
Správa kultúrnych a športových zariadení.rnesta Trnavil
Hlavná 17, 917 01 Trnava

Výzva na predloženie ponuky
v rámci výberu zhotoviteľa prác formou elektronickej aukcie

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

1. Identifikácia verejného obstarávatel'a :

Názovorganizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
IČO:
Kontaktná osoba :
Telefón:
Fax:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17, 91701 Trnava
Mgr. Miroslav Hru b Ý
OO 598135
Ing. Miroslav Horáček - technický úsek

+421 333236437
+421 335936241
miroslav .horacek@skasz.trnava.sk
www.skasz.trnava.sk

2. Predmet zákazky:

"ŠA Modranka - debarierizácia kol kárne"

2.1 Predmetom zákazky je vybudovanie rampy pre imobilných pre kolkáreň v Športovom areáli
Modranka, ktorá bude realizovaná v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa bez projektovej
dokumentácie len na základe schémy návrhu riešenia debarierizácie, ktorú vypracoval ateliér DV,
s.r.o., a v rozsahu výkazu výmer (viď príloha B ).
Opis:
V športovom areáli Modranka pozdlž celého objektu kolkárne smerom k futbalovému ihrisku sa
nachádza existujúci 3-úrovňový betónový ochoz pre divákov. Navrhovaná rampa pre imobilných
je zakomponovaná do tohto ochodzu po celej dlžke až ku vstupu do objektu kolkárne.
Požiadavky na realizáciu:
Pri stavbách realizovaných pre mesto Trnava je možné použiť skládku TKO ( .A.S.A.) na Zavar-
skej ceste. Poplatok za prípadné uloženie stavebnej sute zo stavieb realizovaných mestom Trna-
va na skládku je 5,64 €l t + 20 % DPH a zákonný poplatok obci za uloženie sute je 6,64 €/ t +
20% DPH v zmysle zákona Č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov.
V prípade ukladania sute na inú skládku, cena faktúrovaná objednávateľovi za uloženie za mernú
jednotku nesmie byť vyššia!

Súčasne s odovzdaním diela v zmluvnom termíne, objednávateľ bude požadovať od zhotovitel'a
aj porealizačné zameranie vo formáte dgn, (3x tlač, 1x CD nosič) vypracované odborne spôsobi-
lým geodetom.

3. Miesto dodania predmetu zákazky:

Športový areál Modranka - l. Krasku 33 , 917 05 Trnava

4. Lehota realizácie predmetu zákazky:

Predpokladaný termín je do 13.07.2012.

5. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov vyhradených v rozpočte SKaŠZ MT na rok
2012, pričom finančný preddavok nebude poskytnutý.

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


6. Súťažné podklady v elektronickej forme tvorí:

6.1/ - Výzva na predloženie ponuky
6.2/ - Krycí list ponuky - ( Príloha A)
6.3/ - Výkaz výmer + Schéma návrhu riešenia - pohľad a pôdorys l. + II. časť - (Príloha B)

7. Obsah ponuky:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady v elektronickej
forme a to:
7.1/ - Doklad o oprávnení podnikať alebo kópiu potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.
7.2/ - Krycí list ponuky ( podľa prílohy A)
7.3/ - Prehlásenie uchádzača ( je súčasťou krycie ho listu) že :

C7F" sa v plnom rozsahu oboznámil s podmienkami verejného obstarávatel'a uvedenými vo
výzve na predloženie ponuky, definovaným podmienkam porozumel a s dodaním pred-
metu zákazky za týchto podmienok súhlasí.

C7F" všetky údaje uvedené v ponuke a doklady tvoriace súčasť ponuky sú úplné a pravdivé.
7.4/ - Ocenený výkaz výmer (podľa prílohy B tejto výzvy), v ktorom uchádzač uvedie aj jednot-

kové ceny položiek v eurách.
Uchádzač musí oceniť všetky položky uvedené vo výkaze výmer.

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

C7F" V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 7. do konca zadá-
vacieho kola, bude mu následne zamedzený prístup zadávania hodnôt v súťažnom kole.

C7F" V elektronickej aukcii verejný obstarávatel' žiada uvádzať cenu vrátane DPH!

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 mene euro.

8.2/ - Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení:
8.2.1/ - navrhovaná cena bez DPH
8.2.2/ - sadzba DPH a výška DPH
8.2.3/ - navrhovaná cena vrátane DPH

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

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 obstarávatel'a uvedenú v bode 1. tejto výzvy telefonicky alebo pros-
tredníctvom elektronickej pošty.

9.2/ - Výzva k účasti von-line výberovom konaní bude záujemcovi zaslaná na e-mailovú adresu,
ktorú poskytne verejnému obstarávateľovi.

