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       370/37/2018/28/1171 Ing. Kapustová             5.10.2018 
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Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 ZsNH – služby 

 
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 poskytovateľa služieb  

 

„Servis a oprava záhradnej techniky 2018/19“  

 

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 poskytovanie služieb súvisiacich so  zabezpečením údržby a 

pozáručných opráv záhradnej techniky rôznych značiek, napr. Kubota, Starjet, Stiga, 

Solo, Stihl a iné, používanej na údržbu mestskej zelene a trávnikov v objektoch 

spravovaných verejným obstarávateľom.  

Súčasťou poskytovaných služieb je diagnostika vady, výjazd k zákazníkovi, doprava 

zariadení na pracovisko uchádzača a späť  a zabezpečenie originálnych náhradných 

dielov potrebných na opravu. 

 

 Zoznam zariadení: 

 

Názov: Rok nadobudnutia: 

Traktorová kosačka KUBOTA G23 HD 2015 

Traktorová kosačka KUBOTA G23 HD 2015 

Traktorová kosačka KUBOTA G26 HD 2016 

Kosačka STIGA Combi 53 SQ B 2015 

Aerifikátor trávnika Verti Drain 2016 
Traktorová kosačka STARJET 18HP 2002 

Traktorová kosačka STARJET AJ 102/22 2006  
Krovinorez STIHL FS400 2004 

Kosačka strunová STIHL  2005 

Traktor KUBOTA L 3830 2007 

Traktorová kosačka KUBOTA GR 1600 2007 
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Kosačka rotačná SOLO - PRIMO 500  2007 

Plotostrih SOLO 161  2007 

Kosačka STIGA Combi 48 BW 2010 
Krovinotez STIGA SB 43 DS 2010 
Píla Stiga SP 522 2010 
Prerezávač trávnika RTO 120  2008 
Prepichovač TERRA SPIKE G6/160 2007 
Traktor Kubota  BX 2200 2006 
Traktorová kosačka STARJET 18 HP 2003 
Malotraktro MINI  -  070 (MT8-07) 1986 
Traktorová kosačka STARJET  AJ 16 HP Vanguard 2014 
Krovinorez SOLO 152 B 2007 
Krovinorez HOMELITE F 3040 2006 
  
Traktorová kosačka STARJET AJ 16  2004 
Záhradný traktor COUTAX D 18/50 2007 
Kosačka bubnová PERLA BDR 581 2008 
Krovinorez Stiga SB 43 DS 2010 
Vysávač lístia na podvozku Tornádo 20 2017 

 a iné 

 

Prevádzky verejného obstarávateľa majú sídlo v Trnave a zariadenia sú používané na 

údržbu zelene na území mesta Trnava. 

 

Predpokladaný rozsah požadovaných služieb je uvedený v prílohách č. 1  a č. 2. tejto 

výzvy. Uvedené množstvá pre jednotlivé položky sú stanovené na základe skutočne 

vykonaných opráv v r. 2018 a nie sú pre plnenie zmluvy záväzné, rozsah prác 

a náhradných dielov sa v lehote trvania zmluvy bude meniť podľa aktuálnych potrieb 

verejného obstarávateľa. 

 

 Cena za predmet zákazky musí vychádzať z ceny za služby uvedené v prílohe č. 1  

- Rozsah služieb a z ceny za použité náhradné diely podľa prílohy č. 2 - Zoznam 

náhradných dielov a bude slúžiť na vyhodnotene ponúk a získanie 

jednotkových cien špecifikovaných prác a náhradných dielov.  

   

Podmienky poskytovania služieb: 

 Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje poskytovať požadované služby v lehote 

trvania zmluvy na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnych potrieb 

verejného obstarávateľa. 

 Podrobné podmienky poskytovania služieb sú uvedené v bode 12. a v prílohe B tejto 

výzvy. 

 

    Spoločný slovník obstarávania (CPV): 50800000-3, 16810000-6, 60000000-8 

               

3.  Lehota trvania rámcovej zmluvy: do 31.12.2019 alebo do vyčerpania  

finančného limitu  15.000 eur bez DPH, podľa toho, ktorá zo skutočností nastane 

skôr.  

