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Výzva  na  predloženie  ponuky 

 Zákazka s nízkou hodnotou  
 

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 dodávateľa na predmet zákazky: 

„Piesok na futbalové ihriská v ŠA Trnava“ 
 
 

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 je:  Piesok na futbalové ihriská v športových areáloch Trnava 
      2.2/ - Spoločný slovník obstarávania ( CPV ):  14211000-3 -  ( Piesok ) 

      2.3/ - Stručný opis: 
               Verejný obstarávateľ  potrebuje  zabezpečiť dodávku  80 ton  piesku  vhodného  na  zapieskovanie      
               futbalových  ihrísk  v troch športových areáloch v Trnave.  Piesok by mal byť kremičitý praný frakcie 
               0-3 mm.             
               Do cenovej  ponuky treba  zahrnúť všetky  náklady súvisiace  s dodávkou požadovaného množstva  
               piesku na  jednotlivé ihriská vrátane nákladov na dopravu. 
 
            
 

3.   Miesto dodávky predmetu zákazky:   
      3.1/ - Piesok je potrebné doviesť na  tri športové areály v Trnave, konkrétne na adresy:                    
               3.1.1/ - Športový areál - FI Slávia, Rybníkova  16, Trnava  ( 20 t ) 
               3.1.2/ - Športový areál - J. Slottu  45,  Trnava  ( 40 t )  
               3.1.3/ - Športový areál  Modranka, I. Krasku  33, Trnava - Modranka  ( 20 t ) 
 
 
 

4.   Lehota realizácie predmetu zákazky:   
      4.1/ - Predpokladaný termín dodávky piesku najneskôr do:  05.05.2017   
 
 
5.   Obsah ponuky:    
      Predložená ponuka musí obsahovať: 
      5.1/ - Krycí list ponuky  ( podľa prílohy  1 )  podpísaný štatutárnym orgánom                         
      5.2/ - Cenovú ponuku na dovoz požadovaného piesku na zapieskovanie FI. 
  
 

 

http://www.skasz.trnava.sk/


 

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

7.   Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
       7.1/ - Navrhovaná cena musí byť stanovená  v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.  o cenách v 
                znení neskorších predpisov  a  vyhlášky  MF SR č. 87/1996 Z.z.,  ktorou sa vykonáva zákon 
                o cenách. 
       7.2/ - Cena za dodávku  80 t  kremičitého praného piesku frakcie 0-3 mm, vrátane nákladov na dopravu.  
       7.3/ - Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení: 
                7.3.1/ - navrhovaná cena bez  DPH 
                  7.3.2/ - sadzba  DPH  a výška  DPH 
                  7.3.3/ - navrhovaná cena vrátane  DPH 

       7.4/ - Ak uchádzač  nie je  platcom  DPH,  uvedie  celkovú navrhovanú  cenu  a  súčasne  na  túto  
                skutočnosť v ponuke upozorní. 
 
 
 

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:  26.04.2017  ( 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/ - Úspešnému  uchádzačovi vystaví  verejný obstarávateľ záväznú objednávku.                 
       10.2/ - Objednávateľ neposkytne preddavok.   Platba bude realizovaná na základe faktúry vystavenej 
                  zhotoviteľom po dodaní požadovaného množstva piesku na  FI objednávateľa. 
       10.3/ - Splatnosť faktúry  je 14 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.  
 
 
 

11.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
       11.1/ - V prípade, že úspešný uchádzač stratí schopnosť zabezpečiť realizáciu predmetnej zákazky, 
                  verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača, ktorý sa vo výberovom konaní umiestnil ako 
                  ďalší v poradí.        
       11.2/ - 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. 
       11.3/ - Proti  rozhodnutiu  verejného obstarávateľa  o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 
                  zadávania  zákazky podľa   § 117 ( zadávanie zákaziek s  nízkymi hodnotami )  nie  je  možné 
                  podať námietku.  
 
                  Dátum: 20.04.2017 

 
 
 

                                                                                        ...................................... 
                             Ing. Martin   Turčan 

                                            riaditeľ  SKaŠZ mesta Trnava 

           
 
                  Prílohy :  Krycí list ponuky  -  ( Príloha  1 ) 
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Príloha  1 
 
 

KRYCÍ  LIST  PONUKY 

Dodávka piesku na futbalové ihriská v ŠA Trnava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  

 
 
 
1.  Uchádzač: 
     názov:                      
   presná adresa: 
     štatutár: 
     IČO: 
     DIČ: 
   IČ pre DPH: 
   bankové spojenie:   
     číslo účtu:  
     IBAN:                      
   mobil: 
     e-mail: 
 
 
 
 
2.  Cenová ponuka: 
       Uchádzač uvedie cenu za celý predmet zákazky: 
      

  2.1/  -  Cena za predmet zákazky celkom:  
                 cena celkom bez DPH  ...................................                        ,- EUR 
                 DPH 20%  ......................................................                         ,- EUR 
                 ___________________________________________________________________ 
 

                 Cena celkom s DPH  ....................................                         ,- 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 

 
 
 
 

 
 
 
 


