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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 zjednodušeného postupu verejného obstarávania zadaním
zákaziek s nízkymi hodnotami.

1. Identífikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
IČO: OO598 135
Obec ( mesto ):
Ulica:

Trnava
Hlavná 17

PSČ: 91701

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Kapustová
~ Telefón: +421 33 3236436 Fax: +421 335936241

Elektronická pošta: katarina.kapustova@skasz.trnava.sk
Internetová adresa: www.skasz.trnava.sk

2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie elektroinštalačného materiálu pre kultúrne a športové
zariadenia v správe verejného obstarávatel'a. Špecifikácia sortimentu a predpokladaný
odber za jeden rok sú uvedené v prílohe č.l tejto výzvy.
Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje dodávať tovar v lehote trvania zmluvy
v čiastkových nepravidelných dodávkach podl'a aktuálnych potrieb jednotlivých
prevádzok.
Upozornenie: V zozname uvedený sortiment a množstvá pre kalendárny rok sú len
orientačné, skutočné odobraté množstvo a sortiment sa bude rozširovať alebo redukovať
podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávatel'a.

3. Doba trvania kúpnej zmluvy: od 1.4.2013 do 31.03.2014.

4. Miesto dodania predmetu zákazky:
4.1 V prípade osobného odberu umožní uchádzač pracovníkom verejného obstarávatel'a

prevzatie tovaru na mieste prevádzky uchádzača.
4.2 V prípade dopravy dodávateľom bude tovar dodávaný na prevádzky:

- Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, Trnava
- Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava
- Kultúrny dom Modranka, Seredská 66, Trnava - Modranka
- Krytá plaváreň Zátvor, Rovná 9, Trnava
- Kúpalisko Castiglione, J. Slottu 45, Trnava
- Mestská športová hala, Rybníková 15, Trnava
- Športový areál Slávia, Rybníková 16, Trnava
- Štadión A. Malatinského, Športová 1, Trnava

5. Sút'ažné podklady v elektronickej forme tvorí:
5.1 Výzva na predloženie ponuky
5.2 Príloha A - Krycí list ponuky
5.3 Príloha Č. l -Zoznam tovaru - predpokladaný odber na rok 2013

mailto:katarina.kapustova@skasz.trnava.sk
http://www.skasz.trnava.sk


6. Obsah ponuky:
6.1 Cenová ponuka - vložením ceny za predmet zákazky po prihlásení priamo v aukčnej

sieni.
6.2 Kópia dokladu o oprávnení podnikať alebo kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu

podnikateľov.
6.3 Krycí list ponuky podľa prílohy A potvrdený uchádzačom.
6.4 Ocenený zoznam tovaru podľa prílohy B tejto výzvy, v ktorom uchádzač uvedie pre

každú položku jednotkové ceny.
Upozornenie: V prípade, že uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov do
skončenia zadávacieho kola, bude z procesu on-line výberového konania vylúčený.

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 predpisov a vyhlášky MF SR Č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon o cenách. Navrhovaná cena bude uvedená v mene euro.

7.2 Cena uvedená v krycom liste ponuke musí obsahovať celkovú cenu za predmet
zákazky, t.z., že vychádza z oceneného zoznamu predpokladaného odberu tovaru podľa
prílohy Č. 1.

7.3 Uchádzač je povinný do ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu
zákazky vrátane nákladov spojených s dopravou na miesto určenia.

7.4 Akje 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

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

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 27. 3. 2013 do 9.00 hod.
8.2 Cenovú ponuku predloží uchádzač po prihlásení priamo ve-aukčnej sieni ocenením

jednotlivých položiek. Navrhované ceny a všetky ceny zadávané počas súťažného kola
požaduje verejný obstarávateľ uvádzať vrátane DPH.

8.3 Ostatné požadované doklady uvedené v bodoch 6.2 a 6.4 tejto výzvy uchádzač vloží ako
prílohy priamo ve-aukčnej sieni (vo formátoch doc, pdf, exe alebo jpg.)

