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Vec: Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
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 pre predmet
zákazky
„Úsek kultúry – Ostatné služby – r. 2020“.
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 zabezpečenie služieb koordinátorov, hostesov a pomocného
personálu pre technické práce pri organizovaní kultúrnych podujatí v meste Trnava.
Podujatia môžu byť jedno alebo viacdňové a uskutočňujú sa vonku pod holým nebom
alebo v priestoroch objektov historického centra v Trnave.
V lehote trvania zmluvy sa predpokladá uskutočnenie cca 35 kultúrnych podujatí
rôzneho charakteru a dĺžky trvania.
Predpokladaný rozsah požadovaných služieb:
P. č: Pozícia:

Počet hod.:

MJ:

1.

Koordinátor

750

osobohodina

2

Hostes

800

osobohodina

3

Hostes s cudzím jazykom

100

osobohodina

4
Personál pre technické práce
950
osobohodina
Predpokladaný rozsah požadovaných služieb je stanovený na základe skutočne
poskytnutých služieb pri podujatiach organizovaných v roku 2019 a nie je záväzný.
Množstvá uvedené pre jednotlivých pozíciách sa v lehota trvania zmluvy
môžu meniť v závislosti od aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.
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Organizované podujatia:
Pre lepšiu názornosť požiadaviek na zabezpečenie pomocného personálu sú uvedené
v zozname niektoré z každoročne sa opakujúcich podujatí, dĺžka trvania a požiadavka
na počet osôb.
Podujatie:

Miesto konania:

Novoročný koncert
Pochovávanie basy
Kvetná nedeľa
Country deň
Trnavský jazzyk
Otvorenia korza
Leto na korze
Trnavská brána
Tradičný trnavský jarmok
Adventný koncert – 4 x
Vianočné trhy

Kostol sv. Jakuba
Hlavná ulica
Kino Hviezda, Ružový park
Kamenný mlyn
Parčík Bela IV.
Hlavná ulica
Hlavná ulica
Ms Amfiteáter
Trojičné námestie, Hlavná ulica
Kostol sv. Jakuba
Trojičné námestie

Počet dní:
1
1
1
1
2
1
62
4
3
1
20

Počet osôb:
1
1
2
10
2dni x 2
10
62dní x 1
4dni x 8
3dni x 15
4 x 1deň x 4
20dní x 1

Rozsah služieb – počet osôb pre jednotlivé pozície a počet hodín – sa určuje v nadväznosti na
aktuálne potreby pred začiatkom podujatia.

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 79620000 - 6
3. Lehota trvania zmluvy: od 1.1.2020 do 31.12.2020
4. Miesto poskytnutia služieb: mesto Trnava – napr.: Trojičné námestie, Hlavná
ulica, Bernolákov sad, Mestský amfiteáter,
Kino Hviezda, Kostol sv. Jakuba a iné
5. Súťažné podklady v elektronickej forme:
5.1 Výzva na predloženie cenovej ponuky
5.2 Príloha č. 1 - Predpokladaný rozsah požadovaných služieb – r. 2020
5.3 Príloha A - Návrh 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 sumár cien za jednotlivé položky uvedené v prílohe
č. 1. Do navrhovanej ceny za predmet zákazky uchádzač zahrnie všetky náklady
súvisiace s poskytnutím požadovaných služieb.
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. Podmienky účasti:
7.1 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:
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7.1.1 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.
7.1.2 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.
7.2 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.
7.3 Ak úspešný uchádzač nesplní podmienky účasti alebo nepredloží doklad podľa bodu
7.1 a 7.2 výzvy, bude z verejného obstarávania vylúčený. Verejný obstarávateľ po
splnení podmienok uvedených v bodoch 7.1 a 7.2 uzavrie zmluvu s uchádzačom,
ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
8. Obsah ponuky
8.1 Ocenená príloha č.1 - „Predpokladaný rozsah požadovaných služieb – r. 2020“.
V prílohe uchádzač uvedie jednotkové ceny a celkovú sumu za celý predmet
zákazky.
8.2 Doplnený a štatutárnym zástupcom uchádzača potvrdený (pečiatka + podpis
štatutára) návrh zmluvy na poskytovanie služieb - podľa prílohy A tejto výzvy.
9. Spôsob predkladania ponúk:
9.1 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 „Ostatné služby – NEOTVÁRAŤ“.
9.2 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.
9.3 Lehota na predkladanie ponúk: do 6.12. 2018 do 12.00 hod.
10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
- Najnižšia cena za predmet zákazky s DPH –
Cenu za predmet zákazky tvorí súčet celkových cien za položky podľa prílohy č. 1 a
slúži na vyhodnotenie ponúk a získanie jednotkových cien.
11. Vyhodnotenie ponúk:
1 verejný obstarávateľ minimálne 3 člennú komisiu.
11.2 Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za celý predmet zákazky
bude najnižšia.
11.3 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola hodnotená, bude zaslané oznámenie
o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky.
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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. Ostatné podmienky:
13.1 Predmet zákazky sa bude realizovať na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej
podľa § 269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka s úspešným uchádzačom.
13.2 Úspešný uchádzač zašle verejnému obstarávateľovi elektronickou poštou na
adresu podľa bodu 1. výzvy čestné vyhlásenia podľa bodu 7.1.2 a bodu 7.2 výzvy
potvrdené oprávneným zástupcom (vzor poskytne verejný obstarávateľ úspešnému
uchádzačovi),
13.3 Jednotkové ceny získané vyhodnotením ponúk, budú v zmluve na poskytovanie
služieb uvedené ako zmluvné jednotkové ceny pre jednotlivé pozície.
13.4 Predpokladané množstvá uvedené v prílohe č. 1 nie sú pre plnenie zmluvy
záväzné. Zmluvná cena plnenia vznikne ako suma súčinov jednotkových cien
a skutočne odpracovaného počtu hodín v jednotlivých pozíciách.
13.5 Rozsah predmetu zmluvy bude v lehote trvania zmluvy špecifikovaný
samostatnými čiastkovými objednávkami zadávanými elektronickou poštou.
13.6 Platba za poskytnuté služby bude realizovaná na základe čiastkových faktúr,
vystavených úspešným uchádzačom po realizácii jednotlivých podujatí.
13.7 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
13.8 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.
13.9 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 verejného
obstarávanie pri zadaní zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní č.
343/2015 Z. z. nie je možné podať námietku.
13.10 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku 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 alebo sa zmenili okolnosti za ktorých bol výber dodávateľa
vyhlásený.

Ing. Martin Turčan
riaditeľ SKaŠZ
mesta Trnava

Prílohy: Príloha č. 1 - Predpokladaný rozsah požadovaných služieb – r. 2020
Príloha A – Návrh rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb
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