
Výzva na predloženie ponuky
v rámci výberu poskytovateľa služieb 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 nízkymi hodnotami.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa ( vyhlasovateľa súťaže) :

Názov: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
IČO: OO 598135
Obec (mesto): Trnava PSČ: 91701
Ulica: Hlavná 17
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Hor á č e k - technický úsek
Telefón: +421 333236437 Fax: +421 335936241
Elektronická pošta: miroslav.horacek@skasz.trnava.sk
Internetová adresa: www.skasz.trnava.sk

2. Názov zákazky s nízkou hodnotou ( predmet zákazky) :

"Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v objektoch SKa$Z MT na rok:
2012".

3. Miesto poskytnutia služby: ( v obj. v SKa$Z MT )

3.1 - SKa$Z MT, Hlavná 17, Trnava
3.2 - Kultúrny dom A. Kubáňa ( Kopánka ), Ľudová 37, Trnava
3.3 - Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava
3.4 - Kultúrny dom Modranka, Seredská 66, Trnava - Modranka
3.5 - Mestská športová hala, Rybníková 15, Trnava
3.6 - Krytá plaváreň Zátvor, Rovná 9, Trnava
3.7 - Kúpalisko Castiglione, J. Slottu 45, Trnava
3.8 - Mestská veža, $tefánikova 1, Trnava
3.9 - Štadión Antona Malatinského, $portová 1, Trnava
3.10 - $portový areál Slávia - FI, Rybníková 14, Trnava

4. Lehota poskytovania služieb:

Priebežne do 31.12.2012. Termíny požadovaných OP a OS elektrických zariadení sú uvedené v
prílohe B tejto výzvy.

5. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov vyhradených v rozpočte SKa$Z MT, pričom
finančný preddavok nebude poskytnutý.

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 - (Príloha B)
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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/ - Kópiu osvedčenia (vydané TI) oprávňujúce vykonávať odborné prehliadky a skúšky vyhra-
dených elektrických zariadení.

7.3/ - Krycí list ponuky, s uvedením celkovej ceny s DPH.

7.4/ - Prehlásenie uchádzača ( je súčasťou krycie ho listu) že:
cr sa v plnom rozsahu oboznámil s podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými vo

výzve na predloženie ponuky, definovaným podmienkam porozumel a s dodaním pred-
metu zákazky za týchto podmienok súhlasí.

cr všetky údaje uvedené v ponuke a doklady tvoriace súčasť ponuky sú úplné a pravdivé.

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

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

8. Upozornenie
cr V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 7., nebude vyzvaný

do súťažného kola.
cr V elektronickej aukcii verejný obstarávateľ žiada uvádzať ceny vrátane DPH!

9. Lehota na prihlásenie sa do e-aukcie :

9.1/ - Zadávacie kolo e-aukcie, počas ktorého uchádzači vložia požadovaná doklady a svoje
východiskové hodnoty ponuky t.j. cenu za celý predmet zákazky uvedený v krycom liste
začína 23.01.2012 od 13.00 hod. a končí 01.02.2012. o 10.00 hod.

9.2/ - Súťažné kolo sa uskutoční dňa 01.02.2011 o 13.00 hod, pričom predpokladaná dlžka
kola je 20 minút. Kolo bude predlžená o 2 minúty pri zmene minimálnej ceny ponuky v
posledných 2 minútach.

Prihlásiť sa do e-aukcie je možné iba v zadávacom kole.
Elektronická aukcia sa bude konať na internetovej adrese - http://msutrnava.well.sk

Výzva k účasti von-line výberovom konaní Vám bude zaslaná e-mailom na adresu, ktorú ste
poskytli verejnému obstarávateľovi.
Pre účasť velektronickom výberovom konaní bude nutné vyplniť prihlášku, ktorú si budete
môcť zobraziť cez výzvu von-line výberovom konaní. Po vyplnení prihlášky Vám bude automa-
ticky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, ktorým sa sprístupní e-aukčná sieň.

