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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 SKaŠZ mesta Trnava výber dodávateľa pre predmet 

zákazky  

 

„Pracovné odevy, obuv a a ochranné pomôcky - 1/2020“ 

 
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    

  e-mail:        katarina.kapustova@skasz.trnava.sk 

  internetová adresa:      www.sprava.trnava.sk 

 

2. Predmet zákazky: 

  Predmetom zákazky je dodanie  pracovných odevov, obuvi a ochranných pomôcok pre 

prevádzky verejného obstarávateľa. Sortiment  a množstvá pre jednotlivé prevádzky sú 

uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy.  

 Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje, že zabezpečí pre jednotlivé položky veľkosti 

a farebné prevedenia podľa  požiadaviek vedúcich prevádzok. Bližšiu špecifikáciu obdrží po 

vyhodnotení ponúk úspešný uchádzač. 

 Konkrétne typy výrobkov uvedené v zozname môže uchádzač nahradiť inými, kvalitatívne 

a cenovo porovnateľnými ekvivalentmi.  

 Dodacie podmienky: Vedúci prevádzok si prevezmú tovar po dohode na adresa sídla alebo 

prevádzky úspešného uchádzača, preto verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzači, ktorí 

predložia ponuku, mali sídlo alebo prevádzku do vzdialenosti max. 5 km od Trnavy.  

 Zoznam prevádzok a kontakty na zodpovedných zamestnancov: 

 Mestská športová hala, Rybníkova 15, Trnava – Mgr. Princová, 0917 644 220 

 ŠA Modranka, I. Krasku 33, Trnava-Modranka – p.. Zelenák, 0917 929 945 

 Mestská plaváreň Zátvor, Rovná 9, Trnava – p. Baranovič, 0917 644 330 

 Úsek zelene, Rybníkova 16, Trnava – Mgr. Hrubý, 0918 267 050 

  

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 18110000-3, 18830000-6, 18140000-2 

 

4. Lehota dodania: priebežne do 31.03. 2020, v čiastkových dodávkach v termínoch 

podľa požiadaviek zodpovedných zamestnancov jednotlivých prevádzok. 

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky: Sídlo alebo prevádzka úspešného uchádzača 
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6. Súťažné podklady v elektronickej forme: 

6.1 Výzva na predloženie cenovej ponuky 

6.2 Príloha č. 1 – Pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky - zoznam 

6.4 Príloha č. 2 - Krycí list ponuky 

 

    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 uvedená v krycom liste ponuky  vychádza z  oceneného  tovaru podľa Prílohy č. 1 

a tvorí ju súčet cien za všetky prevádzky. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky 

náklady  spojené so zabezpečením tovaru. 

7.3 Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení : 

       7.2.1 navrhovaná cena bez DPH 

       7.2.2 sadzba DPH a výška DPH 

       7.2.3 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:  

8.1 Ocenený zoznam položiek - Príloha č.1 - „Pracovné odevy, obuv a  ochranné pomôcky“. 

V prílohe uchádzač  uvedie  jednotkové ceny za položky a celkovú cenu pre každú uvedenú 

prevádzku. 

8.2 Krycí list ponuky podľa Prílohy č. 2 potvrdený štatutárnym zástupcom uchádzača, v ktorom 

uvedie identifikačné údaje a cenu za celý predmet zákazky.  

 

9.  Spôsob predkladania ponúk: 

9.1 Cenovú ponuku uchádzač doručí  elektronicky na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 

1 tejto výzvy -  katarina.kapustova@skasz.trnava.sk 

9.2 Lehota na doručenie ponuky: najneskôr do 10.02.2020 do 10.00 hod. 

 
10. Kritérium  na vyhodnotenie ponúk: 

10.1 Najnižšia cena predmetu zákazky vrátane DPH. 

10.2 Cenu predmetu zákazky tvorí súčet cien tovarov pre všetky prevádzky  podľa  Prílohy  č. 1.  

 
11.  Komunikácia a dorozumievanie: 

11.1 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. Podmienky účasti: 

12.1 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:    

  12.1.1 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. 

  12.1.2 Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu.  
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Splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní 

preukáže úspešný uchádzač po obdržaní oznámenia o vyhodnotení ponúk 

predložením čestného vyhlásenia.  

12.2 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.  

 12.3 Ak úspešný uchádzač nesplní podmienky účasti alebo nepredloží doklad podľa bodu 12.1 

a 12.2 výzvy, bude z verejného obstarávania vylúčený. Verejný obstarávateľ po splnení 

podmienok uvedených v bodoch 12.1 a 12.2 uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý sa 

umiestnil ako ďalší v poradí. 

 

 13. Ostatné podmienky: 

13.1 Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za celý predmet zákazky bude 

najnižšia. 

13.2 Každému uchádzačovi, ktorý predložil ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku 

vyhodnotenia ponúk.  

13.3 Úspešný  uchádzač  po obdržaní oznámenia o úspešnosti  ponuky zašle  verejnému 

obstarávateľovi elektronickou poštou  čestné vyhlásenia podľa bodu 12.1.2 a bodu 12.2 

výzvy potvrdené oprávneným zástupcom (vzor poskytne verejný obstarávateľ úspešnému 

uchádzačovi). 

13.4 Verejný obstarávateľ doručí objednávku úspešnému uchádzačovi elektronickou poštou do 

3 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.  

13.5 Konkrétne termíny prevzatia tovaru si dohodne úspešný uchádzač s vedúcimi stredísk po 

predložení ich požiadaviek na veľkosti a farebné prevedenia pre jednotlivé položky uvedené 

v Prílohe č. 1.  

13.6 Platba za dodaný tovar bude realizovaná na základe faktúry vystavenej dodávateľom po 

odovzdaní a prevzatí tovaru. Dodávateľovi vznikne právo vystaviť faktúru aj po každom 

čiastkovom plnení, t. z. po prevzatí tovaru prevádzkou objednávateľa.  

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 redukovať rozsah zákazky alebo neprijať žiadnu ponuku. 

13.10 Proti výsledku verejného obstarávanie pri zadávaní zákazky podľa §117 zákona 

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

 

 

   

 

 

 

 
Prílohy: Pracovné odevy a ochranné pomôcky - Príloha č. 1 

            Krycí list ponuky – Príloha č. 2 

Ing. Martin Turčan 

riaditeľ SKaŠZ  

mesta Trnava 


