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Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 ZsNH – služby 

 
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  

 

 

 

„Mestská veža – Interiérové vybavenie“.  

 

 

 
 Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky v súlade s nasledujúcimi podmienkami: 

 

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 výroba, dovoz a montáž atypického nábytku pre 1. a 3. NP 

Mestskej veže podľa Návrhu interiérového vybavenia priestorov Turistického informačného 

centra v Mestskej veži v Trnave vypracovaného Ing. arch. Anetou Zedníkovou. Návrh 

v elektronickej podobe tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že Mestská  veža v Trnave je  evidovaná 

v ÚZPF ako nehnuteľná kultúrna pamiatka, preto všetky komponenty nábytku na mieru 

budú vyhotovené ako samostojné, v nevyhnutnom prípade pre ukotvenie do steny je 

potrebné využívať najmä existujúce navŕtané otvory. 

Všetky zmeny a technické riešenia nad rozsah prác špecifikovaných v  PD a schválených 

v rozhodnutí KPU  Trnava, je potrebné vopred písomne oznámiť a realizovať až po 

odsúhlasení zástupcom KPÚ Trnava a verejného obstarávateľa. 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 39000000-2, 45420000–7, 60000000-8 

 

 

mailto:katarina.kapustova@skasz.trnava.sk
http://www.sprava.trnava.sk/
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2.1 Opis predmetu zákazky. 

Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: 

- Časť A - interiérové vybavenie na 1. NP,  

- Časť B - interiérové vybavenie na 3. NP.  

 Priestory v súčasnosti využíva Turistické informačné centrum – Región Trnava (TIC). 

 

     Časť A – nábytok pre 1. NP:  

- 1.1 - Informačný pult so zázemím pre zamestnancov, 

- 1.2 - Otvorený policový regál s úložným priestorom s dvierkami v spodnej časti, 

- 1.3/A + 1.3/B - Výstavné pulty s horným presklením a úložnými zásuvkami, 

- 1.4/A + 1.4/B + 1.4/C - Otvorený  policový  regál  s úložnými zásuvkami, policovou 

 stenou s lištami na letáky s podsvietením a výstavným pultom s presklením 

- 1.5 - Magnetická doska na plagáty. 

 

Materiál nábytku: - lamino DTDL Egger W1000 ST9 Prémiovo bielas matným povrchom,  

     hr. 18 mm 

   - pracovné dosky pultu – lamino DTDL Egger W1000 ST9 Prémiovo biela  

          s matným povrchom, hr. 36 mm. 

Vlastnosti:  - ľahko čistiteľný, umývateľný a odolný voči čistiacim prostriedkom,     

                stálofarebný, musí spĺňať normy EN 14322 a EN 312.  

Logo a tvarov výrez siluety: – vyhotovené z tvrdeného plastu nastriekaného na farbu  

           RAL 7016 – Antracitová sivá alebo ekvivalent, (úspešný  

           uchádzač pred realizáciou sprostredkuje ukážku výsledného 

           efektu na materiáli a s výrobou začne až po odsúhlasení  

           zástupcom verejného obstarávateľa). 

Dosky s magnetickým povrchom: - farba  biela   s matným  povrchom. 

 

Pol. č. 1.1 - Informačný pult so zázemím pre zamestnancov: 

- Informačný pult s rozmermi (d x v x š) 4000x1100x300 mm,  

- predná  pohľadová  časť  je  tvorená  tvarovým  výrezom  so siluetou  pamiatok  Trnavy 

s podsvietením, pod tvarovým výrezom s mierne zaoblenými resp. zbrúsenými hranami 

(z dôvodu bezpečnosti) je umiestnená doska v šedej alebo antracitovej farbe – konkrétny 

odtieň dohodne verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom. Grafický podklad so 

stvárnením siluety mesta s pamiatkami a logo infocentra v krivkách zabezpečí verejný 

obstarávateľ a poskytne ho úspešnému uchádzačovi. 

- Zázemie pre zamestnancov tvorí pracovný stôl s rozmermi (d x v x š) 2800 x 750 x 800 

mm, s dostatočnou pracovnou plochou pre dvoch zamestnancov a pre umiestnenie 

notebookov alebo monitorov, 

- pod pracovným stolom sú dva zásuvkové kontajnery - jeden mobilný a druhý napevno 

spojený s pracovným stolom v strede. Typ madla na zásuvky vyberie verejný obstarávateľ 

zo vzoriek predložených úspešným uchádzačom, 

- v pravej časti zázemia je situovaný otvorený policový regál a  úložný priestor - skrinka 

s  dvierkami s madlom na hranu v bielej farbe. 

- na  boku informačného pultu(pri pohľad od vstupu vpravo) budú osadené lišty na 

propagačné materiály. 