  

4.  Miesto poskytnutia služieb: sídlo alebo prevádzka úspešného uchádzača 
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5. Súťažné podklady v elektronickej forme: 

5.1 Výzva na predloženie cenovej ponuky 

5.2 Príloha č. 1 - Rozsah služieb 

5.3 Príloha č. 2 - Zoznam náhradných dielov 

5.4 Príloha A - Krycí list ponuky 

5.5 Príloha B - Návrh rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb 

 

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 ceny za poskytnuté služby podľa prílohy č. 1 

a ceny za použité náhradné diely podľa prílohy č. 2.  

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 - Rozsah služieb. V prílohe uchádzač  uvedie  jednotkové ceny 

za jednotlivé položky a celkovú cenu. 

7.2 Ocenená príloha č.2 - Zoznam náhradných dielov. V prílohe uchádzač  uvedie  

jednotkové ceny za jednotlivé položky a celkovú cenu. 

7.3 Vyplnený a potvrdený krycí list ponuky podľa prílohy A. 

7.4 Doplnený a štatutárnym zástupcom uchádzača potvrdený (pečiatka  + podpis 

štatutára)  návrh zmluvy na poskytovanie služieb  - podľa prílohy B tejto výzvy.  

 

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 „Oprava záhradnej techniky – 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 19.10.2018 do 10.00 hod. 

 

9. Kritérium  na vyhodnotenie ponúk: 

    -  Najnižšia cena za predmet zákazky s DPH. 

Cenu za predmet zákazky tvorí súčet celkových cien za  prílohy č. 1 a č. 2 a slúži na 

vyhodnotenie ponúk a získanie jednotkových cien.  

 

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. 
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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 Predmet zákazky sa bude realizovať na základe rámcovej zmluvy  uzatvorenej 

podľa § 269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka s úspešným uchádzačom.  

12.2 Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za predmet zákazky 

stanovenej podľa bodu 6. bude najnižšia.  

12.3 Zmluvné plnenie bude realizované na základe čiastkových objednávok vystavených 

objednávateľom po odsúhlasení cenových ponúk poskytovateľa zasielaných 

elektronickou poštou. Oprava môže byť realizovaná až po obdržaní objednávky. 

12.4 Každú čiastkovú objednávku poskytovateľ vytlačí, potvrdí otlačkom pečiatky 

a podpisom a scan potvrdenej objednávky zašle späť objednávateľovi elektronickou 

poštou. 

12.5 Jednotkové ceny uvedené v ponuke úspešného uchádzača pre špecifikované 

služby a náhradné diely sú pre úspešného uchádzača záväzné a budú tvoriť prílohu 

rámcovej zmluvy. 

12.6 V prípade, že na opravu zariadenia budú použité náhradné diely, ktoré nie sú 

uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy, má objednávateľ právo písomne požadovať 

dokladovanie nákupnej ceny uvedenej v cenovej ponuke. 

12.7 Platba bude realizovaná na základe čiastkových faktúr vystavených 

poskytovateľom po odovzdaní a prevzatí opraveného zariadenia zástupcom 

objednávateľa. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

12.8 Zmluvná cena plnenia vznikne  ako suma všetkých skutočne poskytnutých služieb 

a  dodaných náhradných dielov v lehote trvania zmluvy. 

12.9 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. 

12.10 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 redukovať rozsah zákazky alebo neprijať 

žiadnu predloženú ponuku. 

12.11 Proti výsledku verejného obstarávania pri zadaní zákazky podľa §117 zákona 

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

 

  

 
 
 

 

 

 

Prílohy: - Príloha č. 1 - Rozsah služieb 

         - Príloha č. 2 - Zoznam náhradných dielov 

         - Príloha A - Krycí list ponuky 

         - Príloha B - Návrh rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb 

Ing. Martin Turčan 

riaditeľ SKaŠZ  
mesta Trnava 


