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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 zhotoviteľa predmetu zákazky  

 

„ŠA Modranka - Solárny ohrev vody“. 

      

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, montáž a sprevádzkovanie solárneho zariadenia 

na celoročnú prípravu teplej  vody  pre šatne, sprchy a sociálne zariadenia 

športovej haly v Modranke. 

Solárne kolektory budú umiestnené na plochej streche športovej haly a rozvodmi 

spojené so stojatým zásobníkovým ohrievačom vody umiestneným v plynovej 

kotolni. Solárne zariadenie bude prepojené s plynovým ohrevom vody tak, aby 

bola prednostne voda ohrievaná solárnym systémom a len v prípade 

nedostatočnosti bude ohrev podporený plynovým kotlom. 

Realizácia zákazky zahŕňa dodanie technológie, montáž, uvedenie do prevádzky, 

vypracovanie PD skutočného vyhotovenia a zaškolenie obsluhy. 

 Uchádzač v ponuke môže nahradiť konkrétne typy výrobkov uvedené v prílohe č. 

1 ekvivalentami. Navrhované ekvivalenty musia spĺňať požiadavky verejného 

obstarávateľa špecifikované konkrétnymi typmi výrobkov, ich technické parametre  

musia byť rovnaké alebo lepšie ako parametre výrobku uvedeného v prílohe č. 1.  

 

 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať po dohode s pracovníkom 

SKaŠZMT obhliadku miesta určenia, aby získali informácie potrebné pre 

vypracovanie ponuky. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky 

môžu túto vykonať po dohode s p. Zelenákom, tel. 0917 929 945,. 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 09332000 - 5 
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3.  Lehota realizácie: najneskôr do 30.11.2017 

 

4.  Miesto realizácie: Športový areál Modranka, ul. I. Krasku 34, Trnava - Modranka 

 

5. Súťažné podklady v elektronickej forme: 

5.1 Výzva na predloženie cenovej ponuky. 

5.2 Krycí list ponuky - Príloha A. 

5.3 Solárne zariadenie – zoznam položiek – Príloha č. 1 

 

6.  Obsah ponuky:  

6.1 Krycí list ponuky podľa prílohy A s otlačkom pečiatky a podpisom uchádzača alebo 

jeho  štatutárneho orgánu. 

6.2 Ocenená príloha č. 1 – Solárne zariadenie – zoznam položiek 

6.3 Opis a technické parametre solárneho ohrevu vody – uchádzač predkladá iba 

v prípade nahradenia položiek ekvivalentom.   

 

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 Cenu za predmet zákazky tvorí sumár cien podľa prílohy č. 1. Do navrhovanej 

ceny uchádzač zahrnie všetky náklady súvisiace s dodaním  predmetu zákazky, 

vrátane nákladov na dopravu, montáž a zaškolenie obsluhy. 

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.  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 „Solárny ohrev vody  – 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 26.10.2017 do 10.00 hod. 

 

9. Kritérium  na vyhodnotenie ponúk: 

    -  Najnižšia cena za predmet zákazky s DPH 

 

10. Ostatné podmienky: 

10.1 Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje realizovať predmet zákazky 

v  rozsahu špecifikovanom v prílohe č. 1 tejto výzvy a za ceny uvedené v ponuke 

uchádzača. 

10.2 Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za predmet zákazky bude 

najnižšia. Úspešná ponuka musí byť predložená v  rozsahu podľa bodu 6. tejto 

výzvy. 
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10.3 Predmet zákazky sa bude realizovať na základe zmluvy o dielo uzatvorenej 

s úspešným uchádzačom.  

10.4 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Právo vystaviť 

faktúru vznikne dodávateľovi po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela, 

vrátane zaškolenia obsluhy a predloženia PD skutočného vyhotovenia. 

10.5 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. 

10.6 Proti výsledku verejného obstarávanie pri zadaní zákazky podľa §117 zákona 

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

10.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo redukovať rozsah zákazky alebo 

neprijať žiadnu ponuku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať žiadnu 

ponuku aj v  prípade, ak cena úspešnej ponuky prekročí výšku finančných 

prostriedkov vyčlenených v rozpočte verejného obstarávateľa na predmet 

zákazky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: Príloha č. 1 – Solárny ohrev vody – zoznam položiek  

 Príloha A – Krycí list ponuky  

Ing. Martin Turčan 

riaditeľ SKaŠZ  

mesta Trnava 