 

Pol. č. 1.2 - Otvorený policový regál s úložným priestorom v spodnej časti: 

- rozmery (š x v x h) 1700x900x250 mm – výška nesmie presiahnuť parapetu okna, 

- úložný priestor v spodnej časti je uzatvorený uzamykateľnými dvierkami  s madlom na 

hranu v bielej farbe. 

- magnetická  doska, rozmery. (š x v) 1700x700 mm 
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Pol. č. 1.3/A a 1.3/B – Výstavné pulty s horným presklením a úložnými zásuvkami: 

- rozmery (š x v x h) 1700x900x600/520 mm a 900x900x600 mm - výška oboch 

komponentov nesmie presiahnuť  výšku parapetu okna,  

- väčší z pultov je zošikmený a rozdelený na dva moduly, 

- na vrchu sú presklené pulty s uzamykateľnou zásuvkou, dno zásuvky prevedené s 

mäkkou výstelkou, 

- ostatné úložné zásuvky sú uzamykateľné s madlom na hranu v bielej farbe. 

- menší pult má z bočnej strany osadené lišty na propagačné materiály. 

 

Pol. č. 1.4/A – Otvorený policový regál s úložnými zásuvkami: 

- rozmery (š x v x h) 1500x1600x370 mm, 

- v hornej časti je otvorená policová časť, 

- v spodnej časti sú úložné uzamykateľné zásuvky s madlom na hranu v bielej farbe. 

 

Pol. č. 1.4/B – Policová stena s lištami na propagačné materiály s podsvietením: 

- rozmery (š x v) 2000x1600 mm, 

- lišty na vystavenie letákov - max. rozmer letáku formátu A4,  

- lišty spredu priehľadné so zabudovaným podsvietením, 

- ukotvenie do steny s preferovaním využitia už existujúcich navŕtaných otvorov. 

 

Pol. č. 1.4/C - Výstavný pult s presklením, úložnými zásuvkami a magnetickou doskou: 

- rozmery (š x v x h) 1400x1100x350 mm,  

- v hornej časti je otvorená policová časť – 2 police, 

- v spodnej časti sú úložné uzamykateľné zásuvky s madlom na hranu v bielej farbe,  

- nad pultom magnetická doska – v bielej farbe s matným povrchom  - na šírku 

výstavného pultu a do výšky max. 1600 mm, 

- vľavo od výstavného pultu je policová  stena  s lištami  na propagačné  materiály s 

podsvietením - ako pol.1.4/B- so šírkou 880 mm, do výšky maximálne 1600 mm, 

ukotvenie do steny s preferovaním využitia už existujúcich navŕtaných otvorov, 

- vzdialenosť medzi lištami bude v rovine s lištami komponentu 1.4/B. 

 

Pol. č. 1.5 - Magnetická doska na plagáty:  

- rozmery (š x v) cca 900 až 1100 x max. 2000 mm,  

- biela farba s matným povrchom, 

- ukotvenie do steny s preferovaním využitia už existujúcich navŕtaných otvorov. 

 

 

 

Časť B – nábytok pre 3. NP: 

- 3.1 - Informačný pult so zázemím pre zamestnancov, 

- 3.2 - Výstavný  pult  s presklením,  úložnými  zásuvkami,  zošikmenou  plochou  pre 

publikácie a krycou doskou s magnetickým povrchom, 

- 3.3 - Interaktívny informačný pult s dotykovou obrazovkou a úložnými zásuvkami, 

- 3.4 - Pohovka s oblým tvarom. 

 

Materiál nábytku: - lamino DTDL Kronospan 0164 PE Antracit, hr. 18 mm. 

   - pracovné dosky pultu – lamino DTDL Kronospan 0164 PE Antracit,  

     matná, hr. 36 mm. 

Vlastnosti:  - ľahko čistiteľný, umývateľný a odolný voči čistiacim prostriedkom,     

                stálofarebný, musí spĺňať normy EN 14322 a EN 312.  

Oblá pohľadová časť pultu – kovový  materiál s matnou povrchovou úpravou v  odtieni  

         RAL 7016 Antracitová sivá alebo ekvivalent, (úspešný    
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         uchádzač  pred  realizáciou    sprostredkuje    ukážku      

         výsledného   efektu    na    materiáli  a  s  výrobou   začne   

         až po  odsúhlasení zástupcom  verejného obstarávateľa). 

Dosky s magnetickým povrchom: - farba  antracitová   s matným  povrchom.  

