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Druh zákazky: Tovary.

ODDIEL l. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
1.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
IČO: 00598135
Poštová adresa: Hlavná 17
PSČ: 91701
Mest%bec: Trnava
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Hlavná 17, Trnava
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Kapustová
Telefón: +421 333236434
Fax: +421 335936241
E-mail: katarina.kapustova@skasz.trnava.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste
(miestach).
Ponuky budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.

1.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávatel'a
1.2.1. Druh verejného obstarávatel'a/obstarávatel'a

Iný verejný obstarávateľ
Príspevková organizácia zriadená mestom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. dl.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
11.1. Opis
11.1.1. Názov zákazky

Elektronické výsledkové tabule - Mestská športová hala
v Trnave

11.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo
poskytovania služieb
b) Tovary.

a) Stavebné práce
b) Tovary

Hlavné miesto dodania tovarov:
Mestská športová hala, Rybníkova 15, Trnava

c) Služby
NUTS kód:
SK021.

11.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodanie, montáž a sprevádzovanie
dvoch elektronických výsledkových tabúľ a dvoch zariadení
na meranie 24 a 14 sekúnd, ktoré sa umiestňujú
na konštrukcie basketbalových košov. Výsledkové tabule
budú okrem basketbalu používané aj pre hádzanú,
volejbal, futsal a florbal.

11.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 31711200-5.

11.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
11.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Elektronické tabule musia spíňar požiadavky
pre basketbalové súťaže strednej kategórie (úroveň
2).Podrobná špecifikácia zariadení je uvedená
v Oficiálnych pravidlách basketbalu 2010 - Technické
zariadenia pre basketbal - schválených Exekutívou FIBA a
zároveň spíňa požiadavky na zobrazovanie informácií
počas zápasov hádzanej, volejbalu, futsalu a florbalu.

11.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 14150,0000 EUR

11.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 2
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ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE
111.1. Podmienky účasti
III. 1. 1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich
sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona
predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar v súlade
s § 26 ods. 2 písm. e) zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov alebo predložením potvrdenia
úradu o zapísaní v zozname podnikateľov v zmysle § 128
ods. 1 citovaného zákona.

111.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
111.1.3.Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Technickú spôsobilosť preukáže uchádzač: 1.podľa § 28
ods. 1, písm. a) zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní predložením zoznamu dodávok tovaru
za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania
a odberateľov; ak odberateľom - bol verejný obstarávateľ
podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný
obstarávateľ, - bola iná osoba ako verejný obstarávateľ,
dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné,
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní.
Zoznam dodávok musí obsahovať zákazky podobného
charakteru ako požadovaný predmet zákazky, t.z., dodanie
univerzálnych elektronických výsledkových tabúľ
do športových hál. 2.podľa § 28 ods. 1, písm. l) zákona č
2512006 Z.z. o verejnom obstarávaní predložením: 1. opisu
a fotografií navrhovaných výrobkov 2. vyhlásení zhody a
doplňujúcich podkladov k nim, certifikátov vydaných
autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami,
ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov.

III. 1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
Nie.

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena.
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia

Áno.
IV. 2. Administratívne informácie
IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávatel'/obstarávatel'
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 27. 9. 2012. Čas: 14.00 h.
Úhrada za sút'ažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 8. 10. 2012. Čas: 12.00 h.

IV.2A. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 8. 10. 2012. Čas: 13.00 h.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI. 1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ

Nie.
VI.2. Ďalšie informácie

1. Súťažné podklady budú záujemcom poskytované
na základe písomnej žiadosti elektronicky a následne
poštovou zásielkou, prípadne si ich záujemca môže
vyzdvihnÚť osobne u kontaktnej osoby na adresa verejného
obstarávateľa v pracovných dňoch od 8.00 hod do 15.00
hod. po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
V písomnej žiadosti záujemca uvedie svoje identifikačné
údaje, telefonický kontakt, e-mailovú adresu a poštovú
adresu, na ktorú mu majú byť poslané súťažné podklady.
Žiadosť môže záujemca doručiť elektronicky, poštou alebo
osobne na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode
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1.1 tejto výzvy. 2. Náklady uchádzačov spojené s účasťou
vo verejnom obstarávaní si uchádzači hradia v plnej výške
bez finančného nároku na verejného obstarávateľa a to
bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 3.
Súčasťou predloženej ponuky je prehlásenie uchádzača, že
sa v plnom rozsahu oboznámil s podmienkami verejného
obstarávateľa, uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk
a v súťažných podkladoch, definovaným podmienkam
porozumel a s dodaním predmetu zákazky za týchto
podmienok súhlasí. Uchádzač zároveň prehlasuje, že
navrhované zariadenia splňajú všetky požiadavky
pre súťaže strednej kategórie - úroveň 2 - Oficiálnych
pravidlách basketbalu 2010, Technické zariadenia
pre basketbal, schválených Exekutívou FIBA.

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy
17. 9. 2012
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