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1/ - Pokyny pre uchádzačov
Časť I.

Všeobecné informácie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
1.1 Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Internetová adresa:

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17, 917 01 Trnava
00 598 135
Ing. Martin Turčan
Ing. Miroslav Horáček - technický úsek
+421 33 3236 437
+421 33 5936 241
miroslav.horacek@skasz.trnava.sk
www.skasz.trnava.sk

2. Predmet zákazky:
2.1 Predmetom zákazky sú: Prenosné šatne a hygienické zariadenie pre športovcov
v športovom areáli Juraja Slottu v Trnave.
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre SP a realizáciu stavby:
„Športový areál Juraja Slottu v Trnave - prenosné šatne a hygienické zariadenie pre športovcov“,
spracovanou - Ing. Janou Haršániovou, ateliér PREMS, Lomonosovova 6, Trnava ( 02/2017 ),
ktorá je identická s projektovou dokumentáciou predloženou k týmto súťažným podkladom.
2.2 Spoločný slovník obstarávania - kód práce CPV: 44619000-2
2.3 Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť: 2/ - Opis predmetu zákazky.

3. Komplexnosť dodávky:
3.1 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky t. j. 6 ks prenosných kontajnerov ( z toho
4 ks - šatňové a 2 ks - hygienické podľa dispozičného riešenia výkresu z PD, ktorá je súčasťou
súťažných podkladov ) vrátane dopravy a osadenia kontajnerov na miesto určenia v športovom
areáli Juraja Slottu v Trnave.

4. Zdroj finančných prostriedkov:
4.1 Predmet zákazky bude financovaný finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta určenými na
prevádzku objektov v správe verejného obstarávateľa a čiastočne z dotácie poskytnutej SFZ
a v súlade s obchodnými zvyklosťami, platobné podmienky sú uvedené v návrhu obchodných
podmienok, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky
ani zálohy na dodaný tovar.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje aj právo, že v prípade, ak na predmet zákazky nebude
zo Slovenského futbalového zväzu poskytnutá požadovaná dotácia, bude v roku 2017
vyfinancovaná len jedna zostava t. j. 3 ks - kontajnerov ( z toho 2 ks - šatňové a 1 ks hygienický kontajner ).

5.

Typ zmluvy:

5.1 S vybratým uchádzačom bude uzavretá kúpna zmluva podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka.
5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie predmetu obstarávania tvorí časť:
4/ - Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania..

6.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

6.1 Miesto dodania kontajnerov: Športový areál Juraja Slottu ( Lokomotíva ), J. Slottu 45, Trnava.
6.2 V prípade kompletnej dodávky ( 6 ks ) je predpokladaný termín dodania v mesiaci 10 /2017.
6.3 V prípade, že verejný obstarávateľ v tomto roku nezabezpečí dostatok finančných zdrojov na
kompletnú dodávku všetkých 6 ks kontajnerov ( t.j. dve zostavy ) bude sa v tomto roku realizovať
len jedna časť zostavy ( t.j. 2- šatňové a 1- hygienický kontajner ) a druhá časť by sa realizovala
najskôr v 03/2018 v závislosti od poveternostných podmienok z dôvodu napojenia kontajnerov na
pripravené inžinierske siete.

7.

Variantné riešenie:

7.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
7.2 Zámenu materiálov a konštrukcií je možné použiť len za predpokladu zachovania ekvivalentných
vlastností ( kvalita, životnosť, funkčnosť, vizuál, materiálové zloženie, fyzikálne a iné mechanické
vlastnosti a pod. ), pričom so zmenou musí verejný obstarávateľ a projektant súhlasiť.
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8.

Platnosť ponúk:

8.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do: 30.04.2018.
Časť II.

Dorozumievanie a vysvetľovanie
9.

Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi:

9.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie ( ďalej len „informácie“ ) medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať výlučne elektronickou formou počas vstupného
kola. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v priebehu aukčného kola už nebude poskytovať
žiadne ďalšie vysvetlenia týkajúce sa predmetu zákazky.
Časť III.

Príprava ponuky
10. Jazyk ponuky:
12.1 Celá ponuka a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

11. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
11.1/ - Doklad o oprávnení podnikať,
11.2/ - Krycí list ponuky ( vrátane špecifikácie ceny ),
11.3/ - Technický výkres a opis kontajnerov ( napojenie sanitárnych kontajnerov na inž. siete ),
Poznámka:
Uvedené ( naskenované ) doklady musia byť doložené ako príloha v aukčnej sieni uchádzača
najneskôr do termínu ukončenia vstupného kola.

12. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
12.1/ - 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.
12.2/ - Cena uvedená v krycom liste ponuky musí zahŕňať celkovú cenu za predmet zákazky.
Do navrhovanej ceny za predmet zákazky uchádzač zahrnie všetky náklady súvisiace s
dodávkou predmetu zákazky, teda aj tie, ktoré nie sú vyslovene popísané, ale ktoré
logicky vyplývajú z kontextu položky vrátane nákladov na dopravu a osadenia kontajnerov na mieste určenia.
12.3/ - Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení:
12.3.1/ - navrhovaná cena bez DPH
12.3.2/ - sadzba DPH a výška DPH
12.3.3/ - navrhovaná cena vrátane DPH

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

Predkladanie ponúk v e-aukcii
13.

Elektronická aukcia:

13.1 Elektronická aukcia ( ďalej len „eAukcia“ ) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa
proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom
nadol. Účelom eAukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením ponúk.
Elektronická aukčná sieň ( ďalej len „eAukčná sieň“ ) je prostredie umiestnené na určenej
adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené
smerom nadol.
Vstupné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení eAukčnej siene uchádzači oboznámia s eAukčným prostredím pred zahájením Aukčného kola ( elektronickej aukcie ).
Aukčné kolo ( elektronická aukcia ) je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné
porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do eAukcie a ich vyhodnocovanie v
limitovanom čase.
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Ponuky uchádzačov budú posudzované na základe hodnotenia podľa najnižšej celkovej
ponukovej ceny. Cena bude vyjadrená v EUR s DPH.
Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii ( ďalej len „Výzva“ ) verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa eAukcie.
Vstupnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom a pravidlami eAukcie. Výzva na účasť
obsahuje aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia ceny predmetu zákazky, pravidlá
predlžovania Aukčného kola a lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod.
Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch uvedených vo výzve. Na začiatku Aukčného kola
sa všetkým uchádzačom okrem vlastnej cenovej ponuky zobrazí:
- najnižšia celková ponuková cena za predmet zákazky,
- aktuálne umiestnenie uchádzača ( poradie ).
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať najnižšiu celkovú cenu ( t.j. nie
je možné dorovnať ponuku uchádzača na priebežnom 1. mieste ). V priebehu Aukčného kola
budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do eAukcie v eAukčnej sieni informácie,
ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie.
Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je 0,20% z aktuálnej ceny daného uchádzača.
Maximálny krok zníženia ceny uchádzača nie je určený. Uchádzač však bude upozornený pri
zmene ceny o viac ako 50%. Upozornenie pri maximálnom znížení ceny sa viaže k aktuálnej
cene daného uchádzača.
Aukčné kolo bude ukončené, ak nedôjde k jeho predlžovaniu, uplynutím časového limitu 20
minút. eAukcia bude ukončená ak na základe výzvy nedostane verejný obstarávateľ, v lehote
20 min. žiadne nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov uvedených v predchádzajúcich bodoch. Koniec eAukcie sa môže predĺžiť v prípade predkladania
nových cien ( t.j. pri zmene minimálnej ceny ponuky ) v posledných dvoch minútach trvania
aukcie vždy o ďalšie dve minúty ( tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu, sa pridajú celé 2 min.).
Počet predĺžení nie je limitovaný. Po skončení eAukcie už nebude možné upravovať ceny.
Výsledkom eAukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej celkovej
ponukovej ceny spolu za predmet obstarávania automatizovaným vyhodnotením.
13.2 Technického požiadavky na prístup do eAukcie:
Počítač uchádzača musí byť pripojený k internetu.
Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných
webových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia,
- Google Chrome.
Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie garantovaná.
Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player v prehliadači povolené vyskakovacie
okná javascripty a cookies.
Podrobnejšie informácie o procese eAukcie budú uvedené vo Výzve.
Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie ( napr. výpadok elektrickej energie,
konektivity k internetu, alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní
uchádzača v eAukcii ) verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom mať pripravený náhradný
zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný internet ( napr. notebook s mobilným internetom ).
Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité technické prostriedky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo opakovania eAukcie v prípade nepredvídateľných
technických problémov na strane verejného obstarávateľa.
13.3

