Váš list č./ zo dňa:

Naše číslo:
370-95/2020/1/621

Vybavuje:
Mgr. Anna Kučerová
033/3236437

Trnava
01.06.2020

Výzva na predloženie ponuky
v rámci výberu zhotoviteľa stavených prác
na predmet zákazky:

„ŠA J.Slottu – prenosný kontajner“
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 – Tovary)

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: Mgr. Peter Pčolka, PhD., poverený vedením SKaŠZ mesta Trnava
IČO:
00 598 135
Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Kučerová - technický úsek
Telefón:
+421 33 3236 437
Fax:
+421 33 5936 241
Elektronická pošta:
anna.kucerova@skasz.trnava.sk
Internetová adresa:
www.sprava.trnava.sk
2. Predmet zákazky:
2.1 Predmetom zákazky je dodávka, doprava, osadenie 1 ks prenosného kontajnera v ŠA J.Slottu
45 v Trnave.
2.2 Opis predmetu zákazky:
Prenosný kontajner bude bez podlahy, o pôdorysných rozmeroch 3000 x 2500 x 2800 mm
(šírka x dĺžka x výška). Slúžiť bude ako prekrytie technológie studne, čím nahradí pôvodný oceľový
prístrešok. Kontajner bude osadený na betónovom podklade, ktorý nie je predmetom tejto zákazky.
Kontajner nebude napojený na žiadne inžinierske siete.
Konštrukcia kontajnera:
Zvarená nosná kovová konštrukcia vyrobená z horného rámu, spodného rámu a rohových stĺpov.
Farebný odtieň vonkajšieho náteru s vysokou odolnosťou voči poveternostným podmienkam – farba
stien šedo-biela RAL 9002 + modrý lem RAL 5010 – farebnosť prispôsobiť jestvujúcim kontajnerom
(viď foto – Príloha č. 3).
Skladba sien:
profilovaný pozinkovaný plech hr. 0,6 mm, z vonkajšej strany lakovaný – farba šedo-biela
RAL 9002
sololit hr. 4mm
PE fólia
izolácia minerálna vlna 60 mm
laminovaná doska hr. 10 mm – farba svetlý dub
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Strecha:
pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm – šedo-biela RAL 9002
PE fólia
sololit hr. 4 mm
izolácia minerálna vlna hr. 100 mm
laminovaná doska hr. 10 mm – farba svetlý dub
Podlaha: bez podlahy!
Vybavenie:
- 1 ks dvere vonkajšie celokovové 900/2000, ľavé s izoláciou a kovaním s obojstrannou cylindrickou
vložkou
Upozornenie:
Verejný obstarávateľ požaduje umiestnenie vstupných dverí na kontajneri podľa výkresu pôdorysu
(Príloha č. 2).
Kontajner bude privezený na miesto určenia na náklady dodávateľa predmetu zákazky, kde sa
zrealizuje len jeho osadenie.
2.3 Záujemcovia môžu vykonať aj obhliadku miesta dodania a osadenia prenosných kontajnerov.
(kontaktná osoba: p. Moravčík, mobil: 0905 668 649).
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 44619000-2
4. Lehota dodania predmetu zákazky: do 20.08.2020
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Športový areál J.Slottu 45, Trnava
6. Súťažné podklady v elektronickej forme tvorí :
6.1 Výzva na predloženie ponuky
6.2 Krycí list ponuky - Príloha č.1
6.3 Výkres pôdorysu kontajnera – Príloha č. 2
6.4 Foto jestvujúcich kontajnerov – Príloha č. 3
7. Obsah ponuky:
7.1 Doplnený a štatutárnym zástupcom uchádzača potvrdený „Krycí list ponuky“ podľa uvedeného
členenia (Príloha č.1)
7.2 Technická správa a výkres, z ktorého bude zrejmé konštrukčné riešenie kontajnera.
7.3 Certifikát a vyhlásenie o zhode od kontajnera a zabudovaných výrobkov a materiálov v ňom.
7.4 Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti výrobku.
7.5 Potvrdenie o kvalite výrobku a záruke (Záručná doba 24 mesiacov odo dňa odovzdania).

