
Výzva na predloženie ponuky

zákazka s nízkou hodnotou

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, 917 O 1 Trnava,
zabezpečuje v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s príkazom primátora
č. 14/2010, ktorým sa stanovili pravidlá procesu verejného obstarávania Mestom Trnava,
výber poskytovatel'a služieb pre predmet zákazky "Deratizácia 2012 - objekty SKaŠZ MT"
pre kultúrne a športové zariadenia v správe verejného obstarávateľa.

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky v súlade s nasledujúcou výzvou:
1. Identifikácia verejného obstarávatel'a

Názov organizácie: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Sídlo organizácie: Hlavná 17, 91701 Trnava
Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslav Hrubý
IČO: 00598135
Kontaktná osoba:
Tel.:
Fax:
e-mail:
internetová adresa:

Ing. Katarína Kapustová,
033/3236434
033/5936241
katarina.kapustova@skasz.trnava.sk
www.skasz.trnava.sk

2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je celoplošná deratizácia budov v správe verejného obstarávateľa,
ktorá sa vykonáva dvakrát za kalendárny rok na ploche cca 12 420 m2 na základe
odborného usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave v súlade so
zákonom Č. 355/2007Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Zoznam zariadení s uvedením jednotlivých výmer tvorí
prílohu Č. 1 tejto výzvy.
Uchádzač sa zároveň zaväzuje vykonávať monitoring a po ukončení deratizácie použité
návnady zlikviduje, vyčistí priestor od uhynutých hlodavcov a zabezpečí ich likvidáciu.
Po ukončení deratizácie každého objektu uchádzač vyhotoví protokol o vykonaní,
v ktorom uvedie názov a adresu objednávateľa, miesta poskytnutia služby, dátum
deratizácie, typ škodcov a druh a množstvo použitých prípravkov.

3. Doba trvania zmluvy na poskytnutia služieb: do 31. 12. 2012

4. Miesta poskytnutia služieb:
- Mestská športová hala, Rybníkova 15, Trnava,
- Kultúrny dom Modranka, Seredská cesta 66, Trnava - Modranka,
- Futbalové ihriská - šatne, Rybníková 14, Trnava
- Kultúrny dom Kopánka, Ľudová 14, Trnava,
- Kúpalisko Castiglione, J. Slottu Č. 42, Trnava,
- Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava,
- Futbalový štadión A. Malatinského, Športová 1, Trnava,
- Plaváreň Zátvor, Rovná 9, Trnava,
- Mestská veža, Štefánikova 1, Trnava,
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http://www.skasz.trnava.sk


- TINS, Štefánikova 1, Trnava,
- SKaŠZ MT, Hlavná 17, Trnava.

Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 1 - Deratizácia 2012 - zoznam zariadení.

5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
- Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH -

6. Obsah ponuky
6.1 Navrhovaná cena za predmet zákazky - predkladá sa vložením jednotkovej ceny za

deratizáciu jedného m2 ve-aukčnej sieni.
6.2 Kópia dokladu o oprávnení podnikať (výpis z obchodného alebo �ivnostenského registra)

alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov.
6.3 Kópia aktuálneho osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s prípravkami

používanými pri dezinfekcii a na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne
použitie.

Upozornenie: V prípade, že uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov,
nebude vyzvaný k účasti v súťažnom kole.

7. Mena a ceny ponuky:
7.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zák. NR SR č.18/l996 Z.z. o cenách

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.8711996 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon o cenách a musí byť uvedená v eurách v rátane DPH.

7.2 Cena za predmet zákazky je dvojnásobok súčinu jednotkovej ceny a celkovej výmery
objektov:
Cena za predmet zákazky = 2 x (jednotková cena za 1m2 x celková výmera objektov)

7.3 Uchádzač je povinný do navrhovanej ceny zakalkulovať všetky náklady spojené s
poskytnutím požadovanej služby.

8. Spôsob predkladania ponúk:
8.1 Ponuku predkladá uchádzač po prihlásení priamo v elektronickej aukčnej sieni do termínu

ukončenia zadávacieho kola najneskôr, t.j. do 15.2.2012 do 10.00 hod.
8.2 Cenovú ponuku predloží uchádzač po prihlásení priamo ve-aukčnej sieni vložením

jednotkovej ceny za 1 m2 deratizácie. Cenu uvedenú v ponuke a všetky ceny zadávané
počas súťažného kola požaduje verejný obstarávateľ uvádzat' vrátane DPH.

