Váš list č./zo dňa

Naše číslo
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Trnava

Ing. Kapustová
033/3236434

9.5.2018

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 dodávateľa pre predmet zákazky
„MsŠH – Šatňové lavičky a vešiaky.“
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.sprava.trnava.sk
2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je obnova, výroba a montáž lavičiek, operadiel a vešiakov do šatní pre
športovcov v Mestskej športovej hale v Trnave. V hale je osem šatní, v každej šatni sú
umiestnené 3 lavičky, 3 operadlá a 6 poličiek s vešiakmi - 2 x na jednej strane a 1 x na strane
vstupu do hygienických zariadení.
Súčasťou dodania je odvoz a demontáž jestvujúceho vybavenia a dovoz a montáž nových
výrobkov.
2.1.1 Obnova lavičiek s oceľovým roštom na odkladanie obuvi.
Rozmer:
400 x 450 x 2 700mm (š x v x dĺ.)
Množstvo:
21 ks

Obr.1
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- zváraná oceľová konštrukcia – získa sa demontážou v súčasnosti používaných lavičiek, preto
je potrebné pri demontáži konštrukciu zachovať,
- konštrukciu obrúsiť, doplniť oceľový rošt na odkladanie obuvi – 5 x guľatina pr. 12mm, dĺžka
cca 2600mm, 2 x náter - odtieň šedý,
- sedacia časť bude z bukových dosiek rozmer 80 x 30 x 2700mm (š x v x dĺ.), 4 kusy na jednu
lavičku, na vrchnej strane zaoblené hrany, náter 3 x transparentným lakom transparentným
lakom.
2.1.2 Nová lavička s oceľovým roštom na odkladanie obuvi.
Rozmer:
400 x 450 x 2 700mm (š x v x dĺ.)
Množstvo:
3 ks
- zváraná oceľová konštrukcia – vyrobiť novú oceľovú konštrukciu z joklového profilu
25x25mm podľa konštrukcie použitej na obnovených lavičkách.
- konštrukciu obrúsiť, doplniť oceľový rošt na odkladanie obuvi, – 5 x guľatina pr. 12mm, dĺžka
cca2600mm, 2 x náter - odtieň šedý,
- sedacia časť bude z bukových dosiek rozmer 80 x 30 x 2700mm (š x v x dĺ.), 4 kusy na jednu
lavičku, na vrchnej strane zaoblené hrany, náter 3 x transparentným lakom transparentným
lakom.
2.1.3 Operadlo.
Rozmer:
Množstvo:

300 x 2700 mm, hr. 18mm,
24ks

- z laminovanej drevotrieskovej dosky, prevedenie „buk“,
- upevnené do steny.
2.1.4 Vešiaková polica.
a) Rozmer:
Množstvo:

-

250 x 300 x 1350 mm (š x v x dĺ.), hr. 18mm,
44ks

z laminovanej drevotrieskovej dosky, prevedenie „buk“,
s odkladacou plochou š. 250 mm,
5 dvojramenných vešiakov pod odkladacou policou,
upevnené na stenu 2 kusy vedľa seba, (celková dĺžka 2700mm ako lavičky a operadlá).

b) Rozmer:
Množstvo:

250 x 300 x 1000 mm (š x v x dĺ.), hr. 18mm,
4ks

- z laminovanej drevotrieskovej dosky, prevedenie „buk“,
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- s odkladacou plochou š. 250 mm,
- 4 dvojramenné vešiaky pod odkladacou policou,
- upevnené na stenu 2 kusy vedľa seba, (celková dĺžka 2700mm ako lavičky a operadlá).
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom po dohode s vedúcou Mestskej športovej haly
Mgr. Princovou – 0917 644220 vykonať obhliadku miesta určenia, aby si overili a získali
informácie potrebné na prípravu a spracovanie ponuky.
Úspešný uchádzač je povinný pred začiatkom realizácie vykonať zameranie všetkých šatní
z dôvodu overenia uvedených rozmerov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45421000-4, 60000000-8
3. Lehota dodania: do 20.7.2018
Konkrétny termín montáže upresní verejný obstarávateľ v nadväznosti na realizáciu iných
prác súvisiacich s obnovou priestorov šatní.
4. Miesto určenia: Mestská športová hala, Rybníkova 15, Trnava
5. Súťažné podklady v elektronickej forme:
5.1 Výzva na predloženie cenovej ponuky
5.2 Príloha č. 1 – Cenová ponuka
5.4 Príloha A - Krycí list ponuky
6. Mena a ceny ponuky:
6.1 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.
6.2 Cenu za predmet zákazky tvorí súčet cien za položky podľa prílohy č. 1. Cena musí zahŕňať
všetky náklady súvisiace s dodaním na miesto určenie, vrátane demontáže, nákladov na
dopravu a montáže nových výrobkov.
6.3 Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení:
- navrhovaná cena bez DPH
- sadzba DPH a výška DPH
- navrhovaná cenu s DPH
6.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhnutú cenu a súčasne na túto
skutočnosť v ponuke upozorní.
7. Obsah ponuky:
7.1 Ocenená príloha č.1 – Cenová ponuka. V prílohe uchádzač uvedie jednotkové ceny za
jednotlivé položky a celkovú cenu.
7.3 Vyplnený a štatutárnym zástupcom uchádzača potvrdený krycí list ponuky podľa prílohy A.
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 „MsŠH - Lavičky pre šatne – 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.
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8.3 Lehota na predkladanie ponúk: do 21.5.2018 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 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.
12. Ostatné podmienky:
12.1 Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za predmet zákazky stanovenej podľa
bodu 6. bude najnižšia.
12.2 Po vyhodnotení verejný obstarávateľ doručí objednávku úspešnému uchádzačovi
elektronickou poštou do 3 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
12.3 Platba za dodaný tovar bude realizovaná na základe faktúry vystavenej dodávateľom po
odovzdaní a prevzatí diela na mieste určenia. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi.
12.4 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.
12.5 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.
12.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo redukovať rozsah zákazky. Verejný obstarávateľ
si vyhradzuje právo neprijať ponuku 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 – Cenová ponuka
- Príloha A - Krycí list ponuky
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