
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17,91701 Trnava

Výzva na predloženie ponuky
v rámci výberu nákupu tovaru 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 :

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

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17, 917 01 Trnava
Mgr. Miroslav Hrubý
OO598135
Ing. Miroslav Horáček - technický úsek
+421 33 3236 437
+421 335936241
miroslav.horacek@skasz.trnava.sk
www.skasz.trnava.sk

2. Predmet zákazky :

Predmetom zákazky je nákup a dodávka "Maliarskych potrieb na rok: 2013" pre kultúrne a
športové zariadenia v správe verejného obstarávateľa. Špecifikácia sortimentu a predpoklada-
ný odber na 1 rok sú uvedené v prílohe B tejto výzvy.
Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje dodávať tovar v lehote trvania zmluvy podľa aktuál-
nych potrieb jednotlivých prevádzok.

Poznámka: V zozname uvedený sortiment a množstvá pre kalendárny rok sú len orientačné, sku-
točné odobraté množstvo a sortiment sa bude rozširovať a redukovať podľa aktuál-
nych potrieb verejného obstarávatel'a.

3. Lehota dodania predmetu zákazky: od 01.03.2013 do 28.02.2014.

4. Miesto dodania predmetu zákazky:

4.1/ V prípade osobného odberu umožní uchádzač pracovníkom verejného obstarávateľa prev-
zatie tovaru na mieste prevádzky uchádzača.

4.2/ V prípade dopravy dodávatel'om bude tovar dodávaný na prevádzky:
4.2.1/ - Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, Trnava
4.2.2/ - Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava
4.2.3/ - Kultúrny dom Modranka, Seredská 66, Trnava - Modranka
4.2.4/ - Krytá plaváreň Zátvor, Rovná 9, Trnava
4.2.5/ - Kúpalisko Castiglione, J. Slottu 45, Trnava
4.2.6/ - Mestská športová hala, Rybníková 15, Trnava
4.2.7/ - Športový areál Slávia, Rybníková 16, Trnava
4.2.8/ - Štadión Antona Malatinského, Športová 1, Trnava

5. Súťažné podklady v elektronickej forme tvorí:

5.1/ - Výzva na predloženie ponuky
5.2/ - Krycí list ponuky - (Príloha A)
5.3/ - Zoznam tovaru - predpokladaný odber na rok 2013 - (Príloha B)

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


6. Obsah ponuky:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady v elektronickej
forme a to:

6.1/ - Doklad o oprávnení podnikať alebo kópiu potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.

6.2/ - Krycí list ponuky (podľa prílohy A)

6.3/ - Prehlásenie uchádzača ( je súčasťou krycieho listu) že :
rJr 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.

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

6.4/ - Ocenený zoznam tovaru ( podľa prílohy B) tejto výzvy, v ktorom uchádzač uvedie aj jednotko-
vé ceny položiek veurách.
Uchádzač musí oceniť všetky položky uvedené v zozname tovaru.

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

Upozornenie:
rJr V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 6., nebude vyzvaný

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

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 predpisova vyhlášky MF SR Č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
o cenách. Uchádzačom navrhovaná cena bude uvedená v mene euro.

7.2/ - Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení:
7.2.1/- navrhovaná cena bez DPH
7.2.2/- sadzba DPH a výška DPH
7.2.3/- navrhovaná cena vrátane DPH

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

8. Lehota na prihlásenie sa do výberového konania elektronickou aukciou:

8.1/ - O zaslanie pozvánky do elektronického výberového konania môže záujemca požiadať kon-
taktnú osobu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy telefonicky alebo pros-
tredníctvom elektronickej pošty.

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

8.3/ - 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 desafmiestny prístupový kl'úč, ktorým sa mu sprístupní
e-aukčná sieň.

8.4/ - 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

8.5/ - Zadávacie kolo e-aukcle, 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 12.02.2013 od 14.00 hod. a končí 21.02.2013 o 9.00 hod.