10. Mena a ceny uvádzané v ponuke:

10.1/- Navrhovaná cena musí byt' stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v
znení neskorších predpisova vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
o cenách. Uchádzačom navrhovaná cena bude uvedená v mene euro.

10.2/ - Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení:
10.2.1/- navrhovaná cena bez DPH
10.2.2/- sadzba DPH a výška DPH
10.2.3/- navrhovaná cena vrátane DPH

10.3/ - Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú cenu a súčasne na túto
skutočnosť v ponuke upozorní.
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11. Spôsob určenia ceny :

11.1/ - Cena uvedená v krycom liste ponuke musi obsahovať celkovú cenu za predmet zákazky,
t.j. sumár cien za položky 1 až 10 uvedenych v prílohe B - Zoznam požadovaných služieb
na OP a OS elektrických zariadeni ( l. časť) + sumár cien za položky 11 až 20 ( 1/. časť).

11.2/ - Uchádzač je povinny do cien zakalkulovať všetky nevyhnutné práce a dodávky, ktoré
súvisia so zabezpečovaním poskytovaných služieb.

11.3/ - Verejny obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať fyzickú obhliadky jednotlivych objektov
uvedených v bode 11.4/ a 11.5/ 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.

11.4/ - Záujemcovia môžu vykonať obhliadku jednotlivých objektov na základe telefonického do-
hovovoru s vedúcimi jednotlivych prevádzok:

- SKa$Z MT, Hlavná 17, Trnava - ( p. Baláž č.tel.: 0917806424)
- Kultúrny dom A. Kubáňa, Ľudová 37, Trnava - ( p. Baláž č.tel.: 0917806424 )
- Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava - ( p. Hutira č.tel.: 0907673593 )
- Kultúrny dom Modranka, Seredská 66, Trnava - ( p. Baláž č.tel.: 0917806424 )
- Mestská športová hala, Rybníková 15, Trnava - ( p. Princová č.tel.: 0917644220 )
- Krytá plaváreň Zátvor, Rovná 9, Trnava - ( p. Baranovič č.tel.: 0917644330 )
- Kúpalisko Castiglione, J. Slottu 45, Trnava - ( p. Bako č.tel.: 0905906966 )
- Mestská veža, Stefánikova 1, Trnava - ( p. Baláž Č. tet.: 0917 806 424 )
- $tadión Antona Malatinského, športová 1, Trnava - ( p. Chlpek č.tel.: 0907673591 )
- $portový areál Slávia - FI, Rybníková 14, Trnava - ( p. Blšťák č.tel.: 0907673592 )

11.5/- Uchádzač ocení aj služby uvedené v prílohe B - Zoznam služieb na OP a OS elektrických
zariadeni (II. časť) t.j. sumár cien za položky 11 až 20. Ide o objekty, ktorých správcom
je SKa$Z MT a sú v dlhodobom užívaní nájomcov alebo športových klubov.
Jedná sa o nasledovné objekty:

- $portový areál Modranka, I.Krasku 34, Trnava - ( p. Zelenák č.tel.: 0905610435 )
- Športový areál Slávia, Rybníková 14, Trnava - ( p. Blšťák č.tel.: 0907673592 )
- Futbalové ihrisko Prednádražie, K. Máhra 11, Trnava - ( p. Cerný č.tel.: 0948002569 )
- Tenisový areál, $afáriková 28, Trnava - ( p. Silný č.tel.: 0903415537)
- Strelnica - $trky, Trnava - ( p. Pavliak č.tet.: 0905508578 )
- 1. TC Trnava, J. Slottu 9, Trnava - ( p. Savický č.tel.: 0905614995 )
- FK Lokomotíva, J. Slottu 45, Trnava - ( p. Moravčík č.tel.: 0905668649 )
- $K Modranka kolkáreň, l. Krasku 33, Trnava - ( p. Malatinský č.tel.: 0903721 881)
- Mestský zimný štadión, Spartakovkská 1, Trnava - ( p. Pejkovič č.tet.: 0905518583 )
- Kúpalisko Kamenný mlyn. Trnava - ( p. Pejkovič č.tel.: 0905518583 )

