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Váš list č./zo dňa          Naše číslo            Vybavuje/tel.           Trnava 
        370/41/2019/2/500  Ing. Kapustová              23.4.2019 
                  033/3236434 

 
 

Vec: Výzva na predloženie cenovej 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 Správy 

kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, formou elektronickej aukcie 

výber dodávateľa pre predmet zákazky 

  

 

„Čistiace a hygienické 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.sprava.trnava.sk 

 

2. Predmet zákazky: 

    Predmetom zákazky je dodanie  čistiacich a hygienických potrieb pre športové 

zariadenia v správe verejného obstarávateľa. Špecifikácia  tovaru a množstvá 

jednotlivých položiek sú uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy. – Zoznam tovaru.  

  Konkrétne typy výrobkov uvedené v zozname môže uchádzač nahradiť inými, 

kvalitatívne a cenovo porovnateľnými ekvivalentmi. Verejný obstarávateľ 

požaduje, aby pri navrhnutých ekvivalentoch bol zachovaný požadovaný objem 

balenia, množstvo a skupenstvo (napr. gel, nie tekutina).  

Navrhovaný ekvivalent uchádzač doplní priamo do zoznamu tovaru, ktorý 

tvorí prílohu č.1 tejto výzvy, a to tak, že rozšíri riadok a v stĺpci „Názov položky“  

za pôvodným názvom tovaru uvedie názov navrhovaného ekvivalentu, popis 

a objem.  

Uchádzač sa predložením ponuky zaväzuje, že na požiadanie verejného 

obstarávateľa do troch pracovných dní predloží doklad preukazujúci zhodu 

navrhnutého ekvivalentu s požadovaných výrobkom.  

 

Uvedené neplatí pre položky, ktoré sú v zozname označené ako „NIE 

EKVIVALENT“. V prípade označených položiek verejný obstarávateľ 

nepripúšťa nahradenie konkrétneho výrobku ekvivalentom. 
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2.1 Podmienky dodania: 

  Tovar uvedený v prílohe č. 1 je potrebné rozdeliť a doručiť na jednotlivé 

prevádzky, ktoré sa nachádzajú na území mesta Trnava. 

 

 Zoznam prevádzok:    Adresa dodania: 

 - SKaŠZ mesta Trnava    SKaŠZMT, Hlavná 17 

 - Kúpalisko Kamenný mlyn   Kamenná cesta 

 - Kúpalisko Castiglione    J. Slottu 42 

 

    Rozdelenie tovaru a kontakty na zodpovedné osoby poskytne verejný 

obstarávateľ  po skončení výberového konania úspešnému uchádzačovi. 

 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 39831600-2, 39831300-9, 

39832000-3 39224100-9, 39224320-7,39525800-6, 33761000-2, 18424300-0, 

33741000-6, 33760000-5, 60000000-8 

 

4. Lehota dodania: najneskôr do  16.5.2019. 

 Konkrétny termín dodania oznámi úspešný uchádzač kontaktnej osobe uvedenej 

v objednávke. 

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky: na jednotlivé prevádzky podľa bodu 2.1 

tejto výzvy. 

  

6. Obsah ponuky:  

6.1 Krycí list ponuky podľa Prílohy A potvrdený uchádzačom,  

6.2 Ocenená príloha č. 1 – Zoznam tovaru  

 

Poznámka: Cenovú ponuku uchádzač vkladá po prihlásení priamo v aukčnej sieni 

        vpísaním ceny za položku, ktorá definuje predmet zákazky.  

 

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 zoznamu  tovaru 

podľa prílohy č. 1. a musí zahŕňať všetky náklady  spojené s dodaním tovaru  na 

rôzne miesta určenia podľa bodu 5. výzvy, vrátane nákladov na dopravu 

a vyloženie na mieste určenia. 

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. Podmienky účasti: 

8.1 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:    

  8.1.1 Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu, ktorá je predmetom obstarávania. 
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 Splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní 

overuje  verejný obstarávateľ preskúmaním elektronicky dostupných 

zoznamov.  