Priebeh eAukcie:
Ako sa prihlásiť do eAukcie :
V sekcii Prihláška v pozvánke je potrebné kliknúť na TU. Uchádzač sa dostane do svojho
prihlasovacieho formulára. Je potrebné vyplniť požadované údaje, potvrdiť súhlas s pravidlami
on-line výberových konaní PROe.biz a prihlášku odoslať. Týmto je uchádzač prihlásený do
elektronického výberového konania. Súčasťou prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla
( min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov ).
Pomocou týchto údajov môže prihlásený uchádzač následne, po doručení 10-miestneho
prístupového kľúča verejným obstarávateľom, vstúpiť do eAukčnej siene. Svoje prihlasovacie
údaje je nutné si zapamätať.
Ako vstúpiť do eAukčnej siene:
Pre vstup do eAukčnej siene je potrebné použiť internetovú adresu:
http://trnava.proebiz.com
Kliknutím na ňu sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene. Je potrebné zadať
prístupové údaje ( meno, heslo, ktoré si uchádzač zvolil v prihláške a kľúč, ktorý bude zaslaný
uchádzačovi e-mailom automaticky po vyplnení prihlášky ).
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Pokiaľ sa tieto údaje zadajú správne ( heslo aj kľúč sú skryté ), prebehne identifikácia a otvorí
sa eAukčná sieň. Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom eAukcie. Začiatkom
bude vstupné kolo.
V prípade akýchkoľvek komplikácií je potrebné kontaktovať administrátora. Kontakt naňho je
uvedený v časti - kontakty.
Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania výzvy na účasť až po ukončenie je
zaprotokolovaný do histórie elektronickej aukcie. Všetky uskutočňované operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania je ponúknutá
možnosť zobrazenia histórie a protokolu o účasti.
Kritériom je celková najnižšia cena s DPH.
Po skončení elektronickej aukcie verejný obstarávateľ uzavrie Kúpnu zmluvu na základe
výsledku elektronickej aukcie.
V prípade, že úspešný uchádza na základe výsledku elektronickej aukcie odstúpi od svojej
ponuky verejný obstarávateľ uzavrie kúpnu zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší
v poradí.
13.4

Elektronická aukcia sa bude konať na internetovej adrese - http://trnava.proebiz.com
13.4.1/ - Vstupné kolo e-aukcie, počas ktorého uchádzači vložia požadované doklady a svoju
východiskovú hodnotu ponuky t.j. cenu za celý predmet zákazky uvedenú v krycom
liste ponuky, začína 08.08.2017 o 14:00 hod. a končí 17.08.2017 o 09:00 hod.
13.4.2/ - Kontrolne kolo slúži verejnému obstarávateľovi na kontrolu predložených ponúk a
začne 17.08.2017 o 09:00 hod. a skončí 17.08.2017 o 10:00 hod. V tomto čase
uchádzači už nemôžu svoje ponuky predkladať ani meniť.
13.4.3/ - Aukčné kolo e-aukcie sa uskutoční dňa 17.08.2017 o 10:00 hod., pričom predpokladaná dĺžka kola je 20 minút. Kolo bude predĺžené o 2 minúty pri zmene minimálnej ceny ponuky v posledných dvoch minútach. Počet predĺžení nie je limitovaný.
Aukcia skončí ak nebude v sieni predložená nová cenová ponuka.
Časť V.

Vyhodnotenie ponúk
14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
14.1/ - Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena vrátane DPH.
14.2/ - Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za celý predmet zákazky bude
najnižšia, t.z., že po skončení elektronickej aukcie sa umiestni na 1. mieste.
Časť VI.

Prijatie zmluvy
15. Uzavretie zmluvy:
15.1 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva na celý predmet obstarávania ( t. j. na
6 ks prenosných kontajnerov ) podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka.

2/ - Opis predmetu zákazky
1.

Predmet zákazky:
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre SP a realizáciu stavby:
„Športový areál Juraja Slottu v Trnave - prenosné šatne a hygienické zariadenie pre športovcov“,
spracovanou - Ing. Janou Haršániovou, ateliér PREMS, Lomonosovova 6, Trnava ( 02/2017 ),
ktorá je identická s projektovou dokumentáciou predloženou k týmto súťažným podkladom.
Predmetom zákazky je dodanie 4 ks obytných ( šatňových ) a 2 ks sanitárnych kontajnerov a
ich osadenie na mieste určenia. Z kontajnerov sa vzájomným prepojením vytvoria šatne a hygienické zariadenia pre športovcov. Objekty sú navrhnuté ako dve rovnaké zostavy ( viď situácia ) a
každá zostava sa skladá z dvoch šatňových a jedného sanitárneho kontajnera. Osadenie kontajnerov bude v sklonitom teréne na betónové prahy šírky 300 mm. Výškové osadenie prahov je
ovplyvnené náväznosťou na existujúcu spevnenú komunikačnú plochu.
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2.