Poznámka: Realizácia tejto časti predmetu zákazky ( bod 11.5) závisí od rozhodnutia
užívateľov športových areálov a zariadení, či na zabezpečenie revízii elek-
trických zariadení využijú finančné prostriedky poskytnuté mestom Trnava
prostredníctvom SKa$Z MT.
Úspešný uchádzač sa zaväzuie v prípade požiadavky užívateľov športových
areálov a zariadení vykonať revízie elektrických zariadení v požadovaných
termínoch a cenách z elektronickej aukcie na základe čiastkových objedná-
vok.

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

'7' Najnižšia cena predmetu zákazky - ( celková cena za poskytnuté služby vrátane DPH v
rozsahu položiek 1 až 20).

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

Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za predmet zákazky po skončení elektro-
nickej aukcie bude na 1. mieste.
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Každý uchádzač, ktorý sa zúčastní elektronickej aukcie, po jej skončení zašle verejnému obsta-
rávateľovi potvrdený protokol o účasti vo výberovom konaní.

Upozornenie:
Pokiaľ bude ponuka v rozpore s usmerneniami uvedenými v tejto výzve na predloženie ponu-
ky, s úspešným uchádzačom nebude uzatvorená zmluva o dielo a bude oslovený uchádzač, kto-
rý sa umiestnil ako ďalší v poradí.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :

rJF S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo, ktorej prílohu bude tvoriť precenený
zoznam požadovaných služieb v rozsahu pol. 1 až 20 t.j. l. a II. časť.

rJF Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi pre-
cenený zoznam požadovaných služieb (príloha B), ktorý bude vychádzať z ceny za predmet
zákazky získanej z vyhodnotenia ponúk elektronickou aukciou.
Poznámka: Samostatne bude predložený precenený zoznam požadovaných služieb za l. časť

t.j. pol. 1 až 10 a samostatne bude predložený aj zoznam služieb v rozsahu pol.
11 až 20 t.j. II. časť.

rJF Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo redukovať rozsah poskytovaných služieb v závis-
losti od aktuálnych potrieb vykonávaných revízii v jednotlivých objektoch.

rJF Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy predloží verejnému obstarávateľovi originál alebo ove-
renú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať.

rJF Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej celková cena za
poskytnuté služby bude vyššia ako limit v zmysle § 4 ods. 5 zákona Č. 25/2006 Z.z.

rJF Nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky s nízkou hodnotou,
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku.

rJF Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
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: 20.01.2012

Prílohy: rJF Krycí list ponuky - (Príloha A)
rJF Zoznam požadovaných služieb na OP a OS elektrických zariadení - (Príloha B)

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

KRycí LIST PONUKY
"op a os elektrických zariadení"

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

2. Cenová ponuka:
Uchádzač uvedie cenu za predmet zákazky v rozsahu zoznamu požadovaných služieb za rok

2012 t.j. sumár cien za položky 1 až 20 uvedených v prílohe B - Zoznam požadovaných služieb
na OP a OS elektrických zariaden! ( /. a 1/.časť).

2.1/ - Cena za predmet zákazky -l. časf ( po/. 1 až 10 )
cena celkom bez DPH .
DPH 20% , .

,- EUR
,. EUR

Cena celkom s DPH -l. časť . ,-EUR

2.2/ . Cena za predmet zákazky - II. časť (po/. 11 až 20 )
cena celkom bez DPH .
DPH 20% " .

,. EUR
,- EUR

Cena celkom s DPH - II. časť . ,-EUR

2.3/ - Celková cena za predmet zákazky- I a II. časť (po/. 1 až 20 )
cena celkom bez DPH ,- EUR
DPH 20% ,. EUR

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

3. Prehlásenie:

cr 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.