  8.1.2 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.  

8.2 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.  

8.3 Ak úspešný uchádzač nesplní podmienky účasti alebo nepredloží doklad podľa 

bodu 8.1 a 8.2 výzvy, bude z verejného obstarávania vylúčený. Verejný 

obstarávateľ po splnení podmienok uvedených v bodoch 8.1 a 8.2 uzavrie 

zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí. 

 

 

9. Spôsob predkladania ponúk: 

9.1 Ponuku predkladá uchádzač po prihlásení priamo v elektronickej aukčnej sieni 

do termínu ukončenia vstupného kola, t. j. najneskôr do 2.5.2019 do 9.00 

hod. 

9.2 Cenovú ponuku na predmet zákazky predloží uchádzač po prihlásení priamo 

v e-aukčnej sieni ocenením položky predmetu zákazky. Cenové ponuky 

vkladané v aukčnej sieni ako aj ceny zadávané počas aukčného kola 

požaduje verejný obstarávateľ uvádzať vrátane DPH. 

9.3 Ostatné požadované doklady uvedené v bode 6. tejto výzvy uchádzač doloží 

ako prílohy v  e-aukčnej sieni. 

9.4 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

10. Lehota na prihlásenie sa do výberového konania elektronickou aukciou: 

10.1 O zaslanie pozvánky do elektronického výberového konania môže záujemca 

požiadať kontaktnú osobu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto 

výzvy telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty . 

10.2 Výzva k účasti v on-line výberovom konaní bude záujemcovi zaslaná na e-

mailovú adresu, ktorú poskytne verejnému obstarávateľovi v žiadosti o účasť. 

10.3 Pre účasť v elektronickom výberovom konaní je potrebné vyplniť prihlášku, 

ktorú si bude môcť uchádzač zobraziť  po zaslaní pozvánky. Po vyplnení 

a odoslaní prihlášky každý uchádzač obdrží  prístupový kľúč, ktorým sa 

sprístupní e-aukčná sieň.      

10.4 Prihlásiť sa do výberového konania a predložiť ponuku je možné iba počas 

vstupného kola. 

10.5 Vstupné kolo e-aukcie začína 23.4.2019 o 14.00 hod. a končí 2.5.2019 o 

9.00 hod. 

10.6 Kontrolne kolo  slúži verejnému  obstarávateľovi  na   kontrolu predložených 

ponúk a začne 2.5.2019 o 9. 00 hod a skončí o 10.00 hod. V tomto čase 

uchádzači nemôžu svoje ponuky predkladať ani meniť.  
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10.7 Aukčné kolo  sa začne dňa 2.5.2019 o 10.00 hod. pričom  predpokladaná 

dĺžka kola je 20 minút.  Kolo bude predĺžené o  2 minúty  pri  zmene  minimálnej  

ceny ponuky v  posledných   2 minútach.  Počet  predĺžení nie je limitovaný.  

Aukcia  skončí ak nebude v sieni predložená nová cenová ponuka. 

10.8 Súťažné ceny jednotlivých položiek je potrebné zadávať v eurách vrátane DPH 

a každú potvrdiť stlačením „Enter“. 

 

11.  Podmienky a špecifikácia technického pripojenia: 

11.1 Počítač, z ktorého sa uchádzač  zúčastní elektronickej aukcie,  musí byť v čase 

zadávania ponúk a v čase  prebiehajúcej  on-line  súťaže pripojený k internetu.   

Pre bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné mať nainštalovaný 

jeden z podporných webových prehliadačov:  

 - Microsoft  Internet  Explorer  verzia  11.0  a vyššia 

     - Mozilla  Firefox  13.0  a vyššia 

     - Google Chrome   

 - Microsoft Edge 

     Ďalej  je nutné mať nainštalovaný   Adobe  Flash  Player   a v prehliadači 

povolené vyskakovacie okná,  javascript a zapnuté   cookies. 

