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Vec: Výzva na predloženie ponuky 
   § 117-  ZsNH  
 

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 SKaŠZMT výber dodávateľa 

pre predmet zákazky 

   

„Dodanie propánu a nájom oceľových fliaš.“. 

 

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 propánu používaného na pohon rolby. Súčasťou 

predmetu zákazky je doprava tovaru na miesto určenia a odvoz prázdnych fliaš.  

  Propán bude dodávaný v tlakových oceľových fľašiach s obsahom 11 kg. Obaly sú     

oceľové so štandardnými ventilmi prispôsobených na prevádzku vo vodorovnej polohe 

s vnútorným sitkom na zabezpečenie plynulej prevádzky. 

 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky  náklady súvisiace s dodaním na 

miesto určenia: náklady na dopravu, poplatok ARD a nájom dodaných oceľových fliaš 

na nevyhnutnú dobu, t. z. do  spotrebovania plynu. 

  

 Predpokladané odobrané množstvo pre údržbu jednej ľadovej plochy: 

 

 Jedna dodávka:   17 fliaš  

 Opakované plnenie:   každých cca 8 dní  

 Lehota trvania zmluvy:   31.12.2018 

  

 Uvedené množstvo a cyklus dodávok nie je záväzný,  množstvo a termín dodania sa 

bude meniť  podľa aktuálnych potrieb zimného štadióna.  

 Cena za predmet zákazky uvedená v krycom liste ponuky je predpokladaná 

maximálne zmluvná cena a bude  slúžiť na vyhodnotenie ponúk.    

 Skutočná cena plnenia vznikne ako suma cien za skutočne dodané množstvo, 

skutočne zaplatené nájomné oceľových fliaš a skutočné náklady súvisiace s dodaním 

na miesto určenia.  
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 Realizácia dodávok: 

 Plnenie sa bude uskutočňovať na základe telefonických alebo elektronicky zasielaných 

čiastkových objednávok. 

 Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje dodávať propán  do 48 hodín od obdržania 

telefonickej alebo mailovej čiastkovej objednávky. Odvoz  prázdnych fliaš úspešný 

uchádzač zabezpečí pri doručení zásielky alebo po nahlásení do 5 pracovných dní.  

  

3.  Spoločný slovník obstarávania (CPV): 09122100-1, 60000000-8 

            

4. Lehota trvania zmluvy: od 1.10.2018 do 31.12.2018 

 

5. Miesto dodania: Mestský zimný štadión, Spartakovská 1/B, Trnava  

  

6. Obsah ponuky:  

6.1 Ocenená príloha č. 1 – Propán - predpokladaný odber do 31.12.2018.  

6.2 Krycí list ponuky podľa prílohy A potvrdený štatutárnym zástupcom uchádzača. 

Cena uvedená v krycom liste ponuky bude vychádzať z ocenenej prílohy č. 1. 

 

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 ocenenej prílohy č. 1. a musí 

zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním tovaru na miesto určenia, vrátane 

dopravy, všetkých poplatkov a odvozu prázdnych fliaš. 

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.  Spôsob predkladania ponúk: 

8.1 Cenovú ponuku podľa bodu 6. výzvy uchádzač zašle  elektronicky na adresu 

kontaktnej osoby  podľa bodu 1 tejto výzvy -  katarina.kapustova@skasz.trnava.sk 

8.2 Lehota na doručenie ponuky je do 26.9.2018 do 12.00 hod. 

 

9. 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.  

 

10. Kritérium  na vyhodnotenie ponúk: 

    -  Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH - 

 

11. Ostatné podmienky 

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

bude najnižšia.  

11.2 Predmet zákazky sa bude realizovať na základe objednávky vystavenej verejným 

obstarávateľom do 3 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.   
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11.3 Jednotkové ceny uvedené v ponuke úspešného uchádzača sú záväzné.  

Predpokladané množstvá uvedené v prílohe č. 1   sa budú meniť podľa aktuálnych 

potrieb na údržbu ľadovej plochy.    

11.4 Rozsah predmetu zmluvy bude v lehote trvania zmluvy špecifikovaný 

samostatnými čiastkovými objednávkami zadávanými telefonicky alebo 

elektronickou poštou. 

11.5 Platba za dodanie plynu bude vykonaná na základe čiastkových faktúr, 

vystavených po realizovaní každej čiastkovej objednávky. 

11.6 Platba za nájom oceľových fliaš bude realizovaná na základe čiastkových faktúr 

vystavených úspešným uchádzačom vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca. 

11.7 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

 11.8 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. 

 11.9 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 predloženú ponuku. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo redukovať rozsah zákazky alebo neprijať žiadnu 

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. 

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

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

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: Krycí list ponuky – Príloha A 

   Propán – predpokladaný odber do 31.12.2018 – Príloha č. 1  

Ing. Martin Turčan 
riaditeľ SKaŠZ  

mesta Trnava 


