Váš list č./zo dňa

Naše číslo
370/44/2018/13/1018

Vybavuje/tel.
Ing. Kapustová
033/3236434

Trnava
22.8.2018

Vec: Výzva na predloženie ponuky
§ 117- ZsNH – tovary
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
„Elektroinštalačný materiál“.
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 dodanie
elektro materiálu v rozsahu a špecifikácii
uvedenej v prílohe č. 1 – Zoznam tovaru - tejto výzvy. Súčasťou predmetu
zákazky sú služby spojené s rozvozom tovaru a vyložením na miestach dodania
podľa bodu 5 tejto výzvy.
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 31224810-3, 31411000-0,
60000000-8
4. Lehota dodania: najneskôr 5 dní od obdržania objednávky
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
- Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, Trnava
6. Súťažné podklady v elektronickej forme:
6.1 Výzva na predloženie cenovej ponuky
6.2 Príloha č. 1 – Zoznam tovaru
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7. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
7.1 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.
7.2 Cena za predmet zákazky vychádza z ocenenej prílohy č. 1 - Zoznam tovaru
a musí zahŕňať všetky náklady spojené s dopravou a vyložením tovaru na miesto
dodania podľa bodu 5. tejto výzvy.
7.3 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
7.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú cenu a súčasne
na túto skutočnosť v krycom liste ponuky upozorní.
8. Obsah ponuky:
8.2 Ocenená a potvrdená príloha č. 1 – Zoznam tovaru.
9. Spôsob predkladania ponúk:
9.1 Cenovú ponuku uchádzač zašle elektronicky na adresu kontaktnej osoby
podľa bodu 1 tejto výzvy - katarina.kapustova@skasz.trnava.sk
9.2 Lehota na doručenie ponuky: 28.8.2018 do 12.00 hod.
10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
- Najnižšia cena za predmet zákazky s DPH.
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
stanovená podľa bodu 7. 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 tovaru. 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
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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 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
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