
 

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

 

 
 

Výzva  na  predloženie  ponuky 

 Zákazka s nízkou hodnotou - služba  
 

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.  

 

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 (služby): 
      2.1/ - Názov zákazky je:           PD  na odovzdávaciu stanicu tepla ( OST )   
                                                       pre  Mestský zimný  štadión v Trnave  
      2.2/ - Spoločný slovník obstarávania ( CPV ):  71320000-7 -  ( Inžinierske projektovanie ) 

      2.3/ - Stručný opis: 
               Predmetom  zákazky je  vypracovanie  realizačného projektu  na horúcovodnú odovzdávaciu 
               stanicu  tepla  ( OST ) s kombináciou  využitia  odpadového tepla z  chladiacich kompresorov 
               ( tepelných čerpadiel ),  na  ktorú  bude nadväzovať využitie  tepla a elektriny z kogeneračnej 
               jednotky.  
               Požadujeme zabezpečenie projektu technológie  a  MaR, s využitím nových trendov v oblasti 
               energetiky so sofistikovaným nadradeným systémom  s prepojenosťou  na vzdialenú webovú 
               aplikáciu s minimálnou verziou HTML 5. 
            

               Projektant je povinný  v  rámci spracovania  PD  vykonať  prieskum  a  dôkladnú  obhliadku  
               záujmového územia a  dôsledky z nich  vyplývajúce pre  realizáciu zapracovať do projektovej  
               dokumentácie. 
 

                   Požiadavky na výsledný elaborát PD: 
               Realizačný projekt ( RP )  
            -  v písomnej ( tlačenej forme )  v 6-tich vyhotoveniach, rozpočet a výkaz výmer v dvoch vyho- 
               toveniach, 
            -  v elektronickej forme na CD  nosič - grafickú  a textovú časť v PDF,  rozpočet  a výkaz výmer  
               v exceli. 
     

3.   Miesto realizácie predmetu zákazky:                      
      3.1/ - Mestský zimný štadión v Trnave, Spartakovská 1/B, Trnava 
 
 

4.   Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia služby:   
      4.1/ - Predpokladaný termín realizácie realizačného projektu do:  28.04.2017 
 
   

5.   Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:   
      5.1/ - Predmet  zákazky bude  financovaný z rozpočtu SKaŠZ MT, pričom  preddavky  nebudú  po- 
               skytnuté.  Verejný  obstarávateľ  uhradí finančné  prostriedky  len  za  skutočne  zrealizované     
               služby. Podrobnejšie platobné podmienky a financovanie budú uvedené v zmluve o dielo.  
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6.   Obsah ponuky:    
      Uchádzač v rámci ponuky predloží: 
      6.1/ - Krycí list ponuky  ( podľa  Prílohy  1 )  podpísaný štatutárnym orgánom                         
      6.2/ - Doklad o oprávnení na projektovú činnosť   

 

       Poznámka: 
      Spracovateľ  projektovej  dokumentácie rovnako aj každý člen projektového tímu musí mať príslušné oprávne- 
      nie  pre  projektovú  činnosť  ( odbornú  spôsobilosť  pre  projektovanie v  príslušnej  oblasti )  na  požadovaný  
      predmet obstarávania. 
 
 

7.   Miesto predloženia ponuky: 
       7.1/ - Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, 
                Hlavná 17,  917 01 Trnava   
 
 

8.  Spôsob predkladania ponúk:        
      8.1/ - Cenovú ponuku možno poslať elektronicky na e-mailovú adresu kontaktnej osoby uvedenej v 
               bode 1 tejto výzvy - miroslav.horacek@skasz.trnava.sk, prípadne doručiť do lehoty uvedenej  
               v bode  8.2  osobne  alebo  poštovou zásielkou na adresu verejného obstarávateľa  uvedenú  
               v bode 1. tejto výzvy.  

      8.2/ - Lehota na doručenie ponuky je:  01.03.2017  ( t.j. streda)  do: 14:00 hod.  
 
 

9.    Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
       9.1/ - Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH. 
       9.2/ - Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu za 
                predmet zákazky uvedená v krycom liste ponuky. 
 
 

 10.  Obchodné podmienky:  
      10.1/ - Predmet zákazky  sa bude  realizovať  na  základe  zmluvy  o dielo  ( ZoD ) uzavretej podľa 
                  § 536 a násl. Obchodného zákonníka. 
      10.2/ - Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky na plnenie zmluvy. 
      10.3/ - Verejný obstarávateľ  uhradí finančné prostriedky len  na základe  skutočne  realizovaných 
                  prác. 
      10.4/ - Úspešnému uchádzačovi  bude  uhradená zmluvná cena na základe faktúry, vystavenej až 
                  po odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov. 
      10.5/ - Splatnosť faktúr  je 14 dní  odo dňa ich doručenia verejnému obstarávateľovi. 
      10.6/ - Vzťahy zmluvou neupravené sa  riadia príslušnými  ustanoveniami Obchodného zákonníka 
                  a primerane príslušnými ustanoveniami  všeobecne  záväzných predpisov vzťahujúcich  sa   
                  k predmetu zákazky. 
      10.7/ - Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu  zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledu- 
                  júcim po zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa  ( www.skasz.trnava.sk ).  
    