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 vyplnit' prihlášku, ktorú si
bude môcť uchádzač zobraziť cez výzvu na účasť 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 18. 3.2013 o 13.00 hod. a končí 27. 3. 2013 o 9.00 hod.
9.6 Sút'ažné kolo sa začne dňa 27. 3. 2013 o 10.00 hod., predpokladaná dlžka kola je 20

minút. Kolo bude predlžené o 2 minúty pri akejkol'vek zmene ceny ponuky v posledných 2
minútach.

9.7 Súťažné ceny jednotlivých položiek je potrebné vpisovať do bielych okienok a každú
potvrdiť klávesom "Enter".



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

Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za predmet zákazky sa v
elektronickej aukcii umiestni na 1. mieste.

Upozornenie: Pokiaľ bude ponuka v rozpore s usmemeniami uvedenými v tejto výzve
na predloženie ponuky, s úspešným uchádzačom nebude uzatvorená kúpna zmluva
a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.

11.Komunikácia a dorozumievanie:
11.1 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.

12. Obchodné podmienky
12.1 Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje v lehote trvania zmluvy dodávať tovar

v nepravidelných čiastkových dodávkach podľa aktuálnych potrieb verejného
obstarávateľa.

12.2 Množstvá a sortiment tovaru uvedeného v prílohe č. 1 tejto výzvy sú orientačné, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo redukovať alebo rozšíriť predmet zmluvy od aktuálnych
potrieb jednotlivých prevádzok.

12.3 Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje pre tovar, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1,
poskytnúť jednotnú zľavu z aktuálneho cenníka. Výšku zľavy v percentách uvedie
v krycom liste ponuky - príloha A tejto výzvy.

12.3 Platba za dodaný tovar bude realizovaná na základe čiastkových faktúr, vystavených
úspešným uchádzačom po odovzdaní a prevzatí tovaru v požadovanom množstve
a sortimente za dohodnuté ceny.

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

13. Ďalšie informácie verejného obstarávatel'a :
13.1 Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy predložiť verejnému

obstarávateľovi prepracovaný ocenený zoznam tovaru - príloha č.l, ktorého jednotkové
ceny budú vychádzať z ceny za predmet zákazky získanej z vyhodnotenia ponúk
elektronickou aukciou. Takto ocenený zoznam tovaru bude tvorit' prílohu kúpnej
zmluvy.

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

12.3 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.

13.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že cena
za premet zákazky prekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou uvedený v ods. 5 ~ 4
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní alebo sa podstatne zmenia podmien" .> ~a
ktorých boli uchádzači vyzvaní na predkladanie ponúk.

Dátum: 15.3.2013



/ Príloha A

KRYCÍ LIST PONUKY
"Elektroinštalačný materiál"

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)

Cena za predmet zákazky
cena celkom bez DPH
DPH 20%

.................. ,- EUR

.................. ,- EUR

Cena celkom s DPH .................. ,- EUR

3. Prehlásenie:
- Uchádzač prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s podmienkami verejného

obstarávateľa uvedenými vo výzve na predloženie ponuky, definovaným podmienkam
porozumel a s dodaním predmetu zákazky za týchto podmienok súhlasí.

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

Dátum :

pečiatka a podpis štatutára
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Zoznam tovaru - Predpokldaný odber na jeden rok

(

Príloha č.1

Cena
Pol. Názov a označenie položky: Interné Predpokladané spolu

I

č.: číslo: množstvo IMJ: (s DPH)