8.6/ - Súťažné kolo sa uskutoční dňa 21.02.2013 o 10.00 hod., pričom predpokladaná dižka ko-
la je 20 minút. Kolo bude predlžená o 2 minúty pri zmene minimálnej ceny ponuky v
posledných 2 minútach.
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9. Spôsob určenia ceny:

9.1/ - Cena uvedená v krycom liste ponuke musí obsahovať celkovú cenu za predmet zákazky,
t.j. sumár cien položiek, ktorý vychádza z oceneného zoznamu predpokladaného odberu
tovaru za kalendárny rok (podľa prílohy B ).

9.2/ - Uchádzač je povinný do ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zá-
kazky vrátane nákladov spojených s dopravou na miesto určenia.

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

cr Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH.

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.

Každý uchádzač, ktorý sa zúčastní elektronickej aukcie, po jej skončení zašle verejnému obsta-
rávatefovi 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 kúpna zmluva a bude oslovený uchádzač, kto-
rý sa umiestnil ako ďalší v poradí.

11. Komunikácia a dorozumievanie:

Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie ( ďalej len informácie) medzi verejným obstaráva-
teľom 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 obstarávateľ upozorňuje, že v priebehu súťažného kola už
nebude poskytovať žiadne ďalšie informácie týkajúce sa vysvetľovania ohl'adom predmetu zákaz-
ky.

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :

12.1/- S úspešným uchádzačom bude uzavretá kúpna zmluva, ktorej prílohu bude tvoriť prece-
nený zoznam tovaru (príloha B ).

12.2/- Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávatel'ovi
precenený zoznam tovaru (príloha B), ktorý bude vychádzať z ceny za predmet zákazky
získanej z vyhodnotenia ponúk elektronickou aukciou.

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

12.4/- 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.

12.5/- 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. 25/2006Z.z. o verej-
nom obstarávaní.

12.6/- Nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky s nízkou hodnotou,
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku.
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12.7/ - Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa 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: 11.02.2013

Prílohy: <:iF Krycí list ponuky - (Príloha A)
<:iF Zoznam tovaru - predpokladaný odber na rok 2013 - (Príloha B)

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

KRycí LIST PONUKY
"Maliarske potreby na r.: 2013"

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 predpokladaný odber tovaru za kalendárny rok)

2.1/ - Cena za predmet zákazky
cena celkom bez DPH .
DPH 200/0 .

,-EUR
,. EUR

Cena celkom s DPH . ,- EUR

3. Prehlásenie:

QF 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.

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

Dátum:

pečiatka a podpis štatutára



(PrílohaB)

Predmetzákazky: Maliarske potreby

Zoznam tovaru - predpokladaný odber na rok: 2013
Tab.č.: 1

Pol. Predpoklad. _ Cena
číslo: Názovpoložky: množstvo spolu

(MJ ks) s DPH

1 Esmail plus 25 kg 5 ks
2 Esmail plus 15 kg 3 ks
3 Primalex 5tandart 15 kg 2 ks
4 Primalex 5tandart 7,5 kg 2 ks
5 Latex univerzálny (biely) 10+3 kg 7 ks
6 V 2077 EVOR 0,8kg (email vodouriediteľnýnaradiátory) 2 ks
7 Farba syntetická 5 2000 / 0100 2,5 I (biela) 2 ks
8 Farba syntetická 5 2000 / 0840 2,5 I ( červenohnedá) 4 ks
9 Akryl MATO, 7 kg 0111 (šedý) 4 ks
10 52013/1000 5YNEX 2,5 I (syntetikabiela) 3 ks
11 52013/1999 5YNEX 2,5 I (syntetikačierna) 2 ks
12 52013/45505YNEX 2,5 I (syntetikamodrátmaváAVIA) 13 ks
13 52013/6003 5YNEX 2,5 I (syntetikaslonovákosť) 2 ks
14 52013/62005YNEX 2,5 I (syntetikažltáchr6mová) 1 ks
15 52013/8140 5YNEX 2,5 I (syntetikačervenásvetlá) 4 ks
16 52000/0100 5yfaz 4,5 I ( základsyntetický) 2 ks
17 52213/19995ynemat 0,751 (email syntetický) 2 ks
18 Riedidlo C 6000 4,5 I 15 ks
19 Riedidlo 5 6006 4,5 I 5 ks
20 Technický benzín 0,8 I 2 ks
21 Terpentínový olej 1000 ml 5 ks
22 ProfiPREN Univerzál 0,751 (Iepidlo) 3 ks
23 ProfiPREN Univerzál 4,51 (Iepidlo) 1 ks
24 Mamut glue 290 ml (Iepidlo) 3 ks
25 Lepidlo Ceys smalt 15 ml 1 ks
26 Lepidlo Loctite 5uper Bond 3 g 3 ks
27 Chemoprén extrém 50 ml 2 ks
28 5tococryl akrylátový tmel 800 g 2 ks
29 5i1ikón neutrál - tranparent 310 ml 3 ks
30 5prej biely lesk 9010 400 ml 2 ks
31 Exlak lesklý 0,7 I 1 ks
32 Štetec plochý 81264 Č. 1 5 ks
33 Štetec plochý 81264 č.1,5 5 ks
34 Štetec plochý 81264 Č. 2 10 ks
35 Štetec plochý 81264 č.3 3 ks
36 Štetec plochý 81264 č.4 2 ks
37 'Štetec zárohák Č. 2 2 ks
38 Štetec zárohák Č. 3 2 ks
39 Valček maliarsky 100 mm 10 ks
40 Valček maliarsky 250 mm 5 ks
41 Držiak maliarskeho valčeka 100mm 1 ks
42 Držiak maliarskeho valčeka 250 mm 1 ks
43 Mriežka plastová 250 mm 2 ks
44 Tyč teleskopická 1,5 - 3 m 1 ks



