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

Výzva na predloženie ponuky

zákazka s nízkou hodnotou

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava,
zabezpečuje v zmysle zákona č. 2512006 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,
formou elektronickej aukcie výber dodávateľa pre predmet zákazky "výpočtová technika -
2013".

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky v súlade s nasledujúcou výzvou:

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Sídlo organizácie: Hlavná 17, 917 01 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 dodanie výpočtovej techniky v nasledujúcom množstve a
sortimente:

- 1 ks - Osobný počítač HP Elite 7500 MT i5-3570, Intel HD, 4GB, ITB, DVD RW, CR,
klávesnica +myš, W8PRO, ly

- 1ks - Disk SSD- OCZ 128GB,Vertex 4, SATA 3, 6GB/s, 2,5"

- 1ks - Reproduktor HP Speaker Bar k HP LCD - čierny (stereo, k monitoru HP-L1940T)

- 1ks - Tlačiareň HP LaserJet Pro 300 color MFP M375nw (tlačiareň farebná, skener
kopírka, formát A4, 18strán /min, 600x600dpi)

- 1 ks - Monitor Fujistu LCD E22W-6 LED, 22", čierny, (1680x1050, 1000:1, 250cd, 5ms,
DVU, D-sub, repro, VESA lOxlOcm)

3. Spoločnýslovník CPV: 30213000-8, 302237000-9

4. Lehota dodania tovaru: najneskôr 14dní odo dňa zadania písomnej objednávky

5.Miesto dodania tovaru: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava,
Hlavná 17, Trnava

mailto:katarina.kapustova@skasz.trnava.sk
http://www.skasz.trnava.sk
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6. Obsah ponuky
6.1 Cenová ponuka - zadáva sa po prihlásení priamo v aukčnej sieni ocenením položiek
6.2 Kópiu dokladu o oprávnení podnikať (výpis z obchodného alebo �ivnostenského registra)

alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov.
6.3 Krycí list ponuky podľa prílohy A potvrdený uchádzačom.

7. Mena a ceny ponuky:
7.l 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.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon o cenách a musí byť uvedená v eurách.

7.2 Cenu za predmet zákazky tvorí sumár cien všetkých položiek uvedených ve-aukčnej
sieni. Do navrhovanej ceny za predmet zákazky uchádzač zahrnie všetky náklady
súvisiace s dodaním tovaru na miesto určenia.

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 12.00 hod.
8.2 Cenovú ponuku na predmet zákazky predloží uchádzač po prihlásení priamo ve-aukčnej

sieni ocenením jednotlivých položiek. Všetky ceny uvedené v ponuke a ceny zadávané
počas súťažného kola požaduje verejný obstarávateľ uvádzať vrátane DPH.

8.3 Ostatné požadované doklady uvedené v bode 6.2 a 6.3 uchádzač doloží ako prílohy v e-
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 konanía 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 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 20. 3. 2013 o 13.00 hod. a končí 27. 3. 2012. o 12.00
hod.

9.6 Súťažné kolo sa začne dňa 27.3.2012 o 13.00 hod.
9.7 Súťažné ceny jednotlivých položiek je potrebné zadávať veurách vrátane DPH a každú

potvrdiť klávesom "Enter".

10. Komunikácia a dorozumievanie:
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. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
- Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH -
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12. Obchodné podmienky
12.1 Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje v priebehu roku 2013 predložiť na požiadanie

cenovú ponuku a za rovnakých podmienok po obdržaní objednávky dodať aj iný tovar
z oblasti výpočtovej techniky nešpecifikovaný v tejto výzve.

12.2 Objednávku na predmet zákazky vyhotoví objednávateľ úspešnému uchádzačovi
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa predloženia potvrdeného protokolu o účasti vo
výberovom konaní. (potvrdený = podpis príp. odtlačok pečiatky)

12.3 Dopravu na miesto určenia zabezpečí úspešný uchádzač, náklady na dopravu budú
zahrnuté v cene tovaru (bod 6.2 tejto výzvy).

12.4 Platba za dodaný tovar bude realizovaná na základe faktúry, vystavenej úspešným
uchádzačom po odovzdaní a prevzatí tovaru v požadovanom množstve a sortimente a za
ceny uvedené v protokole o účasti vo výberovom konaní.

12.5 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
12.6 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného

zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.

13. Ďalšie podmienky:
13.1 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.

13.2 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 20.3.2013

Mgr. Miroslav Hrubý
riaditeľ SKaŠZMT
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Príloha A

KRycí LIST PONUKY
"výpočtová technika - 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)

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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