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

Dátum:

pečiatka a podpis štatutára



(Príloha B)

Zoznam požadovaných služieb na OP a OS elektrických zariadení
( l. čast' - obj. SKa�Z MT )

1/- Správa kultúrnych a športových zariadeni mesta Trnava, Hlavná 17, Trnava

1.1/- SKaŠZ MT l. a II. N.P.
Stručný opis; Elektroinštalácia svetelných a zásuvkových elektrických okruhov na I.N.P. a II.N.P.

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 15.10.2012

1.2/ - SKaŠZ MT
Stručný opis; Elektroinštalácia hlavného rozvodu

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do ; 15.10.2012

2/- Kultúrny dom A. Kubána, Kopánka - Ľudová 37, Trnava

2.1/- KD Kopánka - obj.
Stručný opis; OP a OS elektroinštalácie svetelných, zásuvkových a motorových elektrických

okruhov.

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 30.04.2012

2.2/- Bleskozvodná sústava objektu KD Kopánka
Stručný opis: OP a OS bleskozvodnej sústavy

Cena bez DPH , EUR
Termín : (mal byť 29.07.2011 )

2.3/ - Klub dôchodcov
Stručný opis: Elektroinštalácia svetelných a zásuvkových elektrických okruhov

Cena bez DPH EUR
Termín : (mal byť 29.09.2011 )

31 - Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava

3.1/- Kino Hviezda
Stručný opis: Kompletná OP a OS elektroinštalácie svetelných, zásuvkových a motorových elektric-

kých okruhov.

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 30.04.2012

4.1/- Kuchyňa
Stručný opis: OP a OS elektrického zariadenia pripojky NN ( svetelné a zásuvkové okruhy) a

vnútorných zariadení kuchyne ( pripojenie elektrických spotrebičov)

Cena bez DPH EUR
Termín: ( mal byť 16.01.2012)

4.1/- KD Modranka
Stručný opis: Kompletná OP a OS elektroinštalácie svetelných a zásuvkových elektrických okruhov.

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 30.11.2012



5/- Mestská športová hala, Rybnfkova 15, Trnava

5.1/- MsŠH - bleskozvod
Stručný opis: OP a OS bleskozvodovej sústavy objektov MsŠH.

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 20.05.2012

6/ - Krytá plaváreň Zátvor, Rovná 9, Trnava

6.1/- Plaváreň Zátvor - obj.
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie svetelných, zásuvkových a motorových elektrických okruhov

chlórovne, priestory bazéna a spŕch ( muži, ženy a imobilný ).

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 30.04.2012

7/- Kúpalisko Castiglione, J. Slottu 45, Trnava

7.1/- Castiglione - obj. kúpaliska
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie svetelných, zásuvkových a motorových elektrických okruhov

v obj. kúpaliska Castiglione, okrem nového prenosného kontajnera ( r.v. 2011 ), ktorý
slúži ako pokladňa a soc. zariadenie pre personál kúpaliska.

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 31.03.2012

7.2/ - Castiglione - bleskozvod
Stručný opis: OP a OS bleskozvodovej sústavy objektu bufetu a sociálnych zariadení pre verejnosť.

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 31.03.2012

8/ - Mestská veža, Štefánikova 1, Tmava

8.1/- Mestská veža
Stručný opis: Kompletná OP a OS elektroinštalácie svetelných a zásuvkových elektrických okruhov

v obj. Mestskej veže.

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 25.05.2012

9/ - Štadi6n Antona Malatiského, Športová 1, Trnava

9.1/ - ŠAM - Bufet Č. 1 a bufet Č. 2 - ( severná tribúna)
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie svetelných a zásuvkových elektrických okruhov v bufete č.1

a v bufete Č. 2 pod severnou tribúnou.

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 18.02.2012

9.2/ - ŠAM - Bufet Č. 3 - ( severná tribúna pri hl. vchode)
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie svetelných a zásuvkových elektrických okruhov v bufete č.3

severnej tribúny pri hl. vchode.

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 18.02.2012

9.3/ - ŠAM - Bufet Č. 4 - ( východná - južná tribúna)
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie svetelných a zásuvkových elektrických okruhov v bufete č.4

pri hl. vchode a od Kollárovej ulice.

