Váš list č./ zo dňa:

Naše číslo:
370/200/2018/1/1298/Hor.

Vybavuje/tel.:
Ing. Horáček, Mgr. Kučerová

Trnava
05.11.2018

Výzva na predloženie ponuky
v rámci výberu zhotoviteľa prác formou elektronickej aukcie
na predmet zákazky:
„Hydroizolácia

strechy veľkej telocvične v ŠA Modranka“

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a so Smernicou k zabezpečovaniu verejného obstarávania v podmienkach SKaŠZ MT
( § 117 ZVO - Zákazka s nízkou hodnotou - Práce )

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky v súlade s nasledovnou výzvou:
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:
00 598 135
Kontaktná osoba:
Ing. Miroslav Horáček, Mgr. Anna Kučerová - technický úsek
Telefón:
+421 33 3236 437
Fax:
+421 33 5936 241
Elektronická pošta:
miroslav.horacek@skasz.trnava.sk, anna.kucerova@skasz.trnava.sk
Internetová adresa:
www.skasz.trnava.sk
2. Predmet zákazky:
2.1/ - Predmetom zákazky je: Hydroizolácia strechy veľkej telocvične v ŠA Modranka
2.2/ - Spoločný slovník obstarávania ( CPV ): 45261900-3
2.3/ - Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je realizácia novej hydroizolácie technológiou mechanicky kotvenou fóliou
Fatrafol 810 ( šedou - RAL 7040 ) so zateplením na plochej streche veľkej telocvične s pôvodnou asfaltovou krytinou v športovom areáli Trnava - Modranka.
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Poznámka: Jedná sa len o vyššiu časť objektu ( 46,85m x 19,67m ) t.j. 922m ( viď výkresy ), bez
plechovej strechy nad šatňami ( nižšia časť ). Súčasťou predmetnej zákazky je aj zateplenie dvoch
čelných atík z tatranského profilu ( 46,85m x 1,20m ) x 2 + podhľady ( 46,85m x 0,20m + 46,85m x
2
0,60m ) v celkovej výmere 150m , ktoré budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom
( styrodur hr. 30mm ) so silikátovou omietkou vo farebnom prevedení ako je na čelnej fasáde
telocvične ( viď foto ).
Strecha telocvične má len jednostranný spád. Vzhľadom na to, že atika na bočných ( kratších )
čelách v najvrchnejšom bode má výšku len 12 cm a neuvažuje sa s jej ďalším navýšením môže byť
hrúbka zateplenia predmetnej strechy len 5 cm! Do tejto výšky bude treba následne urobiť aj
nový okapový plech na vrchnej časti strechy. Súčasťou dodávky bude aj nové oplechovanie dvoch
bočných atikových múrov o šírke 0,45m a dĺžke19,67m a výmena pozinkovaného okapového žľabu
120mm, ktorý sa napojí na existujúce zvody. Predmetná zákazka zahŕňa aj demontáž existujúceho
bleskozvodu a dodávku a montáž novej bleskozvodovej sústavy vrátene revízie bleskozvodu.
3. Miesto realizácie predmetu zákazky:
3.1/ - Športový areál Modranka, Ivana Krasku 34, Trnava - Modranka

