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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 dodávateľa pre predmet zákazky
„Mestská veža – Štruktúrovaná kabeláž a kamerový systém“.
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 vybudovanie ethernet-ovej infraštruktúry a telekomunikačnej siete
v rozsahu PD – Rekonštrukcia interiéru mestskej veže – kamerový systém“ - vypracovanej
zodpovedným projektantom Ing. Vladimírom Ľachkým, 05/2019 v objekte Mestskej veže,
ktorá pozostáva zo siedmych NP, jedného PP a má dva samostatné vchody. Projekt rieši
kompletnú dátovú infraštruktúru vrátane bezdrôtovej siete WiFi pre zariadenia
prevádzkovateľa, s možnosťou rozšírenia o internetové pripojenie pre návštevníkov
a vybudovanie systému sieťovej infraštruktúry pre systém priemyselnej televízie. Verejný
obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že Mestská veža v Trnave je historický objekt a je
evidovaná v ÚZPF ako nehnuteľná kultúrna pamiatka, preto všetky práce na predmete
zákazky musia byť realizované v súlade s rozhodnutím KPÚ Trnava.
V nadväznosti na uvedené je úspešný uchádzač povinný pri realizácii diela využívať
existujúce trasovanie kabeláže a v maximálnej miere obmedziť zásahy do omietok a stien.
Všetky zmeny a technické riešenia nad rozsah prác špecifikovaných v PD a schválených
v rozhodnutí KPU Trnava, je potrebné vopred písomne oznámiť a realizovať až po
odsúhlasení zástupcom KPÚ Trnava a verejného obstarávateľa.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 35125300-2, 35125000-6, 60000000-8
2.1 Podmienky realizácie
2.1.1 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom pred vypracovaním ponuky vykonať
obhliadku miesta určenia vzhľadom na tvarovo a rozmerovo limitujúce priestory objektu
a dodržania podmienok realizácie, čo môže mať vplyv na tvorbu cenovej ponuky.
Kontaktná osoba na obhliadku: Michal Praj, tel. č. 0915 696979
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2.1.2 Realizácia bude prebiehať v dvoch etapách.
- 1. etapa - výmena kabeláže a zhotovenie vývodov,
- 2. etapa – inštalácia a nastavenie koncových prvkov po oprave omietok a po ukončení
maliarskych prác.
2.1.3 Predmet zákazky nezahŕňa práce súvisiace s opravou omietok po zhotovení
otvorov príp. drážok pre vedenie. Všetky práce súvisiace s úpravou omietok bude
v zmysle rozhodnutia KPÚ Trnava vykonávať poverený reštaurátor.
2.1.4 Realizácia predmetu zákazky bude na niektorých nadzemných podlažiach prebiehať
počas prevádzky objektu, preto je úspešný uchádzač povinný vykonať také bezpečnostné
opatrenia, aby neprišlo k ohrozeniu osôb pohybujúcich sa v objekte.
2.1.5 Vykonané dielo – dodaný kamerový systém a jeho inštalácia musí vyhovovať
slovenským a európskym technickým normám a predpisom STN EN a musí spĺňať všetky
technické parametre uvedené v technickej špecifikácií.
2.1.6 Úspešný uchádzač je povinný po skončení prác predložiť PD skutočného vyhotovenia so
zaznamenanými odchýlkami od pôvodného návrhu a protokol odovzdaní a prevzatí diela.
3. Predpokladaný termín realizácie:
- 1. etapa: od 9.9.2019 - do 25.9.2019
- 2. etapa: najneskôr do 30.11.2019 – začiatok prác bude upresnený podľa ukončenia
maliarskych prác.
Poznámka: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predpokladané termíny realizácie
upraviť v nadväznosti na ukončenie elektroinštalačných a maliarskych prác.
4. Miesto určenia: Mestská veža, Štefániková 1, Trnava
5. Súťažné podklady v elektronickej forme:
5.1 Výzva na predloženie cenovej ponuky
5.2 PD „Rekonštrukcia Mestskej veže – Kamerový systém“, Ing. Vladimír Ľachký, 05/2019
- o zaslanie PD môže požiadať záujemca kontaktnú osobu uvedenú v bode 1. výzvy.
5.3 Rozpočet s výkazom výmer – 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.
6.3 V prípade chýbajúcich položiek v prílohe č.1 je uchádzač povinný na túto skutočnosť
upozorniť, 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.
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7.2 Vyplnený a štatutárnym zástupcom uchádzača potvrdený krycí list ponuky - príloha A.
7.3 Kópia licencie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti
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 „Mestská veža - Kamerový systém – 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 2.9.2019 do 12.00 hod.
9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
- Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane 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. Podmienky účasti:
11.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby každý uchádzač bol prevádzkovateľom
technickej služby v rozsahu činnosti podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z.
o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava).
Splnenie
podmienky
preukáže
uchádzač
predložením
kópie
licencie
na
prevádzkovanie technickej služby v zmysle uvedeného zákona. Doklad bude súčasťou
ponuky doručenej verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk.
11.2 Verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu iba s uchádzačom, ktorý podľa § 117 ods.
5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, spĺňa nasledujúce podmienky:
11.2.1 Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorá je predmetom obstarávania.
Splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overuje
verejný obstarávateľ preskúmaním elektronicky dostupných zoznamov.
11.2.2 Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu.
Splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukáže
úspešný uchádzač po obdržaní oznámenia o vyhodnotení ponúk predložením čestného
vyhlásenia.
11.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ak u neho existuje dôvod
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - konflikt záujmov
podľa § 23, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.
Úspešný uchádzač po obdržaní oznámenia o vyhodnotení ponúk predloží verejnému
obstarávateľovi čestné vyhlásenie, že v predmetnom obstarávaní nie je v konflikte
záujmov.
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11.4 Ak úspešný uchádzač nesplní podmienky účasti alebo nepredloží niektorý z dokladov
podľa bodu 11.1 až 11.3 výzvy, verejný obstarávateľ po splnení uvedených podmienok
uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
12. 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.
13. Zmluvné podmienky:
13.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo podľa §536
a násl. Obchodného zákonníka.
13.2 Ocenený rozpočet s výkazom výmer bude tvoriť prílohu č. 1 zmluvy o dielo.
13.3 Právo vystaviť čiastkovú faktúru vznikne zhotoviteľovi po odsúhlasení súpisu vykonaných
prác podľa oceneného výkazu výmer – príloha č. 1 - raz za kalendárny mesiac.
Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce
a dodávky.
13.4 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľovi vzniká
právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela
bez vád a nedorobkov. Pri konečnej fakturácii budú z celkovej ceny diela odpočítané skôr
zaplatené sumy z titulu čiastkových faktúr.
13.5 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
13.6 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.
14. Ostatné podmienky:
14.1 Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za predmet zákazky stanovenej
podľa bodu 6. bude najnižšia.
14.2 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.
14.3 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
14.4 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.
14.5 Proti výsledku verejného obstarávanie pri zadaní zákazky podľa §117 zákona o verejnom
obstarávaní č. 343/2015 Z. z. nie je možné podať námietku.

Ing. Martin Turčan
riaditeľ SKaŠZ
mesta Trnava
Prílohy: - PD „Rekonštrukcia Mestskej veže – Kamerový systém“
- Rozpočet s výkazom výmer – Príloha č. 1
- Krycí list ponuky – Príloha A
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