8.3 Ostatné požadované doklady uvedené v bodoch 6.2 a 6.3 tejto výzvy uchádzač vloží ako
prílohy ve-aukčnej sieni.

8.4 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

9. Lehota na prihlásenie sa do výberového konania elektronickou aukciou:
9.1 O zaslanie pozvánky do elektronického výberového konania môže záujemca požiadať

kontaktnú osobu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy telefonicky alebo
prostredníctvom 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
prihlášky každý uchádzač obdrží desaťmiestny prístupový kľúč, ktorým sa mu sprístupní
e-aukčná sieň.

9.4 Prihlásiť sa do výberového konania a predložiť ponuku je možné iba počas zadávacieho
kola.

9.5 Zadávacie kolo e-aukcie začína 6. 2. 2012 o 10.00 hod. a končí 15. 2. 2012. o
10.00 hod.

9.6 Sút'ažné kolo sa začne dňa 15. 2. 2012 o 13.00 hod.
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9.7 Súťažné ceny jednotlivých položiek je potrebné zadávať veurách vrátane DPH a každú
potvrdiť klávesom "Enter".

10. Komunikácia a dorozumievanie:
10.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len informácie) medzi verejným

obstarávateľom 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 ohľadom predmetu zákazy.

11. Platnosť ponuky
Ponuka ostáva platná v lehote viazanosti ponúk do 30. 4. 2012.

12. Obchodné podmienky
12.1 Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje v lehote trvania zmluvy na základe

požiadaviek prevádzkovateľov vykonať za úhradu deratizáciu za rovnakú jednotkovú cenu
aj v zariadeniach, ktoré prevádzkujú užívatelia športových areálov a zariadení a nie sú
zahrnuté v špecifikovanom predmete zákazky, t. z., že nie sú uvedené ani v prílohe č.1
tejto výzvy.

12.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo redukovať a rozširovať rozsah požadovaných
služieb definovaných v prílohe č. 1 tejto výzvy v závislosti od aktuálnych potrieb
jednotlivých zariadení.

12.3 Platba za poskytnuté služby bude realizovaná na základe faktúr, vystavených úspešným
uchádzačom po vykonaní deratizácie jednotlivých objektov v požadovaných termínoch
a za ceny uvedené v ocenenej prílohe Č. 1, ktorá bude tvoriť prílohu zmluvy o dielo.

12.4 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

13. Ďalšie podmienky:
13.1 S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu o dielo. Úspešným

uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa v elektronickej aukcii umiestni na prvom
mieste, t.z. navrhovaná cena za celý predmet zákazky bude najnižšia.

13.2 Úspešný uchádzač je povinný pred podpísaním zmluvy o dielo predložiť verejnému
obstarävateľovi zoznam zariadení podľa prílohy č. l s doplnenými cenami za deratizáciu
každého objektu, ktoré budú vychádzať z najnižšej ceny za predmet zákazky získanej
v elektronickej aukcii, t.z., že cena za deratizáciu objektu vznikne vynásobením výmery
ajednotkovej ceny za m2. Takto ocenený zoznam bude tvoriť prílohu zmluvy o dielo.

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

13.4 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.

13.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že cena
za predmet zákazky prekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou uvedený v ods. 5 § 4
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

V Trnave, dňa 3. 2. 2012

Mgr. Miroslav Hrubý
riaditeľ SKaŠZMT
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Zoznam zariadení - deratizácia 2012 Príloha Č. 1

Cena s Lena za objekt Lena za objekt
Por. č. Objekt: Výmera: DPHlm2: s DPH: DPH 20% bez DPH:

1. Mestská športová hala suterén, 1. a 2. NP 6300 m2

Rybniková 15

2. KD Modranka suterén, 1. a 2. NP 1 700 m2

Seredská66

3. Futbalové ihriská -šatne 1. NP 260 m2

Rybniková 14

4. KD Kopánka suterén, 1. a 2. NP 870 m2

Ľudová 14

5. Kúpalisko Castiglione suterén, 1. NP 230 m2

J. Slottu 42

6. Kino Hviezda suterén, l. a 2. NP 1 150 m2

Paulínska 1

7. ŠAM 1. NP a2. NP 640 m2

Športová 1

8. Plaváreň Zátvor suterén, 1. NP 670 m2
I

Rovná 9
I

9. Mestská veža 2. až 7. NP 220 m2 I

Štefánikova 1 I

10. TINS suterén, 1. NP 40 m2
I

Štefánikova 1 ,

ll. SKaŠZMT 1. a2. NP 340 m2

Hlavná 17

Celková výmera: 12420 m2 ............ EUR •...•EUR ............ EUR


