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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 dodávateľa pre predmet zákazky  

 

„ŠA, J. Slottu – Prekrytie priestoru medzi obytnými kontajnermi“.  

 
 Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky v súlade s nasledujúcimi podmienkami: 

 

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 zhotovenie konštrukcie a prekrytie priestoru medzi šatňami 

a hygienickými zariadeniami umiestnenými v Športovom areáli na ul. Slottu.  Šatne 

a hygienické zariadenia sú vybudované z prenosných kontajnerov, sú umiestnené oproti sebe 

(6 a 6 v rade oproti sebe) a sú voči sebe posunuté o šírku jedného kontajnera. Kontajnery (3 

a 3) sú v obidvoch radoch posunuté aj výškovo s odstupom cca 25 cm.  

Prekrytie pozostáva z oceľovej konštrukcie a trapézových polykarbonátových dosiek WT 

76/18 s hladkým povrchom hrúbky 1 mm a dĺžky 6metrov. 

Oceľová konštrukcia pozostáva z 2 stĺpov pr.102/5m a priebežných rámov z uzavretých 

profilov 60/60/5mm. Základové pätky a kotevné platne sú zrealizované a nie sú 

predmetom tejto zákazk. Stĺpiky a vzpery navárané na nosné rámové konštrukcie 

kontajnerov majú rôznu dĺžku, nárez prvkov je možné vykonať až po zameraní 

skutočného polohového a výškového zamerania.  

Súčasťou výzvy je PD prekrytia vypracovaná zodpovednou projektantkou Ing. Janou 

Haršániovou 02/2017 v elektronickej pododbe. 

   

    Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45223210-1, 45442121-1, 60000000-8 

               

3.  Lehota dodania: podľa ponuky uchádzača uvedenej v krycom liste ponuky.  

   Poznámka: Predpokladaný termín začatia realizácie je 9.7.2018. Začiatok prác závisí od 

ukončenia prác na osadení buniek a ich prevzatí verejným obstarávateľom.   
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4.  Miesto určenia: Športový areál, Ul. J. Slottu 45, Trnava 

 

5. Súťažné podklady v elektronickej forme: 

5.1 Výzva na predloženie cenovej ponuky 

5.2 PD prekrytia (výkresy + technická správa) 

5.3 Rozpočet s výkazom výmer – zadanie – Príloha č. 1 

5.4 Krycí list ponuky – Príloha A 

 

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 Cena za predmet zákazky musí vychádzať s oceneného rozpočtu s výkazom výmer a musí 

zahŕňať všetky náklady spojene s realizáciou predmetu zákazky, aj tie, ktoré nie sú vyslovene 

popísané, ale ktoré logicky vyplývajú z kontextu položky, vrátane nákladov na presun hmôt 

a nákladov na dopravu. 

6.3 V prípade chýbajúcich položiek v prílohe č.1 je uchádzač povinný na túto skutočnosť 

upozorniť a doplniť a oceniť v prílohe všetky tie činnosti a dodávky, o ktorých je presvedčený, 

že sú pre realizáciu diela nevyhnutné. Takto doplnené práce a dodávky uvedie v krycom liste 

ponuky ako „práce naviac“.  

6.4 Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení: 

      - navrhovaná cena bez DPH 

      - sadzba DPH a výška DPH 

      - navrhovaná cenu s DPH 

6.5 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhnutú cenu a súčasne na túto 

skutočnosť v ponuke upozorní. 

 

7.  Obsah ponuky:  

7.1 Ocenený rozpočet s výkazom výmer - príloha č.1.  

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 „ŠA, J. Slottu PREKRYTIE – 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 29.6.2018 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.  
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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. Zmluvné podmienky: 

12.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo podľa §536 a násl. 

Obchodného zákonníka.  

12.2 Vzťahy neupravené zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a primerane príslušnými ustanoveniami všeobecne záväznými ustanoveniami 

všeobecne záväzných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy. 

12.3 Právo vystaviť faktúry vznikne úspešnému uchádzačovi po protokolárnom odovzdaní 

a prevzatí diela bez vád a nedorobkov. Verejný obstarávateľ, uhradí len skutočne 

zrealizované práce a dodávky.  

12.4 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

12.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa. 

 

13. Ostatné podmienky: 

13.1 Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za predmet zákazky stanovenej podľa 

bodu 6. bude najnižšia.  

13.2 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. 

13.3 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 

13.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj 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. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo redukovať rozsah zákazky.  

13.5 Proti výsledku verejného obstarávanie pri zadaní zákazky podľa §117 zákona o verejnom 

obstarávaní č. 343/2015 Z. z. nie je možné podať námietku.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: - Príloha č. 1 – Ocenený rozpočet s výkazom výmer 

         - Príloha A - Krycí list ponuky 

     - PD prekrytia (výkresy + technická správa) 

Ing. Martin Turčan 
riaditeľ SKaŠZ  

mesta Trnava 


