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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 
 
 

Časť I. 
Všeobecné informácie 

1  Identifikácia verejného obstarávateľa (vyhlasovateľa) 

Obstarávateľ: Mesto Trnava 

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Butko, primátor mesta 

Adresa: Hlavná 1, 917 01 Trnava 

IČO: 313114 

DIČ: 2021175728 

Bankové spojenie: VÚB Trnava, č.ú.: 26925-212/0200 

Telefón: 033/3236107 

Fax:033/3236400 

 

2  Predmet obstarávania 

2.1  Kód CPV  
      Hlavný slovník:   03452000-3 
       

 Predmet obstarávania 

   2.2 Dodávka vzrastlých stromov. 
 
2.3  Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť B.1 Opis predmetu 

obstarávania. 
 

3  Komplexnosť dodávky 

Uchádzač predloží ponuku na položky, ktoré môže dodať v požadovanej kvalite, 
množstve podľa špecifikácií. 
 

4  Zdroj finančných prostriedkov 

Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov vyhradených v rozpočte 
mesta Trnava na rok 2013, pričom preddavky nebudú poskytnuté. 

 

5  Objednávka 

   5.1 Výsledkom obstarávania bude uzavretie objednávky . 

   5.2 Podrobné vymedzenie podmienok pre dodanie tovaru tvorí časť      B.3 
Obchodné podmienky dodania tovaru,  B.1 Opis predmetu obstarávania  a  B.2 
Spôsob určenia ceny. 

 

6  Miesto a termín dodania tovaru 

   6.1  Miesto dodania: Trnava  
       - presnú špecifikáciu miesta určenia stanoví obstarávateľ v objednávke 
   6.2 Termín dodania: do 25.11.2013. 



 

7  Variantné riešenie 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.  
 

8  Platnosť ponuky 

      Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30.11.2013. 
 
 

Časť II. 
Dorozumievanie a vysvetľovanie 

 

9  Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačmi 

 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi 
obstarávateľom a uchádzačmi sa zo strany obstarávateľa bude uskutočňovať 
výlučne elektronickou formou v zadávacom kole. 

 
 

Časť III. 
Príprava ponuky 

10  Jazyk ponuky 

 Celá ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. 
 

 

11  Obsah ponuky 

         Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
 

  11.1 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov 
uvedených v ponuke, 

 

  11.2  doklad o oprávnení dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky 
    

  11.3 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom.  
  11.4 vyhlásenie uchádzača, že porozumel súťažným podkladom uvedených vo 

výzve.  
 

Uvedené doklady a prílohy musia byť uložené ako prílohy v aukčnej sieni 
uchádzača do termínu ukončenia zadávacieho kola. 

 
 

 

12   Mena a ceny uvádzané v ponuke 

12.1 Navrhované jednotkové ceny musia byť stanovené podľa  § 3 zákona NR SR 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

12.2 Uchádzačom navrhovaná cena stromov bude vyjadrená v eurách vrátane 
DPH a vrátane dopravy na miesto určenia stanovené obstarávateľom.  

 



12.3 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke. 

12.4 Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie objednávkou 
dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok a výzvy na 
predloženie ponuky. 

 
 

Časť IV. 
Predkladanie ponúk v e-aukcii 

13   Lehota na prihlásenie sa do e-aukcie 

13.1   Lehota na prihlásenie sa do e-aukcie je 7.11.2013 do 12:00 hod. 
 
 

14    Zadávacie kolo e-aukcie 
 
   14.1 Zadávacie kolo e-aukcie začína 31.11.2013 o 13:00 hod. 
   14.2 potrebné doklady podľa bodu 11 musia byť uložené ako prílohy v aukčnej  

sieni uchádzača do termínu ukončenia zadávacieho kola 
   14.3 výzva k účasti on-line výberovom konaní bude jednotlivým uchádzačom 

zaslaná e-mailom 
   14.4 pre účasť v elektronickom výberovom konaní bude nutné vyplniť prihlášku, 

ktorú si budete môcť zobraziť cez výzvu v on-line výberovom konaní. Po 
vyplnení prihlášky Vám bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, ktorým sa 
sprístupní e-aukčná sieň 

 

15   Medzikolo e-aukcie 

Slúži obstarávateľovi na kontrolu  príloh v aukčnej sieni jednotlivých uchádzačov. 
Začína 7.11.2013 o 15:00 hod , končí 8.11.2011 o 10:00 hod.  
 

16   Súťažné kolo e-aukcie 

16.1 Súťažné kolo e-aukcie sa uskutoční dňa  8.11.2013 o 10,00 hod. 
16.2 Súťažnú cenu je nutné uvádzať vrátane DPH. 

       
 
 

Časť V. 
Vyhodnotenie ponúk 

 
17   Hodnotenie ponúk 

17.1 Kritériom na hodnotenie ponúk je cena za jednotlivé druhy stromov (položky). 
Úspešní uchádzači budú kontaktovaní obstarávateľom do 8.11.2011. 