Tel.: 033/3236437
Mail: miroslav.horacek@skasz.trnava.sk

IČO: 00 598 135
IČ DPH: SK2021190963

4. Lehota realizácie predmetu zákazky:
4.1/ - Lehota realizácie sa predpokladá v termíne: Marec až Máj /2019.
Poznámka: Termín realizácie bude upresnený v ZoD v závislosti od poveternostných vplyvov.
5. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
5.1/ - Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov vyhradených v rozpočte SKaŠZ MT na rok:
2019, pričom finančný preddavok nebude poskytnutý. V prípade, že verejný obstarávateľ nebude
mať v rozpočte na rok 2019 schválené finančné prostriedky potrebné na realizáciu predmetnej
zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od podpísania ZoD s úspešným uchádzačom.
6. Súťažné podklady v elektronickej forme tvorí:
6.1/ - Výzva na predloženie ponuky
6.2/ - Krycí list ponuky ( Príloha 1 - je súčasťou výzvy )
6.3/ - Výkaz výmer ( Príloha 2 )
6.4/ - PD ( existujúci stav )
6.5/ - Fotodokumentácia ( existujúci stav - 09/2018 )
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.
7.2/ - Cenu za predmet zákazky tvorí sumár jednotkových cien prenásobený požadovaným množstvom.
Do navrhovanej ceny za predmet zákazky uchádzač zahrnie všetky náklady súvisiace s realizáciou
predmetu zákazky, teda aj tie, ktoré nie sú vyslovene popísané, ale ktorých logicky vyplýva z
kontextu položky a charakteru prác vrátane nákladov na dopravu a revízie bleskozvodu.
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 ponuke upozorní.
8. Obsah ponuky:
8.1/ - Krycí list ponuky ( podľa prílohy 1 - je súčasťou výzvy )
8.2/ - Ocenený výkaz výmer ( v rozsahu prílohy 2 )
Poznámka: Uvedené doklady musia byť doložené ako príloha v aukčnej sieni uchádzača do termínu
ukončenia vstupného kola.
9. Spôsob predkladania ponúk:
9.1/ - Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuku predkladá uchádzač po prihlásení priamo v
elektronickej aukčnej sieni do termínu ukončenia vstupného kola, t.j. najneskôr do: 20.11.2018 do:
09:00 hod.
9.2/ - Cenovú ponuku za predmet zákazky vloženú do aukčnej sieni ako aj upravované ceny zadávané
počas aukčného kola požaduje verejný obstarávateľ uvádzať vrátane DPH.
9.3/ - Ostatné požadované doklady uvedené v bode 8. tejto výzvy uchádzač doloží ako prílohy v e-aukčnej sieni.
10. Lehota na prihlásenie sa do výberového konania elektronickou aukciou:
10.1/- O zaslanie pozvánky do elektronického výberového konania môže záujemca požiadať kontaktnú
osobu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy telefonicky alebo prostredníctvom
elektronickej pošty.
10.2/- Výzva k účasti v on-line výberovom konaní bude záujemcovi zaslaná na e-mailovú adresu, ktorú
poskytne verejnému obstarávateľovi v žiadosti o účasť.
10.3/- Pre účasť v elektronickom výberovom konaní je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú si bude môcť
uchádzač zobraziť po zaslaní pozvánky. Po vyplnení a odoslaní prihlášky každý uchádzač obdrží
prístupový kľúč, ktorým sa mu sprístupní e-aukčná sieň.
10.4/- Prihlásiť sa do výberového konania a predložiť ponuku vrátane požadovaných dokladov je možné
iba počas vstupného kola.
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10.5/- Vstupné kolo e-aukcie, počas ktorého uchádzači vložia požadované doklady a svoju východiskovú hodnotu ponuky t.j. cenu za celý predmet zákazky uvedenú v krycom liste ponuky, začína
05.11.2018 o 14:00 hod. a končí 20.11.2018 o 09:00 hod.
10.6/- Kontrolné kolo slúži verejnému obstarávateľovi na kontrolu predložených ponúk a začne 20.11.
2018 o 09:00 hod. a skončí 20.11.2018 o 10:00 hod. V tomto čase uchádzači už nemôžu svoje
ponuky predkladať ani meniť.
10.7/- Aukčné kolo sa uskutoční dňa 20.11.2018 o 10:00 hod., pričom predpokladaná dĺžka kola je
20 minút. Kolo bude predĺžené o 2 minúty pri zmene minimálnej ceny ponuky v posledných dvoch
minútach. Počet predĺžení nie je limitovaný. Aukcia skončí ak nebude v sieni predložená nová
cenová ponuka.
11. Podmienky a špecifikácia technického pripojenia:
11.1/- Počítač, z ktorého sa uchádzač zúčastní elektronickej aukcie, musí byť v čase zadávania ponúk
a v čase prebiehajúcej on-line súťaže pripojený k internetu.
Pre bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné mať nainštalovaný jeden z podporných
webových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia,
- Google Chrome
Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player, v prehliadači povolené vyskakovacie
okná, javascript a zapnuté cookies.
11.2/- Do výberového konania sa možno prihlásiť po obdržaní pozvánky od verejného obstarávateľa na
adrese - https://trnava.proebiz.com
V pozvánke v sekcii Prihláška je potrebné kliknúť na TU. Uchádzač sa dostane do svojho prihlasovacieho formulára. Je potrebné vyplniť požadované údaje, potvrdiť súhlas s pravidlami on-line
výberových konaní PROe.biz a prihlášku odoslať. Týmto je uchádzač prihlásený do elektronického výberového konania. Súčasťou prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla ( min. dĺžka
mena aj hesla je 8 znakov ). Pomocou týchto údajov môže prihlásený uchádzač následne, po
doručení 10-miestneho prístupového kľúča vstúpiť do e-aukčnej siene.
Svoje prihlasovacie údaje je nutné si zapamätať!
11.3/- Pre vstup do e-aukčnej siene je potrebné použiť internetovú adresu: http:// trnava.proebiz.com
Kliknutím na ňu sa otvorí internetový prehliadač na adrese e-aukčnej siene. Je potrebné zadať
prístupové údaje (meno, heslo, ktoré si uchádzač zvolil v prihláške a kľúč, ktorý bude uchádzačovi automaticky zaslaný e-mailom.
Pokiaľ sa tieto údaje zadajú správne ( heslo aj kľúč sú skryté ), prebehne identifikácia a otvorí
sa e-aukčná sieň.
11.4/- Do e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom e-aukcie. Začiatkom bude vstupné kolo.
V prípade akýchkoľvek komplikácii je potrebné kontaktovať administrátora.
12. Komunikácia a dorozumievanie:
12.1/- Komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami
sa bude uskutočňovať písomnou formou zasielanou výlučne elektronickými prostriedkami ( e-mailová adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy ) počas vstupného kola, v priebehu aukčného
kola sa nebudú poskytovať už žiadne ďalšie vysvetlenia týkajúce sa predmetu zákazky.
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
13.1/- Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena vrátane DPH.
13.2/- Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za predmet zákazky po skončení elektronickej aukcie bude na 1. mieste.
14. Obchodné podmienky:
14.1/ - S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu o dielo ( ZoD ) podľa § 536 a
násl. Obchodného zákonníka.
14.2/ - Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, pričom preddavok nebude poskytnutý. Verejný obstarávateľ uhradí len skutočne zrealizované práce a dodávky, po
odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky bez vád a nedorobkov.
14.3/ - Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
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14.4/ - Vzťahy neupravené zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a
primerane príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu zákazky.
14.5/ - Zmluva o dielo nadobudne platnosť dnom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa:
http://sprava.trnava.sk .
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
15.1/ - Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať fyzickú obhliadku predmetného miesta
za účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom a možnosti získať informácie
potrebné pre vypracovanie ponuky. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky
môžu túto vykonať po dohode s Františkom Zelenákom ( mobil: 0917 929945 ).
15.2/ - Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi precenený výkaz výmer ( príloha 2 ), ktorý bude vychádzať z ceny za predmet zákazky získanej z
vyhodnotenia ponúk elektronickou aukciou. Precenený výkaz výmer bude tvoriť prílohu k ZoD.
15.3/ - Úspešný uchádzač po skončení elektronickej aukcie zašle verejnému obstarávateľovi potvrdený
protokol o účasti vo výberovom konaní.
15.4/ - 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.
15.5/ - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena bude vyššia ako limit v
zmysle § 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
15.6/ - Nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/
2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo redukovať rozsah zákazky alebo neprijať žiadnu ponuku.
15.7/ - Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky podľa § 117 ( zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami ) nie je možné podať
námietku
15.8/ - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od podpísania ZoD s úspešným uchádzačom
aj v prípade, že nebude mať v rozpočte na rok 2019 schválené finančné prostriedky potrebné na
realizáciu predmetnej zákazky.
Dátum: 05.11.2018

