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Vec: Výzva na predloženie ponuky
§ 117- ZsNH
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, 917 01
Trnava, zabezpečuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v súlade so Smernicou k zabezpečovaniu verejného obstarávania
v podmienkach SKaŠZMT výber dodávateľa pre predmet zákazky „Tradičný
trnavský jarmok 2017 – technické zabezpečenie“.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Správa kultúrnych a športových zariadení
mesta Trnava
Sídlo organizácie:
Hlavná 17, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca:
Ing. Martin Turčan
IČO:
00598135
Kontaktná osoba:
Mgr. Terézia Krupčíková, Mgr. Ján Novak
Tel.:
033/3236443
E – mail:
jan.novak@skasz.trnava.sk
e-mail:
terezia.krupcikova@skasz.trnava.sk
internetová adresa:

www.skasz.trnava.sk

2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie technického zabezpečenia kultúrneho
podujatia TRADIČNÝ TRNAVSKÝ JARMOK 2017, ktoré sa bude konať 8. –
10.9. 2017. Technické zabezpečenie – ozvučenie, osvetlenie, veľkoplošná
obrazovka- viď. č. 1 tejto výzvy.
Zmluvná cena plnenia vznikne ako suma cien za skutočne dodané technické
zabezpečenie podujatia TRADIČNÝ TRNAVSKÝ JARMOK 2017.
Realizácia dodania:
Plnenie sa zabezpečí
podujatia.

na

základe

objednávky

v stanovenom

termíne

3. Lehota trvania realizácie: 8. – 10.9.2017
4. Miesto dodania: Trnava, Trojičné námestie – hlavný stage a Hlavná ulica
pred radnicou
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5. Obsah ponuky:
5.1 Krycí list ponuky podľa prílohy A potvrdený uchádzačom.
5.2 Kópia platného osvedčenia o prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkou
v zmysle Vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.,
5.3 Kópie platných protokolov o prevedení kusových skúšok, kópie revíznych
správ podľa platných noriem k elektrickým
rozvodom a používaným
elektrickým zariadeniam
5.4 Kópie záznamov z odborných prehliadok zdvíhacích zariadení v súlade s
§ 13 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. a platnými STN.
5.5 Aktuálny doklad o oprávnení podnikať s uvedením požadovanej činnosti
k predmetu zákazky, t.j. výpis z obchodného registra alebo platné
potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov vydaného Úradom pre
verejné obstarávanie alebo kópiu živnostenského listu.
5.6 Tri referencie o realizácii zákazky podobného charakteru (technické
zabezpečenie) potvrdené odberateľom.
5.7 Zoznam špecifikovaných použitých technických zariadení / napr. značka
Meyer sound, JBL, L – Acoustic, Elektro voice, alebo iné podobnej kvality.
Poznámka: Verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý nepredloží
niektorý z požadovaných dokladov.

6. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
6.1 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.
6.2 Cena uvedená v krycom liste ponuky vychádza zo špecifikácie predmetu
zákazky uvedenej v prílohe č. 1. a musí zahŕňať všetky náklady spojené
s poskytnutím služieb na mieste určenia, vrátane dopravy.
6.3 Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení :
6.2.1/ - navrhovaná cena bez DPH
6.2.2/ - sadzba DPH a výška DPH
6.2.3/ - navrhovaná cena vrátane DPH
6.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú cenu
a súčasne na túto skutočnosť v krycom liste ponuky upozorní.
7. Spôsob predkladania ponúk:
7.1 Cenovú ponuku uchádzač zašle elektronicky na adresu kontaktným
osobám
podľa bodu 1 tejto výzvy – jan.novak@skasz.trnava.sk a
terezia.krupcikova@skasz.trnava.sk
7.2 Lehota na doručenie ponuky je do 30.8.2017 do 10.00 hod.
8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
- Najnižšia cena za predmet zákazky bez DPH
Tel.: 033/3236434
Mail: katarina.kapustova@skasz.trnava.sk

IČO: 00 598 135
IČ DPH: SK2021190963

Bank. spojenie: VÚB Trnava
SK07 0200 0000 0000 0633 4212

9. Obchodné podmienky
9.1 Predmet zákazky sa bude realizovať na základe objednávky poskytnutej
úspešnému uchádzačovi do 2 pracovných dní.
9.2 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
10.1 Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena bez DPH za celý
predmet zákazky bude najnižšia.
10.2 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.
10.3 Nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky
podľa
§ 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať
žiadnu ponuku. Proti výsledku verejného obstarávanie pri zadaní zákazky
podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. nie je možné
podať námietku.
10.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade ak
bola predložená iba jedna ponuka alebo v prípade, ak cena úspešnej
ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte
verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Ing. Martin Turčan
riaditeľ SKaŠZ
mesta Trnava

Prílohy: Krycí list ponuky – Príloha A
Technické zabezpečenie – Príloha č. 1
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