 

Pol. č. 3.1 Informačný pult so zázemím pre zamestnancov: 

- rozmery informačného pultu (v x š) 1100x300 mm,  

- predná pohľadová časť je tvorená zaobleným tvarom z kovového materiálu s povrchovou 

úpravou vo farbe ostatného nábytku, horný pult s podsvietením a s tvarovým výrezom 

loga infocentra - tvarový výrez je s mierne zaoblenými resp. zbrúsenými hranami z dôvodu 

bezpečnosti. Pod pohľadovú plochu s výrezom bude vsadená ďalšia plocha z kovového 

alebo iného pevného materiálu odolného voči poškodeniu s povrchovou úpravou v bielej 

matnej. Grafický podklad loga infocentra v krivkách verejný obstarávateľ poskytne  

úspešnému uchádzačovi. 

- v prednej rovnej časti pultu vpravo osadiť lišty na letáky (bez bočnej dosky vľavo, 

namontovať do pultu), 

- v pravej časti osadiť dvierka s otváraním do zázemia tak, aby neboli pánty z pohľadovej 

strany, 

- Zázemie pre zamestnancov tvorí pracovný stôl s dostatočnou plochou pre dvoch 

zamestnancov a pre umiestnenie notebookov alebo monitorov, 

- v pravej časti pracovného pultu je situovaná uzamykateľná skrinka s  dvierkami a s 

madlom na hranu v šedej/antracitovej farbe. 

 

Pol. č. 3.2 - Výstavný pult s presklením, úložnými zásuvkami, zošikmenou plochou pre 

publikácie a krycou doskou s magnetickým povrchom: 

- Rozmery (š x v x h): 2200x1250/1300x 400/450 mm 

- na vrchu je presklený pult s uzamykateľnou zásuvkou, dno zásuvky prevedené s mäkkou 

výstielkou,  

- ostatné zásuvky úložné sú uzamykateľné s madlom na hranu v šedej/antracitovej farbe, 

- nad výstavným pultom je zošikmená časť pre vystavenie publikácií, nad ktorou je 

namontované policové osvetlenie,  

- v hornej časti od steny predsadená doska s magnetickým povrchom šedej/antracitovej 

farbe, v doske vsadená otváracia časť (ako montážny prístup k elektrickej skrinke).  

 

Pol. č. 3.3 - Interaktívny infopult s dotykovou obrazovkou a úložnými zásuvkami: 

- Rozmery (š x v x h): 2000x1100x 450mm, 

- horná časť pultu je zošikmená, na ploche je umiestnený text o Mestskej veži, vpravo je 

osadená dotyková obrazovka – úspešný uchádzač po dohode s verejným obstarávateľom 

zabezpečí dodanie a montáž dotykovej obrazovky, zároveň zhotoví prekrytie otvoru, ktorý 

je určený pre obrazovku tak, aby v prípade demontáže bol tento uzatvorený. 

- v spodnej časti sú umiestnené uzamykateľné zásuvky, na zásuvkách v prednej 

pohľadovej časti bude vyobrazená historická veduta mesta Trnava vyhotovená potlačou 

alebo inou technikou v bielej farbe, ktorá bude trvanlivá a odolná voči oderu alebo inému 

povrchovému poškodeniu. Grafické podklady k spracovaniu poskytne verejný obstarávateľ 

úspešnému uchádzačovi. 
 
Pol. č. 3.4 - Pohovka s oblým tvarom:  

- Množstvo: 3 kusy – 2 ks pre 2.NP, 1 ks pre 3.NP 

- rozmery: výška sedenia 450mm,  oblúk a ostatné si domeria uchádzač na mieste 

určenia.  

-predná časť pohovky z kovového materiálu a povrchovou úpravou tak ako je použité na 

informačnom pulte, 
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- sedacia časť s čalúnením v červenej farbe – konkrétny typ materiálu a odtieň a  dohodne   

verejný   obstarávateľ   s úspešným  uchádzačom  z  predloženej   vzorkovnice. 

- pohovka môže byť rozdelená na dva rovnaké moduly. 

 

Špecifikácia, rozmery a grafický návrh  jednotlivých položiek je uvedený v prílohe 

č. 2 - Návrh interiérového vybavenia priestorov Turistického informačného centra 

v Mestskej veži v Trnave. 

 

2.2 Podmienky realizácie 

2.2.1 Úspešný uchádzač je povinný pred realizáciou vykonať vlastné zameranie priestorov 

a overiť správnosť rozmerov jednotlivých položiek. 

2.2.2 Uchádzač navrhne vlastné technické riešenie jednotlivých položiek podľa návrhu, pričom 

pri spracovaní musí brať na zreteľ skutočnosť, že interiérové vybavenie bude situované v 

priestoroch národnej kultúrnej pamiatky, kde sú tieto priestory tvarovo a rozmerovo 

limitujúce, čo môže mať vplyv na technické spracovanie.  