9.3/ - Pre účasť v elektronickom výberovom konaní je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú si bude
môcť uchádzač zobraziť cez výzvu von-line výberovom konaní. Po vyplnení a odoslaní pri-
hlášky každý uchádzač obdrží desaťmiestny prístupový kl'úč, ktorým sa mu sprístupní
e-aukčná sieň.

9.4/ - Prihlásiť sa do výberového konania a predložiť ponuku je možné iba počas zadávacieho
kola.
Elektronická aukcia sa bude konať na internetovej adrese - http://msutrnava.well.sk

9.5/ - Zadávacie 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 10.05.2012 od 13.00 hod. a končí 23.05.2012 o 9.00 hod.

9.6/ - Sút'ažné kolo sa uskutoční dňa 23.05.2012 o 10.00 hod., pričom predpokladaná dlžka ko-
la je 20 minút. Kolo bude predl�ená o 2 minúty pri zmene minimálnej ceny ponuky v

posledných 2 minútach.
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10. Spôsob určenia ceny:

10.1/ - Cena uvedená v krycom liste ponuky musí obsahovať celkovú cenu za predmet zákazky,
t.j. sumár cien položiek, ktorý vychádza z oceneného výkazu výmer ( podl'a prílohy B ).

10.2/ - Uchádzač je povinný do ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizovaním predmetu
zákazky vrátane nákladov spojených s dopravou, zariadenia staveniska aporealizačného
zamerania.

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

(JF Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH.

Ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s realizovaním predmetu zákazky pri
dodržaní všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedených vo výz-
ve na predloženie ponuky.
Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za predmet zákazky po skončení elektro-
nickej 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 a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiest-
nil ako ďalší v poradí.

12. Komunikácia a dorozumievanie:

Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie ( ďalej len informácie) medzi verejným obstaráva-
tel'om a uchádzačmi sa bude uskutočňovať výlučne elektronickou formou počas zadávacieho
kola.
Upozornenie:
Každý uchádzač môže počas zadávacieho kola požiadať o doplnenie informácií potrebných na
vypracovanie ponuky, preto verejný obstarávatel' upozorňuje, že v priebehu súťažného kola už
nebude poskytovať žiadne ďalšie informácie týkajúce sa vysvetl'ovania ohl'adom predmetu zákaz-
ky.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávatel'a :

13.1/ - Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonať obhliadku miesta realizácie predme-
tu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spra-
covanie ponuky.
Záujemca si môže miesto obhliadnuť po dohode s p. Františkom Zelenákom ( správcom na

telefonickom kontakte: 0905610435).

13.2/ - Každý uchádzač, ktorý sa zúčastní elektronickej aukcie, po jej skončení zašle verejnému
obstarávateľovi potvrdený protokol o účasti vo výberovom konaní.

13.3/ - S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o dielo, ktorej prílohu bude tvoriť prece-
nený výkaz výmer (príloha B ).

13.4/ - Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávatel'ovi
prepracovaný ocenený výkaz výmer (podľa prílohy B) s uvedením jednotkových cien, ktoré
budú vychádzať z ceny za predmet zákazky získanej z vyhodnotenia ponúk elektronickou
aukciou.

13.5/ - Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy predloží verejnému obstarávateľovi originál alebo
overenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať.

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

13.7/- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej celková cena za
predmet zákazky bude vyššia ako limit v zmysle § 4 ods. 5 zákona Č. 25/2006 Z.z. o verej-
nom obstarávaní.
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13.8/ - Nakol'ko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky s nízkou hodnotou,
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku.

13.9/ - Proti rozhodnutiu verejného obstarávatel'a o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postu-
pe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona
č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum: 10.05.2012

Prílohy: <7" Krycí list ponuky - (Príloha A)
<7" Výkaz výmer + Schéma návrhu riešenia - pohľad a pôdorys - (Príloha B)

Správa kult. a šport. zariadení
mesta Trnava

Hlavná 17
917 OO TRNAVA

Mgr.Miroslav Hru b Ý
riaditel' SKaŠZ MT
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(Príloha A)

KRycí LIST PONUKY
"ŠA Modranka - debarierizácia kolkárne"

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

2. Cenová ponuka:

2.1/ - Cena za predmet zákazky
( vrátane porealizačného zamerania)
cena celkom bez DPH .
DPH 20% .

,- EUR
,- EUR

Cena celkom s DPH . ,-EUR

3. Prehlásenie:

C7F Uchádzač prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s podmienkami verejného obstaráva-
teľa uvedenými vo výzve na predloženie ponuky, definovaným podmienkam porozumel a s

dodaním predmetu zákazky za týchto podmienok súhlasí.

C7F Uchádzač zároveň prehlasuje, že všetky údaje uvedené v ponuke a doklady tvoriace súčasť
ponuky sú úplné a pravdivé.

Dátum: .

pečiatka a podpis štatutára


