Váš list č./ zo dňa:

Naše číslo:
370/88/2017/2/660/Hor.

Vybavuje:
Ing. Horáček

Trnava
13.10.2017

Výzva na predloženie ponuky
na predmet zákazky:

ŠA Slávia - Oprava sauny
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a so Smernicou k zabezpečovaniu verejného obstarávania v podmienkach SKaŠZ MT
( § 117 ZVO - Zákazka s nízkou hodnotou - Práce )

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky v súlade s nasledovnou výzvou:
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:
00 598 135
Kontaktná osoba:
Ing. Miroslav Horáček - technický úsek
Telefón:
+421 33 3236 437
Fax:
+421 33 5936 241
Elektronická pošta:
miroslav.horacek@skasz.trnava.sk
Internetová adresa:
http://sprava.trnava.sk/
2. Predmet zákazky:
2.1/ - Predmetom zákazky je: ŠA Slávia - Oprava sauny
2.2/ - Stručný opis zákazky:
V športovom areáli Slávia Trnava - v objekte telocvične sa nachádza na prízemí nefunkčná
sauna ( viď pôdorys a fotodokumentácia existujúceho stavu ).
Predmetom zákazky je demontáž pôvodného interiéru a technológie sauny ( miesto uloženia
starej sauny určí objednávateľ v rámci svojich priestorov ).
Dodávka a montáž novej technológie sauny vrátane interiéru sauny - drevený obklad stien a
stropu vrátane izolácie a drevených sedačiek. Napojenie saunovej pece bude realizované na
stávajúce rozvody. V prípade, že tieto rozvody nebudú vyhovujúce bude potrebné ich nahradiť.
V prípade záujmu môže uchádzač vykonať aj obhliadku miesta realizácie predmetnej zákazky
na základe vopred dohodnutého termínu u kontaktnej osoby: Miroslav Blšťák 0905 594346.
Poznámka:
V prípade konkrétnej značky saunovej pece - Harvia 16.5 kW uvedenej v rozpočte ( príloha 1 )
verejný obstarávateľ pripúšťa jej nahradenie ekvivalentnou pecou s rovnakými, respektíve
lepšími technickými, úžitkovými, výkonnostnými či vizuálnymi parametrami.
Do cenovej ponuky - položkového rozpočtu treba zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou
predmetu zákazky - t.j. náklady na dodávku a montáž technológie a interiéru sauny ale aj tie,
ktoré nie sú vyslovene popísané, ale ktorých vykonanie logicky vyplýva z kontextu položky a
charakteru prác vrátane presunu hmôt a nákladov na dopravu.
3. Miesto realizácie predmetu zákazky:
3.1/ - Športový areál Slávia - ( telocvičňa ), Rybníkova 16, 917 01 Trnava.

Tel.: 033/3236437
Mail: miroslav.horacek@skasz.trnava.sk

IČO: 00 598 135
IČ DPH: SK2021190963

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

4. Lehota realizácie predmetu zákazky:
4.1/ - Predpokladaný termín realizácie je do: 30.11.2017.

5. Obsah ponuky:
Predložená ponuka musí obsahovať:
5.1/ - Krycí list ponuky ( podľa prílohy 1 - podpísaný štatutárnym orgánom )
5.2/ - Cenovú ponuku - Rozpočet ( v požadovanom rozsahu )
6. Miesto predloženia ponuky:
6.1/ - Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17, 917 01 Trnava
7. Spôsob predkladania ponúk:
7.1/ - Cenovú ponuku treba doručiť poštovou zásielkou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa
uvedenú v bode 6.1 tejto výzvy.
7.2/ - Obálka ponuky musí byť uzatvorená a obal ponuky bude obsahovať nasledovné údaje:
7.2.1 - adresu verejného obstarávateľa
7.2.2 - adresu uchádzača
7.2.3 - označenie: Cenová ponuka - neotvárať
7.2.4 - heslo:
„SAUNA v ŠA Slávia“
7.3/ - Lehota na doručenie ponuky je: 27.10.2017 ( t.j. piatok ) do: 15:00 hod.
8. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
8.1/ - 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.
8.2/ - Cena uvedená v krycom liste ponuky musí zahŕňať celkovú cenu za predmet zákazky. Cena za
predmet zákazky tvorí sumár jednotkových cien prenásobený požadovaným množstvom. 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.
8.3/ - Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení:
7.3.1/ - navrhovaná cena bez DPH
7.3.2/ - sadzba DPH a výška DPH
7.3.3/ - navrhovaná cena vrátane DPH

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

9.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
9.1/ - Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena vrátane DPH.
9.2/ - Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu za
predmet zákazky uvedená v krycom liste ponuky.

10. Obchodné podmienky:
10.1/ - S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu o dielo ( ZoD ) podľa § 536 a
násl. Obchodného zákonníka.
10.2/ - Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, pričom preddavok nebude poskytnutý. Verejný obstarávateľ uhradí len skutočne zrealizované práce a dodávky, po
odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky bez vád a nedorobkov.
10.3/ - Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
10.4/ - Vzťahy neupravené zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a
primerane príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu zákazky.
10.5/ - Zmluva o dielo nadobudne platnosť dnom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa
http://sprava.trnava.sk
2

11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
11.1/ - V prípade, že úspešný uchádzač stratí schopnosť zabezpečiť realizáciu predmetnej zákazky,
verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača, ktorý sa vo výberovom konaní umiestnil ako
ďalší v poradí.
11.2/ - Proti výsledku verejného obstarávania pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nie je možné podať námietku.
11.3/ - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo redukovať rozsah zákazky alebo neprijať žiadnu
ponuku v prípade, ak cena úspešnej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených
v rozpočte verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Dátum: 13.10.2017

......................................
Ing. Martin Turčan
riaditeľ SKaŠZ mesta Trnava

Prílohy :  Krycí list ponuky - ( Príloha 1 )
 Cenová ponuka - Rozpočet - ( Príloha 2 )
 Pôdorys sauny v obj. telocvične M 1:50 + Foto existujúceho stavu - ( Príloha 3 )
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KRYCÍ LIST PONUKY
ŠA Slávia - Oprava sauny
1. Uchádzač:
názov:
adresa:
štatutár (i):
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
banka:
IBAN:
telefón:
mobil:
e-mail:

2. Cenová ponuka:
Uchádzač uvedie cenu za celý predmet zákazky - t.j. dodávku a montáž sauny vrátane interiéru.

ŠA Slávia - Oprava sauny

bez DPH

20% DPH

s DPH

( eur )

( eur )

( eur )

/na dve desatinné miesta/

D a M Sauny s technológiou

Cena zákazky celkom:

3. Prehlásenie:
Uchádzač prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s podmienkami verejného obstarávateľa
uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, 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 uchádzača