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 18.02.2012
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9.4/ - SAM - Bufet Č. 5 - ( južná tribúna)
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie svetelných a zásuvkových elektrických okruhov v bufete č.5

pri južnej tribúne.

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 18.02.2012

9.5/- SAM - Elektroinštalácia vodárne - ( východná tribúna)
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie vodárne futbalového štadióna.

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 30.08.2012

9.6/ - SAM - Elektroinštalácia - ( západná tribúna)
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie ozvučenia, svetelných a zásuvkových elektrických okruhov

prestrešenia západnej tribúny futbalového ihriska.

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 30.08.2012

9.7/- SAM - Elektroinštalácia čerpadiel do kanalizácie - (severná tribúna)
Stručný opis :OP a OS elektroinštalácie čerpadiel do kanalizácie severnej tribúny futbalového ihriska.

Cena bez DPH ,. EUR
Termín najneskôr do: 30.08.2012

9.8/ - SAM - Elektroinštalácia VS a MaR - ( severná tribúna)
Stručný opis :OP a OS elektroinštalácie VS silnoprúdu a MaR severnej tribúny.

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 30.08.2012

9.9/ - SAM - Elektroinštalácia VS a čerpadiel do kanalizácie - ( severná tribúna)
Stručný opis :OP a OS elektroinštalácie napojenia VS a čerpadiel do kanalizácie severnej tribúny.

Cena bez DPH EUR
Termín: ( mal byť 13.08.2011 )

9.10/- SAM - ( severná tribúna)
Stručný opis :OP a OS elektroinštalácie svetelných a zásuvkových elektrických okruhov v priestoroch

pod severnou tribúnou ( osvetlenie priestorov, plechová garáž).

Cena bez DPH ., EUR
Termín: ( mal byť 20.02.2011 )

101- IA Slávia - FI, Rybnfková 14, Trnava

10.1/ - Futbalové ihrisko - Studňa
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie studne pre futbalové ihriská
Cena bez DPH EUR

Termín najneskôr do: 25.03.2012

10.2/ - Futbalové ihrisko - šatne.
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie prípojka NN + vnútorné rozvody NN.

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 21.09.2012

10.3/- Futbalové ihrisko - Kontajnery - 6 ks (TOUAXI 2008 )
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie 6 ks prenosných kontajnerov ( šatne a soc. zariad. pre FI ).

Cena bez DPH EUR
Termín: (mal byť 10.06.2010)

10.4/ - FI - Prístavba telocvične - Bleskozvod
Stručný opis: OP a OS bleskozvodu pri stavby telocvične

Cena bez DPH EUR
Termín: ( mal byť 28.11.2011 ) 3



10.5/ - FI- Prístavba telocvične - Elektroinštalácia
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie prístavby telocvične

Cena bez DPH EUR
Termín: ( mal byť 28.11.2011 )

10.6/ - FI - Prístavba telocvične - Elektroinštalácia
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie posilňovne a kotolne.

Cena bez DPH EUR
Termín: ( mal byť 01.12.2011 )

10.7/ - FI- Prístavba telocvične - Vonkajšie káblové rozvody NN
Stručný opis: OP a OS vonkajšie káblové rozvody NN k prístavbe telocvični.

Cena bez DPH EUR
Termín: ( mal byť 20.10.2011 )

Rekapitulácia:

Celková cena za požadované služby na OP a OS elektrických zariadení v obj. SKaŠZ MT
na rok 2012 (zoznam pol. 1 až 10 - l. časť)

Cena bez DPH EUR
20% DPH EUR

Cena celkom s DPH EUR

Dátum: .

pečiatka a podpis zhotoviteľa
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Zoznam služieb na OP a OS elektrických zariadení
( II. časť - obj. v dlhodobom užívaní nájomcov alebo športových klubov)

11/- Športový areál Modranka, l. Krasku 34, Trnava

11.1/ - SA Modranka - Vel'ká plynová kotolňa + malá plynová kotolňa
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie veľkej a malej plynovej kotolne

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 31.10.2012

11.2/ - SA Modranka - Regulačná stanica plynu
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie regulačnej stanice plynu

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 02.11.2012

11.3/ - SA Modranka - Bleskozvod - tribúna, kolkáreň, byt a priľahlé priestory
Stručný opis: OP a OS bleskozvodu na tribúne, kolkárni, byte a priľahlých priestorov.