 

11.  Doplňujúce informácie:  
       11.1/ - Uchádzač je  povinný  pred  vypracovaním  ponuky  vykonať  fyzickú obhliadku dotknutého 
                  miesta  za účelom  riadneho oboznámenia  sa  so  skutkovým  stavom  tak, aby bolo z jeho  
                  strany možné predložiť presne definovanú ponuku.              
                  Záujemca si môže miesto  obhliadnuť po dohode s  p. Petrom  Pejkovičom  na  telefónnom 
                  čísle:  0905 518583.   
       11.2/ - Cena  za  spracovanie  PD  bude  obsahovať  všetky  súčasti  dokumentácie  potrebné  pre  
                  správne vypracovanie projektovej dokumentácie. V prípade, že počas spracovania cenovej 
                  ponuky bolo  zistené,  že je potrebné skladbu uvedenú v  krycom liste  ponuky rozšíriť, je to 
                  potrebné uviesť  už v cenovej  ponuke, inak sa  má za to, že všetky  náležitosti pre správne 
                  vypracovanie PD sú už započítané v predloženej skladbe objektov. 
       11.3/ - Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na predloženie ponuky 
                  s uchádzačom nebude podpísaná zmluva o dielo  a bude oslovený iný  uchádzač ako ďalší  
                  v poradí. 
         11.4/ - Ponuková  cena  musí  kryť  všetky  náklady  potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 
                  kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok. 
       11.5/ - V prípade potreby môže  verejný obstarávateľ  vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť 
                  informácie  uvedené v  zadávaní zákazky. Vysvetlenie alebo prípadné doplnenie informácií 
                  uvedených v zadaní bude uchádzačom zaslané e-mailom. 
       11.6/ - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o vysvetlenie ich ponúk. 
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       11.7/ - V prípade, ak  úspešný  uchádzač  odstúpi  od  svojej  ponuky, verejný  obstarávateľ  môže  
                  uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí. 
       11.8/ - Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku bude e-mailom zaslané oznámenie o výsled- 
                  ku vyhodnotenia ponúk. 
       11.9/ - Nakoľko  je  výberové  konanie realizované formou   zadávania  zákazky podľa   § 117 zá- 
                  kona  č. 343/2015 o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepri- 
                  jať žiadnu ponuku. 
     11.10/ - 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.  
     11.11/ - Výzvu  na  predkladanie ponúk  Vám  predkladáme v súlade s ustanovením  § 6  zákona č. 
                  343/2015 Z. z.  o verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  za  
                  účelom zistenia predpokladanej  hodnoty zákazky.   
                  Pokiaľ predložené  ponuky  nepresiahnu  výšku  finančného  limitu  uvedeného v  § 5  
                  ods. 4  zákona  č. 343/2015 Z. z.,  budú zároveň slúžiť pre účely výberového konania, 
                  t.j.  môže byť uzavretá zmluva s vybratým uchádzačom. 
                   
                   
                  Dátum: 16.02.2017 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                               riaditeľ  SKaŠZ MT 
 
 

 
 
                  Prílohy :   
                   Krycí list ponuky  -  ( Príloha  1 )                                 
                   Fotodokumentácia  - ( Existujúci  stav ) 
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  Príloha  1 
 

KRYCÍ  LIST  PONUKY 

PD na odovzdávaciu stanicu tepla (OST) pre Mestský zimný štadión v Trnave 

   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     1/ - Uchádzač: 
            názov: 
          presná adresa: 
            štatutár: 
            IČO: 
            DIČ: 
          IČ pre DPH: 
          bankové spojenie:   
            číslo účtu:  
            IBAN:                      
          mobil: 
            e-mail: 
 
 
   
 

Realizačný projekt ( RP ) 

Náklady na  RP  +  výkaz výmer  a  rozpočet  
 

Cena bez DPH  € 

DPH 20%  € 

Cena RP spolu s DPH  € 

    

Odborný autorský dohľad ( OAD ) 

Cena bez DPH  € 

DPH 20%  € 

Cena OAD spolu s DPH  € 
  

Celková cena za  PD  +  OAD 

Cena bez DPH  € 

DPH 20%  € 

Celková cena  s DPH  € 

          
 
 

     2/ - Lehota plnenia ( termín vyhotovenia RP - lehotu udať v týždňoch ):  .........................  
 
 

     3/ - Prehlásenie: 
          - 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. 
 

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

 
 
               Dátum:  ..............................            

 
 
 

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

 