2.2.3 Úspešný uchádzač bude s verejným obstarávateľom konzultovať priebeh spracovania 

komponentov, v prípade skutočností, ktoré by mali vplyv na  realizáciu diela z časového, 

funkčného, vizuálneho alebo iného hľadiska je úspešný uchádzač povinný včasne 

informovať o týchto skutočnostiach verejného obstarávateľa a konzultovať s ním potrebné 

zmeny. 

2.2.4 Verejný obstarávateľ v spolupráci s úspešným uchádzačom špecifikuje svoje požiadavky 

 na povrchové úpravy, farebné odtiene a iné detaily zákazky. 

2.2.5 Realizácia bude prebiehať v 2 etapách:  

 1. etapa - Výroba, dodanie a montáž nábytku pre 1. NP – predpokladaný termín dodania 

do  30.10.2019 

 2. etapa - Výroba, dodanie a montáž nábytku pre 3. NP – predpokladaný termín dodania 

do 30.11.2019 

2.2.6 Predpokladané lehoty dodania pre jednotlivé etapy po dohode s úspešným uchádzačom 

upresnení verejný obstarávateľ v nadväznosti na ukončenie elektroinštalačných 

a maliarskych prác. 

2.2.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje redukovať rozsah zákazky. 

2.2.8 Súčasťou dodania diela je aj dodanie a montáž dotykových panelov, zhotovenie reliéfov 

historickej Trnavy, loga infocentra, zabudovanie pásového LED podsvietenia a dodanie 

a montáž policových svietidiel. 

               

3.  Lehota realizácie: najneskôr do 30.11.2019  

  

4.  Miesto určenia: Mestská veža, Štefániková 1, Trnava 

 

5. Súťažné podklady v elektronickej forme: 

5.1 Výzva na predloženie cenovej ponuky 

5.2 Návrh interiérového  vybavenia pre priestory infocentra v Mestskej veži – vypracovaný  

Ing. arch. Anetou Zedníkovou 

5.3 Zoznam tovaru a prác – Príloha č. 1 

5.4 Krycí list ponuky – Príloha A 

 

6.   Mena a ceny ponuky: 

6.1 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.  

6.2 Cena za predmet zákazky musí vychádzať s oceneného Zoznamu položiek -  prílohy č. 1  

a musí zahŕňať všetky náklady spojene s realizáciou predmetu zákazky, aj tie, ktoré nie sú 
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vyslovene popísané, ale ktoré logicky vyplývajú z kontextu poskytnutých podkladov 

vrátane nákladov na dopravu a montáž nábytku na mieste určenia. 

6.3 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonať obhliadku miesta dodania vzhľadom 

na tvarovo a rozmerovo limitujúce priestory objektu, čo môže mať vplyv na vypracovanie 

cenovej ponuky. 

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

- navrhovaná cena bez DPH 

- sadzba DPH a výška DPH 

- navrhovaná cenu s DPH 

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

skutočnosť v ponuke upozorní. 

 

7.  Obsah ponuky:  

7.1 Ocenený Zoznam položiek - príloha č.1.  

7.3 Doplnený a štatutárnym zástupcom uchádzača potvrdený Krycí list ponuky –príloha A. 

 

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 predkladanie ponúk: do 13.9.2019 do 10.00 hod. 

 

9. Kritérium  na vyhodnotenie ponúk: 

    -  Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH -. 

 

10. 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.  

 

11. Zmluvné podmienky: 

11.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo podľa §536 

a násl. Obchodného zákonníka. 

11.2 Vzťahy neupravené zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a primerane príslušnými ustanoveniami všeobecne záväznými ustanoveniami 

všeobecne záväzných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy. 

11.3 Právo vystaviť čiastkovú faktúru vznikne zhotoviteľovi po ukončení 1. etapy na základe 

zástupcom objednávateľa potvrdeného dodacieho listu. Právo vystaviť konečnú faktúru 

vznikne zhotoviteľovi po ukončení 2. etapy a po  odovzdaní a prevzatí diela bez vád 

a nedorobkov. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne dodané výrobky a 

zrealizované práce. .  

11.4 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

11.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa. 

 

12. Ostatné podmienky: 

12.1 Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za predmet zákazky stanovenej 

podľa bodu 6. bude najnižšia.  

12.2 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. 
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12.3 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 

12.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj 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.  

12.5 Proti výsledku verejného obstarávanie pri zadaní zákazky podľa §117 zákona o verejnom 

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

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: - Príloha č. 1 – Zoznam položiek 

    - Príloha č. 2 – Návrh interiérového vybavenia priestorov Turistického informačného 

       centra v Mestskej veži v Trnave 

          - Príloha A - Krycí list ponuky 

Ing. Martin Turčan 
riaditeľ SKaŠZ  
mesta Trnava 


