
 

  
Tel.: 033/3240368 

e-mail: elena.jurcova@msmt.trnava.sk 

  IČO: 00 598 135 

  IČ DPH: SK2021190963 

Bank. spojenie: VÚB Trnava 

SK07 0200 0000 0000 0633 4212 

 

 

Váš list č./zo dňa          Naše číslo                      Vybavuje/tel.            Trnava 
         

       370/82/2021/1/407  Ing. Jurčová              11.8.2021 
                                         033/3240368 

  

 
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 ZsNH – služby 

 
Mestské služby mesta Trnava, Priemyselná 5, 917 01 Trnava, zabezpečujú 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 poskytovateľa služieb  

 

 

„Opravy a údržba osobných automobilov“  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

     Názov organizácie: Mestské služby mesta Trnava 

Sídlo organizácie:  Priemyselná 5, 917 01 Trnava 

Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Tomašovičová 

IČO:    00598135 

Kontaktná osoba:  Ing. Elena Jurčová  

Tel.:    033/3240368  

e-mail:   elena.jurcova@msmt.trnava.sk 

internetová adresa:  www.sprava.trnava.sk 

 

2. Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je poskytovanie servisných služieb súvisiacich s vykonaním 

záručných a pozáručných opráv a údržby osobných automobilov. Požadované služby 

zahŕňajú diagnostiku vady, bežné opravy rôzneho rozsahu, opravy pri poistných 

udalostiach, prípravu na STK a pravidelnú/nepravidelnú údržbu vozidiel. Súčasťou 

požadovaných služieb je a zabezpečenie originálnych alebo po dohode s verejným 

obstarávateľom  kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov potrebných na opravu. 

 

      

Aktuálny zoznam 

vozidiel 

Výkon motora/kW Rok výroby 

Citroën C4 80,00  2005 

Citroën C4 Picasso 92,00 2006 

Škoda Fabia  51,00 2013 

Škoda Fabia 6Y 59,00 2007 

Peugeot 207  70,00 2008 

Renault Kangoo 55,00 2002 

Škoda Scala 85,00 2020 

 

 

  Poznámka: Zoznam áut môže byť doplnený o novonadobudnuté vozidlá. Predložením 

ponuky sa uchádzač zaväzuje poskytovať požadované služby aj pre vozidlá neuvedené 

v tomto zozname. 

 

http://www.sprava.trnava.sk/
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2.1 Vymedzenie predmetu zákazky:  

1. Mechanické práce 

 - servis brzdových systémov 

 - kontrola a výmena olejov, filtrov, mazania 

 - generálne opravy motorov a prevodoviek 

 - montáž a demontáž zabezpečovacích zariadení 

 - nastavenie svetiel, výmena žiaroviek 

 - geometria kolies 

 - opravy podvozkových častí 

 - servis a oprava klimatizácie 

 - opravy tlmičov 

 - opravy náprav a iné 

  

2. Elektroinštalačné práce  

 - autodiagnostika  

 - oprava elektroinštalácie 

 - opravy elektronických systémov  

 - opravy riadiacich jednotiek a iné 

 

3. Autoklampiarske a lakovacie práce 

 - opravy karosérií 

 - opravy havarovaných automobilov, 

 - oprava a výmena výfukových systémov 

 - ošetrenie a konzervácia podvozkových častí a dutín 

 - zváranie plastov 

 - výmena skiel a iné 

 

4. Príprava na STK a EK 

   

Súčasťou poskytovaných služieb je  zabezpečenie likvidácie kvapalín, neupotrebiteľných 

dielov a častí po oprave a iného odpadu vzniknutého pri poskytovaní servisných služieb. 
Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje poskytovať požadované služby v lehote 

trvania zmluvy na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnych potrieb verejného 

obstarávateľa.  

Termín realizácie opravy: do 7 dní od obdržania objednávky.  

V prípade opravy,  ktorá sa nedá z objektívnych dôvodov vykonať v uvedenej lehote, 

navrhne poskytovateľ už v cenovej ponuke predĺženú lehotu opravy aj s uvedením jej 

dôvodov. 

 

Podrobné podmienky poskytovania služieb sú uvedené v Prílohe A – Návrh rámcovej 

dohody. 