17.2 Obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať ponuku dodávateľa iba na tie položky, 
v ktorých mal najnižšiu (víťaznú) cenu. 

17.3 Obstarávateľ si vyhradzuje právo navýšiť, alebo redukovať rozsah zákazky 
v prípade, ak cena za celkovú dodávku vzrastlých stromov, zložená 
z víťazných cien jednotlivých položiek, nedosiahne alebo prekročí výšku 



finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet zákazky 
a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých 
bola vyhlásená. 

17.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden 
uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. 

 
 

Časť VI. 
Objednávka 

 

16 Vystavenie objednávky 

Úspešným uchádzačom budú vystavené objednávky na položky, v ktorých bola 
ich ponuka víťazná, v termíne  do 11.11.2013. 
 
Pokiaľ bude ponuka v rozpore s výzvou na predloženie ponuky alebo so 
súťažnými podkladmi, prípadne uchádzač odmietne potvrdiť objednávku na 
položky v ktorých mal najnižšiu cenu, nebude  uchádzačovi  vystavená 
objednávka a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí v 
príslušnej položke! 

 

 
B.1  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 

 

 

Predmetom obstarávania je dodávka 133  ks drevín podľa špecifikácie, ktorá tvorí 
prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov. Dodávateľ predloží ponuku na  tie položky, 
ktoré je schopný dodať v požadovanej kvalite a množstve podľa priloženej 
špecifikácie. Nepripúšťa sa dodávka časti požadovaného množstva drevín v jednej 
položke. Dodávateľ je povinný predložiť ponuku na celú položku, tzn. na počet, ktorý 
je určený v špecifikácii. Dodané dreviny musia mať nepoškodený koreňový bal 
dostatočnej veľkosti, nepoškodené kmene a koruny. Všetky dodávané dreviny musia 
byť opatrené identifikačnou páskou s názvom dreviny.   
 

 

 

 

 

B.2  SPÔSOB URČENIA CENY 
 
 

1. Uchádzač vypracuje kalkuláciu ceny na základe opisu predmetu obstarávania B.1 
a prílohy č. 1. Cena musí byť kompletná, na celé množstvo drevín požadované 
v príslušnej položke, vrátane dopravy na miesto určenia stanovené 
obstarávateľom a DPH. 

2. Cena za obstarávaný tovar, súvisiaca s dodaním tovaru  musí  byť stanovená 
v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 



vyhlášky MF  SR č. 87/1996  Z. z., ktorou  sa  vykonáva  zákon   NR SR  č. 
18/1996 Z. z. o  cenách v znení neskorších predpisov. 

 

 
 

 

 
 

 

B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY  
 
 

- Predmet objednávky 
nákup vzrastlých stromov – počet a špecifikácia podľa víťazných ponúk 

 

- Cena  

 

- Platobné podmienky 

     Faktúra za tovar bude vystavená po odovzdaní a prebratí objednaných vzrastlých stromov 

a podpísaní dodacieho listu s termínom splatnosti 14 dní. 

 

- Dodacie podmienky a záruka:  
1.   Dopravu zabezpečí dodávateľ vzrastlých stromov do Trnavy, presná adresa vykládky 

bude uvedená v objednávke.  

2.   Dodávateľ je povinný informovať o dátume dodávky vyhlasovateľa 2 dni vopred.  

3.   Termín dodania stromov – do 25.11.2013. 

 4.   Stromy požadujeme dodať v zmysle STN 837010 s dodržaním špecifikácií určených 

objednávateľom. 

 6.   Záručná lehota na tovar (stromy) - 2 roky od dodávky  

 7.   Dodávateľ sa zaväzuje dodržať vysúťaženú cenu s DPH, vrátane dopravy 

 

 

 -    Osobitné dojednania:  
Dodávateľ vzrastlých stromov zodpovedá kupujúcemu v celom rozsahu za kvalitu - akosť 

drevín, ktoré sú predmetom dodávky podľa STN 837010.  

 

-    Zmluvná pokuta 

Ak objednávateľ zistí pri dodávke stromov závažné vady,  alebo nedodržanie podmienok 

v bode „Dodacie podmienky“ bod č. 4 uplatní voči dodávateľovi zmluvnú pokutu 5% 

z celkovej ceny predmetu obstarávania. 

 

-    Odstúpenie od objednávky 

     Ak vyhlasovateľ zistí pri dodávke vzrastlých stromov vady alebo nedodržanie podmienok 

v bode „Dodacie podmienky“ bod č. 4., má kupujúci právo reklamovať tieto stromy, 

požadovať náhradnú dodávku alebo tovar neprebrať a odstúpiť od objednávky.  

 

-    Záverečné ustanovenia 

 



1. Práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa, ak nie sú stanovené touto 

objednávkou inak, riadia sa podľa Obchodného zákonníka a s ním súvisiacich 

predpisov 

 

 

 

 

 


