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Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
ZsNH – práce
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 Správy kultúrnych
a športových zariadení mesta Trnava výber zhotoviteľa predmetu zákazky
„Mestská veža – Obnova okien a dverí“.
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:
Ing. Katarína Kapustová,
Tel.:
033/3236434
Fax:
033/5936241
e-mail:
katarina.kapustova@skasz.trnava.sk
internetová adresa:
www.skasz.trnava.sk
2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je obnova okien a dverí na objekte Mestskej veže v Trnave
v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 tejto výzvy. V nadväznosti na skutočnosť, že
Mestská veža je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu SR, musia byť práce na obnove vykonané v súlade s
rozhodnutím KPÚ Trnava č. KPUTT-2017/21508-2/77518/KAZ zo dňa
6.10.2017.Kópia rozhodnutia KPÚ tvorí prílohu tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta realizácie,
aby získali informácie potrebné pre vypracovanie ponuky. Záujemcovia, ktorí
prejavia záujem o vykonanie obhliadky môžu túto vykonať po dohode s p.
Balážom, tel. 0917 806424.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45454000 – 4

3. Lehota realizácie: najneskôr do 15.12.2017
4. Miesto realizácie: Mestská veža, Štefánikova 1, Trnava
5. Súťažné podklady v elektronickej forme:
5.1 Výzva na predloženie cenovej ponuky.

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

5.2 Krycí list ponuky - Príloha A.
5.3 Mestská veža – Obnova okien a dverí – Príloha č. 1
5.4 Rozhodnutie č. KPUTT-2017/21508-2/77518/KAZ zo dňa 6.10.2017
6. Obsah ponuky:
6.1 Krycí list ponuky podľa prílohy A s otlačkom pečiatky a podpisom štatutárneho
orgánu uchádzača.
6.2 Ocenená príloha č. 1 – Mestská veža – Obnova okien a dverí.
7. Mena a ceny ponuky:
7.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zák. 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 a musí byť uvedená v eurách.
7.2 Cenu za predmet zákazky tvorí sumár cien podľa prílohy č. 1. Do navrhovanej
ceny uchádzač zahrnie všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky,
vrátane nákladov na dopravu.
7.3 Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení:
- navrhovaná cena bez DPH
- sadzba DPH a výška DPH
- navrhovaná cenu s DPH
7.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhnutú cenu a súčasne na
túto skutočnosť v ponuke upozorní.
8. Spôsob predkladania ponúk:
8.1 Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme v uzavretom obale. Vonkajší obal
musí obsahovať:
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1,
- obchodné meno a adresu sídla uchádzača alebo miesta podnikania,
- označenie „Obnova okien a dvier – NEOTVÁRAŤ“.
8.2 Ponuku doručí uchádzač v lehote na predkladanie ponúk poštou alebo osobne na
adresu verejného obstarávateľa: Správa kultúrnych a športových zariadení
mesta Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava.
8.3 Lehota na predkladanie ponúk: do 30.10.2017 do 12.00 hod.
9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
- Najnižšia cena za predmet zákazky s DPH
10. Vyhodnotenie ponúk:
10.1 Na vyhodnotenie ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk zriadi
verejný obstarávateľ minimálne 3 člennú komisiu.
10.2 Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za celý predmet
zákazky bude najnižšia.
10.3 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola hodnotená, bude zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky.
11. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo
záujemcami:
Komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi
alebo záujemcami sa bude uskutočňovať písomnou formou zasielanou
elektronickými prostriedkami – e-mailová adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy.
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12. Ostatné podmienky:
12.1 Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje realizovať predmet zákazky
v rozsahu špecifikovanom v prílohe č. 1 tejto výzvy a v súlade s podmienkami
uvedenými v rozhodnutí KPÚ Trnava.
12.2 Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za predmet zákazky bude
najnižšia. Úspešná ponuka musí byť predložená v rozsahu podľa bodu 6.
12.3 Predmet zákazky sa bude realizovať na základe objednávky vystavenej do 3
pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.
12.4 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Právo vystaviť
faktúru vznikne dodávateľovi po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.
12.5 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.
12.6 Proti výsledku verejného obstarávanie pri zadaní zákazky podľa §117 zákona
o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. nie je možné podať námietku.
12.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo redukovať rozsah zákazky alebo
neprijať žiadnu ponuku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať žiadnu
ponuku aj 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: Príloha č. 1 – Mestská veža - Obnova okien a dverí
Príloha A – Krycí list ponuky
Rozhodnutie KPÚ Trnava zo dňa 6.10.2017
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