1. Batéria AA tužková 1,5V (GP 15G R06 B1221) blis/4 40 bal

2. Batéria AAA mikrotužková 1,5V (GP 24AU R03 B1911) blis/4 15 bal

3. Batéria GP blok 9V (1604AU) blis/1 5 ks

4. Batéria lithiová GP CR 2032 3V-220mAh 5 ks

5. Batérie 1,5 V - malý monočlánok (GP - G/2 14G R14 B1231 ) blis/2 5 bal

6. Batérie 1,5 V - veľký monočlánok (GP G 13G R20 B1241 ) blis/2 20 bal

7. Bužírka zmršťovacia SB 3,2/1,6, PE čierna 10 m

8. Elektroinštalačný žľab PVC biely 20/20 L= 2m 10 ks

9. Húkačka elektromagnetická 4FE 60115/220V 1 ks

10. Istič Ex9BH -100368 -1P/16A1C/10kA (lP20) 1 ks

11. Istič LPN 16C-1 jednop61ový 1OkA (OEZ 33894) 1 ks

12. Istič LPN 2B/1 (Minia 3387) 5 ks

13. Istič LST -100C-3 trojp61ový OEZ 3 ks

14. Kábel CGSG 3 x 1,5 (H 05RR-F 3C x 1,5 ) 5m

15. Kábel CGSG 3 x 2,5 (H 05RR-F 3C x 2,5 ) 40 m

16. Kábel CGSG 4 x 2,5 (H 05RR-F 4B x 2,5 (4G) 5m

17. Kábel CYKY 3C x 1,5 10 m

18. Kábel CYKY 3C x 2,5 70 m

19. Kábel CYSY 3 x 1,5 (H05W-F 3 x 1,5 ) 30 m

20. Kábel CYSY 3 x 2,5 (H05W-F 3 x 2,5 ) 30 m

21. Kábel H 07 RN-F 4G x 2,5 25 m

22. Kábel H 05 W-F 3Gx1,50 20 m

23. Kábel H 05 Y'!--F_ 3Gx2,50 - 30 m
--
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24. Kábel koaxiálnyRG 6/A CCS/CB 130 (S5381) 10 m

25. Kliešte na telef. káble 200mm (C-100216) 1 ks

26. Konektor K7331 (F M5629H VID CB100) 5 ks

27. Konvektor FK 3 2000W bez vent. 3 ks

28. Krabicová rozvod ka 6455-11, 5p61., plastová, IP67, sivá 6 ks

29. Ušta oblá LO 35 HD L=2m biela 2 ks

30. Multimeter EM 391 1 ks

31. Objimka keramická (1332-837, E27/4A/250V - M10) 2 ks

32. Objimka keramická CP800 (02160 - E27/4A/250V) 2 ks

33. Objimka keramická E40 6 ks

34. Objimka R7s PATICA 150W-1000W 10 ks

35. Páska PVC izol. 15 x 10 čierna EMOS S1512 10 ks

36. Páska PVC izol, 15 x 10 žz žlto-zelená (EMOS P1515) 2 ks

37. Páska viazacia 3,6 x 365mm, biela (839.43370) 100 ks

38. Páska viazacia 4,8 x 250mm, biela (839.44250) 100 ks

39. Páska viazacia 4,8 x 290mm, biela (839.44300) 100 ks

40. Poistková vložka 10A/500V DII/E27 (STI 640, gG-gL) 60 ks

41. Poistková vložka 16A/500V DII/E27 (STI641, gG-gL) 20 ks

42. Poistná vložka NV1 C 50A gG 500V 5 ks

43. Pripojka sporáková zapustená IP20 (39563-23C, ABB), biela 1 ks

44. Rozdvojka RW - 3 (16A/230V) biela 1 ks

45. Skúšačka ZNF-95,6-500V 1 ks

46. Spinač - Hermes č.1/6IP44 biely 10 ks

47. Spinač - MSK-10 16A, 1 zapínaci kontakt, (1M 35678) 5 ks

48. Spínač ABB B1, 3553-93289 s tlejivkou, 3 ks

49. Spínač ANYA č. 1 0100321 biely 15 ks

50. Spínač ANYA č. 1/podsv.symbol zvonček, 1700221 biely 2 ks

51. Spínač lamp. ťahový 3274-01890 1 ks

52. Spinač stláčací 35303-71 16A čierny 1 ks

III!'
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53. SJykač LC1D 18 B7 24V/50 2 ks