Cena bez DPH EUR
Termín: (mal byť 20.12.2009)

12/- ŠA Slávia, Rybníková 14, Trnava

12.1/- Sauna - Elektroinštalácia
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie svetelných a zásuvkových elektrických okruhov

v saune.

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 11.06.2012

12.21- Sociálno-prevádzková budova pre futbalistov - Kotolňa
Stručný opis: OP a OS elektrického zariadenia v kotolni sociálno-prevádzkovej budovy pre

futbalistov.

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 01.10.2012

12.3/- Telocvičňa - Kotolňa
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie svetelných, zásuvkových a motorových elektrických

okruhov kotolne v telocvični.

Cena bez DPH EUR
Termín: ( mal byť 17.10.2011)

12.4/- Telocvičňa - Elektroinštalácia obj.
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie svetelných, zásuvkových a motorových elektrických

okruhov v obj. telocvični.

Cena bez DPH EUR
Termín: (mal byť 30.03.2010)

12.5/- VO + soc. budovy atletika, tenis- futbal- Elektroinštalácia
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie svetelných, zásuvkových a motorových elektrických

okruhov v objekte sociálnej budovy Č. 1 - atletika, č.2 - tenis-futbal + verejné
osvetlenie.

Cena bez DPH EUR
Termín: (mal byť 30.03.2010)

12.6/- Sociálno-prevádzková budova pre futbalistov - Bleskozvod
Stručný opis: OP a OS bleskozvodovej sústavy na objekte sociálno-prevádzkovej budovy pre

futbalistov.

Cena bez DPH EUR
Termín: (mal byť 08.11.2010)
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13/- Futbalové ihrisko Prednádražie, K.Máhra 11, Trnava

13.1/- FI Prednádražie - Prenosné kontajnery 3 ks
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie 3ks prenosných kontajnerov na ihrisku Prednádražie.

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 12.08.2012

13.2/ - FI Prednádražie - Studňa
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie studne na futbalovom ihrisku Prednádražie.

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 22.11.2012

14/- Tenisový areál, Šafárikova 28, Trnava

14.1/ - Tenisový areál - osvetlenie kurtov
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie osvetlenie tenisových kurtov.

Cena bez DPH EUR
Termín : (mal byť 20.03.2007)

14.2/ - Tenisový areál - bleskozvod
Stručný opis: OP a OS bleskozvodovej sústavy objektov tenisového areálu ..

Cena bez DPH EUR
Termín : (mal byť 23.03.2008)

15/- Strelnica· Štrky, Trnava

15.1/ - Chatky 5100,5101,5103,5105 - bleskozvod
Stručný opis: Bleskozvodné zariadenie v obj. Strelnica - Štrky, chatky 5100, 5101, 5103, 5105

Cena bez DPH EUR
Termín: (mal byť 26.10.2010)

15.2/ - Hlavná budova - bleskozvod
Stručný opis: Bleskozvodné zariadenie v obj. Strelnica - Štrky, hlavná budova

Cena bez DPH EUR
Termín: (mal byť 26.10.2010)

15.3 / - Prístroje poplachového systému
Stručný opis: Prístroje poplachového systému na hlásenie narušenia ( PSN ) pre samočinnú

signalizáciu narušenia stráženého priestoru.

Cena bez DPH EUR
Termín : (mal byť 23.11.2010)

15.4/ - Chatky 5100, 5101, 5103, 5105 - elektroinštalácia
Stručný opis: OP a OS elektr. zariadenia v obj. Strelnica - Štrky, chatky 5100,5101,5103,5105

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do : 07.11.2012

16/-1. Te Trnava, J. Slottu 9, Trnava

16.1/ - Budova športového areálu + osvetlenie kurtu
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie budovy športového areálu 1. TC a osvetlenie kurtu.

