena bez DPH  ..........          - EUR   

 
 
 
 
 

           Rekapitulácia: 
 

            Celková cena za  služby na  OP a OS  elektrických zariadení, bleskozvodových 
            sústav  a elektrospotrebičov v obj. SKaŠZ MT   na rok: 2017   ( I. časť  ) 
                                                                                              
                Cena bez DPH  ............                - EUR 
             20% DPH  ....................                - EUR 
            ------------------------------------------------------- 
                Cena celkom s DPH  ...                - EUR 
 
 
 
 
                 Dátum : .................................                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      .................................................... 
                                                                                                                                        pečiatka a podpis uchádzača 
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( Príloha  B ) 
 

Zoznam služieb na  OP a OS  elektrických zariadení,  

bleskozvodových sústav a elektrospotrebičov  na r.:  2017 

(  II. časť  - obj. v dlhodobom užívaní nájomcov alebo športových klubov ) 

 
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

   10/ - Športový areál J. Slottu - FK Lokomotíva,  J. Slottu  45,  Trnava   

         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
           10.1/ - ŠA J. Slottu - FK Lokomotíva  -  Elektroinštalácia  šatní, prevádz. budovy a soc. zariadení 

                         Stručný opis :   OP a OS - elektroinštalácie  svetelných  a  zásuvkových  elektrických okruhov  v  
                                             šatniach,  prevádzkovej budove  a  sociálnych zariadení. 
                   

                                                   termín najneskôr do :   01.03.2017 
                                                   cena bez DPH  ..........          - EUR   

 
          10.2/ - ŠA J. Slottu - FK Lokomotíva  -  Elektroinštalácia osvetlenia ihriska 

                         Stručný opis :   OP a OS - elektroinštalácie  osvetlenia futbalového ihriska  s umelou trávou. 
                   

                                                   termín najneskôr do :   01.03.2017 
                                                   cena bez DPH  ..........          - EUR   

 
            10.3/ - ŠA J. Slottu - FK Lokomotíva  -  Prípojka NN pre tribúnu a šatne 

                         Stručný opis :  OP a OS - elektroinštalácie  elektrickej prípojky NN pre tribúnu a šatne.              
                   

                                                  termín najneskôr do :   01.03.2017 
                                                  cena bez DPH  ..........          - EUR   

 
            10.4/ - ŠA J. Slottu - FK Lokomotíva  -  Závlahový systém  

                        Stručný opis :   OP a OS - elektroinštalácie  závlahového  systému  - Custom Command. 
                   

                                                  termín najneskôr do :   01.03.2017 
                                                  cena bez DPH  ..........           - EUR   

 
            10.5/ - ŠA J. Slottu - FK Lokomotíva  -  Bleskozvodová sústava 

                        Stručný opis :   OP a OS - elektroinštalácie   bleskozvodovej sústavy  prevádzkovej budovy  a  
                                            bytu správcu areálu. 
                   

                                                  termín najneskôr do :   01.03.2017 
                                                  cena bez DPH  ..........           - EUR   

 
             -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

  11/ - ŠA Slávia - AŠK Slávia, Rybníkova  16,  Trnava  

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             11.1/ - AŠK Slávia -  Elektroinštalácia sauny 

                          Stručný opis :   OP a OS - elektroinštalácie  svetelných a  zásuvkových  elektrických okruhov 
                                              v priestoroch  sauny  situovanej v telocvični. 
 

                                                    termín najneskôr do :   31.03.2017 
                                                    cena bez DPH  ..........          - EUR   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------        

  12/ - Športový areál Modranka, I. Krasku  33,  Trnava - Modranka   

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            12.1/ - ŠA Modranka  -  Elektroinštalácia veľkej plynovej kotolne 

                         Stručný opis :   OP a OS - elektroinštalácie svetelných  a zásuvkových elektrických okruhov 
                                             veľkej plynovej kotolne  situovanej  v priestoroch  veľkej telocvične. 
 

                                                    termín najneskôr do :   15.10.2017 
                                                    cena bez DPH  .........           - EUR   

 
             12.2/ - ŠA Modranka  -  Elektroinštalácia malej  plynovej kotolne 

                           Stručný opis :   OP a OS - elektroinštalácie svetelných a  zásuvkových  elektrických okruhov 
                                               malej plynovej kotolne situovanej v suteréne administratívnej budovy. 
 

                                                     termín najneskôr do :   15.10.2017 
                                                     cena bez DPH  ..........          - EUR   
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             12.3/ - ŠA Modranka  -  Bleskozvodová sústava 

                           Stručný opis :   OP a OS - elektroinštalácie bleskozvodovej sústavy  tribúny,  kolkárne  a bytu 
                                               situovaných v športovom areáli  Modranka. 
 

                                                     termín najneskôr do :   15.10.2017 
                                                     cena bez DPH  ..........          - EUR   

               
 
 
             -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

  13/ - Strelnica Štrky,  Trnava  

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            13.1/ - Strelnica Štrky  -  Elektroinštalácia prevádzkovej budovy 

                         Stručný opis :  OP a OS - elektroinštalácie  svetelných  a  zásuvkových  elektrických okruhov  v  
                                            prevádzkovej budove  situovanej  v areáli strelnice Štrky. 
 

                                                  termín najneskôr do :   31.10.2017 
                                                  cena bez DPH  .........           - EUR   

                
 
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

  14/ - FI Prednádražie,  K. Máhra  11,  Trnava   

         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            14.1/ - FI - K. Máhra  -  Elektroinštalácia studne 

                        Stručný opis :   OP a OS - elektroinštalácie  studne situovanej v areáli futbalového ihriska na  
                                           ul.  K. Máhra. 
                   

                                                 termín najneskôr do :   31.05.2017 
                                                 cena bez DPH  ..........          - EUR   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

Zoznam elektrospotrebičov 

         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          Športový areál Modranka, I. Krasku  33,  Trnava - Modranka   
 
                  Názov - značka el. spotrebiča:                               Rok výroby:             Výr. číslo:               Umiestnenie 
             1/  Ohrievač vody Sencor  2000W  (1) 
             2/  Ohrievač vody Sencor  2000W  (2) 
             3/  Ohrievač vody Sencor  2000W  (3) 
             4/  Saunová pec  Tylo combi  RC 8 kW 
             5/  Pračka  Whirpool AVM 9110BS 
             6/  Pračka  Elektrolux 
             7/  Sušička  Whirpool  380v 
             8/  Infrasauna  1515EXR 
             9/  Ohrievač vody  Drazice OKTE 200 
           10/  Varná konvica  Ronson 
           11/  Varič  ETA 038 
           12/  Chladnička  Calex 
           13/  Kompresor na lopty  ASI 300 
           14/  Vrtačka Skil 6390 

 
 

           Rekapitulácia: 
 

            Celková cena za  služby  na  OP a OS elektrických zariadení,  bleskozvodových 
            sústav a elektrospotrebičov na rok:  2017 
            (v obj. SKaŠZ MT, ktoré sú v dlhodobom užívaní nájomcov alebo športových klubov - II. časť )  
                                                                                     
                Cena bez DPH  ............                - EUR 
             20% DPH  ....................                - EUR 
            ------------------------------------------------------- 
                Cena celkom s DPH  ...                - EUR 
 
 
 
 
                 Dátum : .................................                                                                              
 
                                                                                                                                      .................................................... 
                                                                                                                                        pečiatka a podpis uchádzača 
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