......................................
Ing. Martin Turčan
riaditeľ SKaŠZ mesta Trnava

Prílohy :  Krycí list ponuky - ( Príloha 1 )
 Výkazy výmer - zadanie ( Príloha 2 )
 PD - ( existujúci stav )
 Fotodokumentácia - ( existujúci stav - 09/2018 )
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Príloha 1

KRYCÍ LIST PONUKY
Hydroizolácia strechy veľkej telocvične v ŠA Modranka
1. Uchádzač:
názov:
adresa:
štatutár (i):
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
IBAN:
telefón:
mobil:
e-mail:

2. Cenová ponuka:
2.1/ - Uchádzač uvedie cenu za celý predmet zákazky:

ŠA Modranka - Strecha

bez DPH

20% DPH

s DPH

( eur )

( eur )

( eur )

/na dve desatinné miesta/

Strecha veľkej telocvične

Cena celkom:

2.2/ - Lehota realizácie: ....... ( kalendárnych dní )

3. Prehlásenie:
Uchádzač prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s podmienkami verejného obstarávateľa
uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, definovaným podmienkam porozumel a s dodaním
predmetu zákazky za týchto podmienok súhlasí.
Uchádzač zároveň prehlasuje, že všetky údaje uvedené v ponuke a doklady tvoriace súčasť ponuky sú úplné a pravdivé.
Dátum: .........................

.........................................
pečiatka a podpis uchádzača

Tel.: 033/3236437
Mail: miroslav.horacek@skasz.trnava.sk

IČO: 00 598 135
IČ DPH: SK2021190963

