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Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 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 Správy kultúrnych 

a športových zariadení mesta Trnava výber dodávateľa pre predmet zákazky  

 

 

„Maliarske potreby“  

 

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 dodanie maliarskych potrieb pre objekty v správe verejného 

obstarávateľa. Špecifikácia tovaru a množstvá sú uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy. 

Maliarske potreby – Zoznam tovaru. Súčasťou predmetu zákazky sú služby spojené 

s  dodaním tovaru a vyložením na mieste určenia. 

 Konkrétne typy výrobkov uvedené v zozname môže uchádzač nahradiť inými, 

kvalitatívne porovnateľnými ekvivalentmi. 

Predmet zákazky je rozdelený podľa objektov na časti, verejný obstarávateľ 

bude vyhodnocovať cenové ponuky pre každú časť samostatne.  

Uchádzač nemusí predložiť ponuku na všetky časti predmetu zákazky. 

 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 44810000-1, 39224210-3, 44832200-3,  

44831100-5, 60000000-8 
 
4. Lehota dodania tovaru: 14 dní od obdržania objednávky 

 

5. Miesto určenia:  

Mestská športová hala, Rybníkova 15, Trnava 

Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava 

Kúpalisko Castiglione, ul. J. Slottu 42, Trnava 

Tenisové kurty, ul. J. Slottu 45, Trnava 

Kúpalisko Kamenný mlyn, Kamenná cesta 

mailto:katarina.kapustova@skasz.trnava.sk
http://www.skasz.trnava.sk/
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6. Súťažné podklady v elektronickej forme: 

6.1 Výzva na predloženie cenovej ponuky 

6.2 Príloha č. 1 – Maliarske potreby – Zoznam tovaru 

6.3 Príloha A - Krycí list ponuky 

 

7.   Mena a ceny ponuky: 

7.1 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.  

7.2 Cena za jednotlivé časti predmetu zákazky   vychádza z ocenených položiek podľa 

prílohy č. 1 a musí zahŕňať všetky náklady  spojené s dodaním na miesto určenia, 

vrátane nákladov na dopravu. 

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

      - navrhovaná cena bez DPH 

      - sadzba DPH a výška DPH 

      - navrhovaná cenu s DPH 

7.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhnutú cenu a súčasne na túto 

skutočnosť v ponuke upozorní. 

 

8.  Obsah ponuky:  

8.1 Ocenená príloha č.1 – Maliarske potreby – Zoznam tovaru. V prílohe uchádzač  

uvedie  jednotkové ceny, ceny za položky a celkovú  cenu pre každú  časť predmetu 

zákazky  - 1. až 5. Časť. 

8.2 Vyplnený a potvrdený krycí list ponuky podľa prílohy A. 

 

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 „Maliarske potreby – 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 17.3.2020 do 10.00 hod. 

 

10. Kritérium  na vyhodnotenie ponúk: 

    -  Najnižšia cena vrátane DPH. 

 

11. Vyhodnotenie ponúk: 

11.1 Na vyhodnotenie ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk zriadi 

verejný obstarávateľ minimálne 3 člennú komisiu. 

11.2 Predmet zákazky je rozdelený na časti, komisia bude vyhodnocovať cenové ponuky 

za každú časť predmetu zákazka samostatne t.z.,  že úspešným uchádzačom bude 

uchádzač, ktorého cena za časť predmet zákazky bude najnižšia. 

11.4 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslané 

oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk s uvedením úspešných uchádzačov pre 

jednotlivé časti.  
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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.  

     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. 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.  

 

14. Ostatné podmienky: 

14.1 Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého navrhovaná cena za časť 

predmetu zákazky bude  najnižšia. Vzhľadom na uvedené môže byť úspešných 

uchádzačov uvedeného predmetu zákazky viac.  

14.2 Každý úspešný  uchádzač  po obdržaní oznámenia o vyhodnotení ponúk zašle  

verejnému obstarávateľovi elektronickou poštou na adresu podľa bodu 1. výzvy 

čestné vyhlásenia podľa bodu 12.1.2 a bodu 12.2 výzvy podpísané oprávneným 

zástupcom uchádzača. (Vzor vyhlásenia poskytne verejný obstarávateľ spolu 

s oznámením o vyhodnotení ponúk). 

14.3 Verejný obstarávateľ doručí objednávky úspešným uchádzačom elektronickou 

poštou do 3 pracovných dní odo dňa doručenia čestných vyhlásení  podľa bodu 14.2. 

14.5 Platba za dodaný tovar bude realizovaná na základe faktúry vystavenej 

dodávateľom po odovzdaní a prevzatí tovaru v požadovanom množstve a sortimente 

na miesto určenia podľa bodu 5. tejto výzvy.  Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej 

doručenia objednávateľovi. 

14.6 V prípade, že úspešný uchádzač stratí schopnosť dodať časť predmetu  zákazky, 

verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača, ktorý sa vo výberovom konaní 

umiestnil ako ďalší v poradí. 

14.6 Nakoľko je výberové konanie realizované formou  zadávania  zákazky podľa  § 117 

zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v  znení neskorších predpisov, verejný 
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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.  

14.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo redukovať rozsah zákazky. 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. 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: Príloha č. 1 – Maliarske potreby -Zoznam tovaru  

    Príloha A - Krycí list ponuky 

Ing. Martin Turčan 
riaditeľ SKaŠZ  

mesta Trnava 