Cena bez DPH EUR
Termín: (mal byť 27.11.2010)

6



17/- FK Lokomotíva, J. Slottu 45, Trnava

17.1/- FK Lokomotíva - Elektroinštalácia - šatne, prevádzková budova a soc. zariadenia.
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie rozvodov v obj. šatní, hostinca, letnej záhrady, kancelárii,

bytu správcu a bufetu.

Cena bez DPH EUR
Termín: (mal byt' 30.04.2009)

17.2/ - FK Lokomotíva - Bleskozvod
Stručný opis: OP a OS bleskozvodovej sústavy v ŠA Lokomotívy

Cena bez DPH EUR
Termín: ( mal byt' 30.04.2009)

17.3/- FK Lokomotíva - Napojenie šatní v prenosných kontajneroch
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie v 2 ks prenosných kontajnerov.

Cena bez DPH EUR
Termín: ( mal byt' 26.04.2011 )

17.4/- FK Lokomotíva - Rozvádzač pre závlahu
Stručný opis: OP a OS rozvádzača OCEP/Z RMC 1 pre závlahu trávnikov

Cena bez DPH EUR
Termín: ( mal byt' 13.07.2011 )

17.5/- FK Lokomotíva - Prípojka NN pre tribúnu a šatne
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie NN prípojky pre umelé osvetlenie jedného futbalového

ihriska a pre tribúnu a šatne

Cena bez DPH EUR
Termín: (mal byt' 29.11.2010)

17.6/- FK Lokomotíva - Osvetlenie ihriska S01
Stručný opis: OP a OS elektrická inštalácia umelého osvetlenia ihriska S01 ako celku. 4 ks

20m vysokých stožiarov s plošinou, kde na každom je nainštalovaných 5 ks
2000 W svietidiel.

Cena bez DPH EUR
Termín: (mal byt' 29.11.2010)

18/- ŠK Modranka kolkáreň, l. Krasku 33, Trnava

18.1/- ŠK Modranka kolkáreň - Prenosné kontajnery 2 ks ( TOUAX/2008 )
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie 2 ks prenosných kontajnerov.

Cena bez DPH EUR
Termín: ( mal byt' 17.10.2010)

18.2/- ŠK Modranka kolkáreň - Prenosné kontajnery 2 ks ( SCHAFY/2010 )
Stručný opis: OP a OS elektroinštalácie 2 ks prenosných kontajnerov.

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 02.05.2012

19/- Mestský zimný štadión, Spartakovská 1/8, Trnava

19.1/- MsZŠ - Regulácia TG chladenia
Stručný opis: OP a OS elektrického zariadenia 5 ks - kontajnerov.

Cena bez DPH EUR
Termín najneskôr do: 28.12.2012
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201- Kúpalisko Kamenný mlyn, Kamenná cesta, Trnava

20.1/- Ostatné objekty -elektroinštalácia NN
Stručný opis: HI. rovádzač, predný bufet, bunka - pokladňa, chlórovňa, zadný bufet

Cena bez DPH EUR
Tennín: (mal byť 22.06.2011 )

20.2/- $atňové a sanitárne kontajnery 700,701,702,703, 704 - elektroinštalácia NN
Stručný opis: OP a OS elektrického zariadenia 5 ks - kontajnerov.

Cena bez DPH EUR
Tennín: (mal byť 06.07.2011 )

Rekapitulácia:

Celková cena za služby na OP a OS elektrických zariadení na rok 2012
( v obj. SKaŠZ MT, ktoré sú v dlhodobom užívaní nájomcov alebo športových klubov

zoznam pol. 11 až 20 - II. časť )

Cena bez DPH EUR
20% DPH EUR

Cena celkom s DPH EUR

Dátum: .

pečiatka a podpis zhotoviteľa

8