11.2 Do výberového konania sa možno prihlásiť po obdržaní pozvánky od verejného 

obstarávateľa na adrese https://trnava.proebiz.com. V pozvánke v sekcii  

Prihláška je potrebné kliknúť na  odkaz TU.  Uchádzač sa  dostane  do    

prihlasovacieho formulára. Je potrebné vyplniť požadované údaje,  potvrdiť 

súhlas s pravidlami  on-line výberových konaní  PROe.biz a prihlášku odoslať.  

Súčasťou  prihlášky je zvolenie prístupového mena  a hesla. Po doručení 10-

miestneho prístupového  kľúča  môže  prihlásený  uchádzač  vstúpiť do e-

aukčnej siene. Svoje prihlasovacie údaje je nutné si zapamätať! 

11.3 Pre vstup do  e-aukčnej  siene je potrebné použiť  internetovú adresu:                                 

http://trnava.proebiz.com. Kliknutím na ňu sa otvorí internetový prehliadač 

na adrese e-aukčnej siene. Je potrebné zadať prístupové údaje, pokiaľ sa tieto 

údaje zadajú správne,  prebehne identifikácia a otvorí sa e-aukčná sieň.  

11.4 Do  e-aukčnej  siene sa  nedá vstúpiť pred  začiatkom  e-aukcie.  Začiatkom  

aukcie je vstupné kolo. V prípade akýchkoľvek komplikácii je potrebné 

kontaktovať administrátora. 

 

12. Komunikácia a dorozumievanie: 

 Poskytovanie  informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude 

uskutočňovať výlučne elektronickou formou počas vstupného kola, v priebehu 

aukčného kola sa nebudú poskytovať žiadne ďalšie vysvetlenia týkajúce 

predmetu zákazy. 

 

13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

       - Najnižšia cena za predmet zákazky  s DPH - 

 

14.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa : 

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

bude najnižšia, t. z., po skončení aukcie sa umiestni na 1. mieste.  

14.2 Úspešný  uchádzač  po  skončení  elektronickej  aukcie  zašle  verejnému 

obstarávateľovi elektronickou poštou na adresu podľa bodu 1. výzvy: 

 - čestné vyhlásenia podľa bodu 8.1.2 a bodu 8.2 výzvy potvrdené oprávneným 

zástupcom (vzory poskytne verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi), 

 - potvrdený  protokol  o účasti vo výberovom konaní. 
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14.3 Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi do 24 hodín od 

skončenia aukcie ocenený zoznam tovaru – príloha č.1, ktorého jednotkové ceny 

budú vychádzať z  ceny za predmet zákazky získanej z vyhodnotenia ponúk 

elektronickou aukciou. Takto ocenený zoznam tovaru bude tvoriť prílohu 

objednávky. 

14.4 Verejný obstarávateľ doručí objednávku úspešnému uchádzačovi 

elektronickou poštou po predložení  dokladov uvedených v bodoch 14.2 a 14.3 

výzvy. 

14.5 Platba za dodaný tovar bude realizovaná na základe faktúry vystavenej 

dodávateľom po odovzdaní a prevzatí tovaru všetkými prevádzkami. Splatnosť 

faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

14.6 Dokladom o odovzdaní a prevzatí tovaru budú kópie dodacích listov 

potvrdených zodpovednými osobami verejného obstarávateľa. Zoznam 

zodpovedných osôb a kontaktov obdrží úspešný uchádzač s objednávkou 

a delením.  

14.7 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. 

14.8 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 ponuku. 

Proti výsledku verejného obstarávanie pri zadaní zákazky podľa §117 zákona 

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

14.9 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 alebo sa zmenili okolnosti za ktorých bol výber dodávateľa 

vyhlásený. 
 

 
 
 
 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: Krycí list ponuky – Príloha A 

   Zoznam tovaru   

Ing. Martin Turčan 
riaditeľ SKaŠZ  

mesta Trnava 
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