Technické požiadavky:
Vonkajšie rozmery 1 kontajnera sú: 6055 x 2435 x 2790 mm ( dĺžka x šírka x výška ).
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť v ponuke aj opis a technický výkres
použitých modulov kontajnerov s presným vyznačením napájania prípojok ( vody, kanalizácie
a elektriny ).
Konštrukcia kontajnera:
Zvarená nosná kovová konštrukcia vyrobená z horného rámu, spodného rámu a rohových
stĺpov. Farebný odtieň vonkajšieho náteru s vysokou odolnosťou voči poveternostným podmienkam - farba štandart RAL biela + modrý lem - prispôsobiť k existujúcim kontajnerom ( viď foto ).
Skladba stien:
- profilovaný pozinkovaný plech hr. 0,6 mm, z vonkajšej strany lakovaný - farba biela
- vzduchová medzera 20 mm ( rozvody elektro)
- sololit 4 mm
- PE fólia
- Izolácia minerálna vlna 60 mm štandartne, požadujeme zvýšenú tepelnú izoláciu na 100mm
- Laminovaná doska hr. 10 mm - farba biela
Strecha:
- pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm - farba biela
- PE fólia
- Sololit hr. 4 mm
- Izolácia minerálna vlna hr. 120 mm
- Laminovaná doska hr. 10 mm - farba biela
Podlaha:
Celková výška podlahy kontajnera nad podkladom: 120 mm.
Povrchová úprava - PVC hr. 2,5 mm v šatňových kontajneroch
- keramická dlažba v sanitárnych kontajneroch
( Farebný odtieň podlahy z PVC v šatňových kontajneroch a keramickej dlažby v sanitárnych kontajneroch určí verejný obstarávateľ pred začiatkom realizácie ).

Vybavenie:
- dvere vonkajšie celokovové 875/2000 mm s izoláciou a kovaním s obojstrannou cylindrickou
vložkou.
- okná plastové biele otváravo - sklápacie 900/1200 mm v šatňových kontajneroch, 2 x 650/650
mm v hygienických kontajneroch, s izolačným dvojsklom, s vnútornými žalúziami a ochrannými oceľovými mrežami.
- zt vybavenie v sanitárnych kontajneroch: 1 WC, 3 pisoáre, 4 sprchy, 2 umývadlá, ohrievač
TÚV
Osvetlenie: žiarivkové
Vykurovanie: elektrické priamovykurovacie
Upozornenie:
Verejný obstarávateľ požaduje umiestnenie vstupných dverí na šatňových kontajneroch podľa
priložených výkresov ( viď PD - výkres č. 1 ).
Kontajnery budú privezené na stavbu komplet, prevedie sa len ich osadenie, spojenie a
napojenie na pripravené inštalácie ( inžinierske siete ).

3/ - Obchodné podmienky
3.1 S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzatvorí kúpnu zmluvu podľa § 409 a násl.
Obchodného zákonníka.
3.2 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, pričom preddavok
nebude poskytnutý. Verejný obstarávateľ uhradí len skutočne zrealizované dodávky a práce,
po odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky bez vád a nedorobkov.
3.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
3.4 Vzťahy neupravené zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a
primerane príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu zákazky.
3.5 Kúpna zmluva nadobudne platnosť dnom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa:
http://sprava.trnava.sk.
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Krycí list ponuky
Prenosné šatne a hygienické zariadenia pre športovcov
v ŠA J. Slottu - Trnava

Uchádzač:
názov:
adresa:
štatutár (i):
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
telefón:
e-mail:

Kritérium - Cena s DPH

ŠA J. Slottu, Trnava - Kontajnery

Množstvo
ks

1/ - Šatňový kontajner

4

2/ - Sanitárny kontajner

2

Cena za kus
bez DPH

Cena za kus
s DPH

Cena celkom
bez DPH

Cena celkom
s DPH

/na dve desatinné miesta/

3/ - Dopravné náklady vrátane osadenia na mieste určenia - ( komplet )
Cena kontajnerov celkom: ( 1 + 2 + 3 )

Uchádzač:
- súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom uvedenými vo výzve na predkladanie
ponúk a v súťažných podkladoch a prehlasuje, že všetky údaje uvedené v ponuke sú úplné a
pravdivé.

Dátum: .........................

...................................
pečiatka a podpis
uchádzača