 

 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 50110000-9, 34300000-0, 60000000-8 

               

3. Lehota trvania zmluvy: odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody do 

28.2.2022 alebo do vyčerpania  finančného limitu  5.000,- eur bez DPH, podľa toho, 

ktorá zo skutočností nastane skôr.  

  

4.  Miesto poskytnutia služieb: sídlo alebo prevádzka úspešného uchádzača 

      

5. Súťažné podklady v elektronickej forme: 

5.1 Výzva na predloženie cenovej ponuky 

5.2 Príloha č. 1 – Cenová ponuka 

5.3 Príloha A – Návrh Rámcovej dohody 
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6.   Mena a cena 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 Uchádzač uvedie vo svojej ponuke cenu pre 1 normohodinu pre každý druh 

servisných služieb podľa prílohy č. 1 – Cenová ponuka.  

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

      - navrhovaná cena bez DPH 

      - sadzba DPH a výška DPH 

      - navrhovaná cenu s DPH 

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

skutočnosť v ponuke upozorní. 

 

7.  Obsah ponuky:  

7.1 Ocenená príloha č.1 – Cenová ponuka. V prílohe uchádzač  uvedie  cenu za 1 

normohodinu pre každý druh servisných služieb. 

7.2 Doplnený a potvrdený Návrh rámcovej dohody -  príloha A výzvy. 

 

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. 

 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 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 „Servis osobných automobilov– NEOTVÁRAŤ“. 

9.2 Ponuku doručí uchádzač v lehote na predkladanie ponúk poštou alebo osobne na 

adresu verejného obstarávateľa: Priemyselná 5, 917 01 Trnava. 

9.3 Lehota na predkladanie ponúk: do 23.8.2021 do 10.00 hod. 
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10. Kritérium  na vyhodnotenie ponúk:  

      Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena  servisných prác za 1Nh  vrátane 

DPH podľa prílohy č. 1. 

 

11. Vyhodnotenie ponúk: 

11.1 Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena servisných prác za 1Nh  

stanovená v súlade s bodom 6. tejto výzvy  bude najnižšia. 

11.2 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola hodnotená, bude zaslané oznámenie 

o výsledku vyhodnotenia ponuky.  

 

12. 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.  

 

13. Ostatné podmienky: 

13.1 Predmet zákazky sa bude realizovať na základe rámcovej dohody, ktorá bude  

uzatvorená s úspešným uchádzačom podľa bodu č. 11.1 tejto výzvy.  

13.2 Úspešný  uchádzač  pred podpisom zmluvy 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 (vzor poskytne verejný 

obstarávateľ úspešnému uchádzačovi). 

13.3 Zmluvné plnenie bude realizované na základe čiastkových objednávok vystavených 

objednávateľom po odsúhlasení cenových ponúk poskytovateľa zasielaných 

elektronickou poštou. Oprava môže byť realizovaná až po obdržaní objednávky. 

13.4 Jednotkové ceny normohodín uvedené v ponuke úspešného uchádzača pre 

špecifikované servisné práce sú pre úspešného uchádzača záväzné.  

13.5 Platba bude realizovaná na základe čiastkových faktúr vystavených 

poskytovateľom po odovzdaní a prevzatí opraveného zariadenia zástupcom 

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

13.6 Zmluvná cena plnenia vznikne  ako suma všetkých skutočne poskytnutých 

servisných prác a  dodaných náhradných dielov v lehote trvania dohody. 

13.7 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. 

13.8 Nakoľko je výberové konanie realizované formou  zadávania  zákazky s nízkou 

hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v  znení 

neskorších predpisov, verejný obstarávateľ  si vyhradzuje právo neprijať žiadnu 

ponuku v prípade, ak ponuka úspešného uchádzača prekročí výšku finančných 

prostriedkov vyčlenených v rozpočte verejného obstarávateľa na predmet zákazky 

alebo sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bol výber poskytovateľa vyhlásený.  

13.9 Proti výsledku verejného obstarávania pri zadaní zákazky podľa §117 zákona 

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

 
 
 
 
 
 
 

Prílohy: - Príloha č. 1 – Cenová ponuka 

            - Príloha A – Návrh rámcovej dohody 

Ing. Andrea Tomašovičová 
riaditeľka Mestských služieb 

mesta Trnava  

 