54. Stykač RSI 25-40-A230 (OEZ) 3 ks

55. Svietidlo 39W - BRILUM ARIBA, komplet so žiarivkou 2 ks

56. Svietidlo interierové1 x 60W/230V (TIVA 1030 1/2 DR/ML-SN 70740) 1 ks

57. Svietidlo plafónové1 x 60W/230V (TIVA 1030 MDR/ML-SN 70730) 1 ks

58. Svorka svietidlová keramická 6311-06, 2x2,5mm 20 ks

59. Štartér 4-80W ST111 OSRAM 30 ks

60. Štartér PHILIPS 25-65W S 10 30 ks

61. Štartér PHILIPS 4-22W S 2 70 ks

62. Štítok 4x8 s potlačou 20 ks

63. Vidlica 16A, 220V AC, 2 pól.lomená (5536-2154 ABB) lP 20, biela 15 ks

64. Vidlica 16A, 250V AC, 2 pól.~iamaiABB 5534N-C02100Bj biela 5 ks

65. Vidlica rovná 32A1400V/4p (213.3236) 1 ks

66. Vidlica W131 230V biela 3 ks

67. Výbojka 400W HgMIF/DH E40 10 ks

68. V~bojka halog. R7s 120W=150W 117mm LEUCI 20 ks

69. Výbojka halog. R7s 120W=150W, 78mm LEUCI 5 ks

70. Výbojka MH E40 400W/645 HPI- T 179906 5 ks

71. Zásuvka 32A 400V 4pól. (lSN 3243, IP44) 2 ks

72. Zásuvka - dvojnásobná 5512C-2349 B1 kompl. 5 ks

73. Zásuvka - štvornásobná s \'}'QÍnačom - P1400 3 ks

74. Zásuvka - trojnásoná násobná GN-370 1 ks

75. Zásuvka 16A 250V, radenie 2x (P+PE) s vekom 5 ks

76. Žiarivka 120 cm - MASTER TL-D SUPER 80, 36W/840) 60 ks

77. Žiarivka 150 cm - Trubica L 58W/31-830 25 ks

78. Žiarivka 29 cm - Trubica L 8W/33-640 15 ks

79. Žiarivka 59 cm - Trubica L 18W/840 50 ks

80. Žiarivka 60 cm - Trubica LF80 18W/ NDU850 50 ks

81. Žiarivka ETU -M 20W E27/K (12618) 2 ks
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82. Žiarivka ETU-MSS 20W/827 E27 (18231) 2 ks

83. Žiarivka kompaktná DD-28W/4P 3500K 12662 2 ks

84. Žiarovka - EcoClassic 30 - 140W(200W)/A60/230V/ESE27 20 ks

85. Žiarovka halog. 50W, GU10 230V(PILA Twist Alu 40D) 5 ks

86. Žiarovka 200W E27 240V číra 10 ks

87. Žiarovka 24V 2W BA9s 40 ks

88. Žiarovka 40 W (E27 230V OSRAM) 120 ks

89. Žiarovka 60 W (E27 230V OSRAM) 40 ks

90. Žiarovka halog. 105W 64548A ESE27 (HALOLUX) 4 ks

91. Žiarovka halog. 30W 64542B ESE14 (HALOLUX) 2 ks

92. Žiarovka halog. 42W 64543A ESE27 (HALOLUX) 25 ks

93. Žiarovka haloq, 42W 64543B ESE14 (HALOLUX) 2 ks

94. Žiarovka halog. 70W 64547A ESE27 (HALOLUX) 30 ks

95. Žiarovka haloq, lineárna R7s 100W/230V 2 ks

96. Žiarovka halog. MR-16C 10312 - 50W/12V/60C (GU5,3) 5 ks

r r

(Spolu s DPH: .. j

Poznámka:

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

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

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

V Trnave, dňa

pečiatka a podpis uchádzača