8. Mena a ceny ponuky:
8.1 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.
Navrhovaná ceny bude uvedená v mene euro.
8.2 Cena uvedená v krycom liste ponuky musí zahŕňať celkovú cenu za predmet zákazky. Do
navrhovanej ceny za predmet zákazky uchádzač zahrnie všetky náklady súvisiace s realizáciou
predmetu zákazky, teda aj tie, ktoré nie sú vyslovene popísané, ale ktoré logicky vyplývajú z
kontextu položky a charakteru prác, vrátane nákladov na dopravu, osadenia na mieste
určenia.
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8.3 Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení:
- navrhovaná cena bez DPH
- sadzba DPH a výška DPH
- navrhovaná cena s DPH.
8.5 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhnutú cenu a súčasne na túto skutočnosť
v krycom liste ponuky upozorní.
9. Spôsob predkladania ponúk:
9.1 Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme v uzavretom obale. Vonkajší obal musí obsahovať:
9.1.1 adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy,
9.1.2 obchodné meno a adresu sídla uchádzača alebo miesta podnikania,
9.1.3 označenie: „ŠA J. Slottu 45, Trnava – prenosný kontajner - NEOTVÁRAŤ“
9.2 Ponuku doručí uchádzač v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštovou zásielkou na
adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 10. tejto výzvy.
9.3 Lehota na predkladanie ponúk je do: 10.06.2020 do 10:00 hod.

10. Miesto predloženia ponuky:
10.1 Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava.

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
11.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena vrátane DPH.

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.
13. Podmienky účasti:
13.1 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:
13.1.1 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.
13.1.2 Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
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.
13.2 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.
13.3 Ak úspešný uchádzač nesplní podmienky účasti alebo nepredloží doklad podľa bodu 13.1
a 13.2 výzvy, bude z verejného obstarávania vylúčený. Verejný obstarávateľ po splnení
podmienok uvedených v bodoch 13.1 a 13.2 uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil ako ďalší v poradí.
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14. Ostatné podmienky:
14.1 Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za celý predmet zákazky bude najnižšia.
14.2 Každému uchádzačovi, ktorý predložil ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia
ponúk.
14.3 Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje realizovať predmet zákazky v rozsahu špecifikovanom v krycom liste, ktorý sú súčasťou tejto výzvy. (Príloha č.1)
14.4 Verejný obstarávateľ uzavrie kúpnu zmluvu s úspešným uchádzačom do 5 pracovných dní od
vyhodnotenia ponúk.
14.5 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.
14.6 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.
14.7 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.
14.8 Proti výsledku verejného obstarávania pri zadaní zákazky podľa §117 zákona o verejnom
obstarávaní č. 343/2015 Z. z. nie je možné podať námietku.
15. Obchodné podmienky:
15.1 S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzatvorí kúpnu zmluvu podľa § 409 a
násl. Obchodného zákonníka.
15.2 Úspešný uchádzač pred uzavretím kúpnej zmluvy doloží verejnému obstarávateľovi čestné
vyhlásenia podľa bodu 13.1.2 a 13.2 - Podmienky účasti tejto výzvy.
15.3 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.
15.4 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
15.5 Vzťahy neupravené zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a
primerane príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu zákazky.
15.6 Kúpna zmluva nadobudne platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa:
http://sprava.trnava.sk.

Mgr. Peter Pčolka, PhD.
poverený vedením SKaŠZ
mesta Trnava

Prílohy : 




Výzva na predloženie ponuky
Krycí list ponuky - Príloha č.1
Výkres pôdorysu kontajnera – Príloha č. 2
Foto jestvujúcich kontajnerov - Príloha č. 3
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