(PrílohaB)

Predmetzákazky: Maliarske potreby

Zoznam tovaru - predpokladaný odber na rok: 2013
Tab. č.: 2

Pol. P"''''Okl''._ Cena
číslo: Názovpoložky: množstvo spolu

(MJ ks) s DPH

45 Zásobník na farbu 32 x 26 cm plast. 2 ks
46 Maliarsky valček s nádobou - 10 cm 1 ks
47 Vedro na farbu 4-hranné plast 1 ks
48 Maliarska špachtl'a YORK 30 mm 2 ks
49 Maliarska špachtl'a YORK 50 mm 2 ks
50 Maliarska špachtl'a YORK 100 mm 2 ks
51 Špachtl'a nerezová 350 x 37 mm s plastovou rúčkou 1 ks
52 Hladidlo nerezové 270 x 130 mm - hladké 1 ks
53 Hladidlo nerezové 270 x 130 mm - zuby 10 x 10 mm 1 ks
54 Stierka gumená 200 mm 1 ks
55 Rimano FINAL 25 kg 2 ks
56 Stierka Rimano O - 3 mm 5 kg 2 ks
57 Uniakryl S 2822 farba na betón 10 kg (bledomodrá) 30 ks
58 Uniakryl S 2822 farba na betón 10 kg (tmavomodrá) 15 ks
59 Univerzal SU 2013 4400 0,61 ( svetlomodrá) 5 ks
60 PIesniStop 1 I 3 ks
61 Savo proti pIesni sprej 500 ml 2 ks
62 Brúsne plátno hárok zr. 40 10 ks
63 Papier brúsny - rolka zr. 80 115 mm x 5 m 3 ks
64 Papier brúsny - rolka zr.100 115 mm x 5 m 3 ks
65 Lepiaca páska pap. 25 mm/50 m krepová 7 ks
66 Lepiaca páska pap. 50 mm/50 m krepová 5 ks
67 WD - 40 (univerzálne mazivo - sprey ) 240 ml 2 ks
68 Zakrývacia fólia štandart 4x5 m 10 ks
69 Zakrývacia fólia vysokopevnostná 4x5m 2 ks
70 Penetrátor koncentrát 5 I 2 ks

Spolu:

Poznámka:

1/ - Konkrétne typy výrokov môže uchádzač nahradiť inými, kvalitatívne a cenovo porovnateľnými položkami.

2/ - V zozname tovarov uvedené množstvá pre kalendárny rok 2013 sú len orientačné. Skutočné odobraté množstvo
a sortiment sa bude rozširovať a redukovať podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.

3/ - Pre tovary neuvedené v priloženom zozname poskytne dodávateľ jednotnú zl'avu vo výške: % z aktuálneho cenníka.

V Trnave, dňa: 11.02.2013

pečiatkaa podpisuchádzača


