
Výzva na predloženie ponuky 

v rámci výberu dodávateľa prostredníctvom elektronickej aukcie 

V zmysle zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a príkazu primátora č. 7/2015 

 

1.Identifikácia obstarávateľa : 

 

   Názov: ZŠ s MŠ  K. Mahra                                              IČO: 37990357 

   Obec(mesto): Trnava                                                        PSČ: 917 08 

   Ulica: K. Mahra                                                                Číslo: 11 

   Kontaktná osoba: PaedDr. Jozef Gábor 

   Telefón: 033/3236880                                                       

   Elektronická pošta: info@zskm.trnava.sk                        Internetová adresa: www.zskmahratt.edupage.org 

 

2.Názov  zákazky (práce) :  

        „Termostatizácia vykurovacieho systému v ZŠ s MŠ K. Máhra 11, Trnava“ 

 

3.Miesto dodania prác : K. Mahra 11, Trnava 

    

4.Predmet a rozsah zákazky : 

   Obstarávateľ odporúča po dohode s riaditeľom školy vykonať obhliadku školy po dohode s riaditeľom školy PaedDr. Jozef 

Gábor (tel. 033/3236881, mobil 0903/928048. Práca zahŕňa demontáž starých radiátorových ventilov, montáž nových 

termostatických ventilov, montáž nových termostatických hlavíc a ich prednastavenie podľa požiadaviek školy. 

   

Rozsah zákazky : 

Počet radiátorov : 243 ks 

 

   Technické parametre ktoré musia spĺňať termostatické ventily s termostatickou hlavicou : 

    - plynule nastaviteľný rozsah KV hodnôt v rozsahu od 0,1 do 0,56m3/h 

    - s minimálnym počtom voliteľných polôh prednastavenia 10 (alebo viac) 

    - s preplachovacou funkciou 

    - s možnosťou inštalovať antivandal hlavice 

 

Upozorňujeme, že ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady potrebné na zrealizovanie diela, a teda práce, ktoré 

bolo možné zistiť pri obhliadke stavby a uchádzač ich neocení, bude musieť uchádzač zrealizovať bez nároku na 

úhradu. 

 

 

5.Kód CPV :  

   Hlavný slovník :   45331000-7 Inštalovanie ústredného kúrenia   

 

6.Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia poskytnutia služby : 

   Začiatok - november 2015 do 15.12.2015  

 

7.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,  

   v ktorých sa uvádzajú : 

   Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom preddavky nebudú poskytnuté. Faktúru za dielo   

   dodávateľ vystaví po odovzdaní diela užívateľovi na základe preberacieho protokolu. 

   Obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované práce. 

 

8.Podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa k predmetu zákazky : 

    Uchádzač pri vypĺňaní prihlášky do aukčnej siene priloží ako prílohu oskenované : 

       -podľa § 26 ods. 1 písm. f) v spojení s § 128 ods. 1 zákona, originál resp. úradne 

        overenú kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať kurenárske  práce s uvedením 

        požadovanej činnosti k predmetu zákazky nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu 

        predkladania ponúk, alebo platné potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktorý   

        vedie úrad pre verejné  obstarávanie.  

       -kontaktná osoba pre elektronickú aukciu, e-mail, mobil 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

9.Upozornenie : 

  V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 8., nebude táto ponuka akceptovaná. 

 

10.Súťažné podklady : 

 Súťažné podklady v elektronickej podobe tvorí : 

  1. výzva na predloženie ponuky 

  2. krycí list ponuky 

 

10.1.Zverejnenie súťažných podkladov:  



   Súťažné podklady budú zverejnené a dostupné na webovej stránke mesta Trnava, v sekcii verejné obstarávanie. 

  ( www.trnava.sk / Užitočné informácie / Verejné obstarávanie /  Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o 

   verejnom obstarávaní ) 

 

11.Prihlásenie sa do elektronickej aukcie    

     Záujemci sa môžu prihlásiť do elektronickej aukcie prostredníctvom e-mailu na adresu 

     frantisek.drgon@trnava.sk 

 

11.1 Prihláška musí obsahovať :  

- názov prihlasovaného subjektu 

- meno a funkcia štatutárneho zástupcu subjektu 

- adresa 

- telefón 

- IČO 

- DIČ (DIČ DPH), uchádzač uvedie či je platca DPH 

- bankové spojenie 

- stránka www.   (ak má) 

- meno kontaktnej osoby pre e-aukciu 

- e-mail kontaktnej osoby pre e-aukciu 

- mobil  kontaktnej osoby pre e-aukciu 

 

11.2 Lehota na prihlásenie do e-aukcie 

      Záujemci sa môžu prihlásiť do elektronickej aukcie do 24.11.2015 do 8,00hod.  

 

11.3 Zadávacie kolo e-aukcie  

           - zadávacie kolo e-aukcie začína 24. 11. 2015  o 9,00hod. 

           - výzva k účasti v e-aukcii na základe prihlášky podľa  bodu 11.1,  bude jednotlivým  

             uchádzačom  zaslaná e-mailom 

           - 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 

           - potrebné doklady podľa bodu 8 .Podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa k   

             predmetu zákazky, musia byť uložené ako prílohy v aukčnej sieni do termínu  

             ukončenia zadávacieho kola. 

          - v rámci zadávacieho kola po vyplnení prihlášky, uchádzač zadá ponúknutú cenu za  

            celé dielo vrátane  DPH 

          - ukončenie zadávacieho kola 26.11. o 8,30hod. 

 

12.Súťažné kolo e-aukcie  

         Súťažné kolo e-aukcie začína 26.11.2015 o 9,00hod. 

      

13.Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2015 

 

14.Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

           -najnižšia cena(vrátane DPH) 

     

 

    Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie v súťaži uvedených  

    kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa výzvy na predloženie   

    ponuky. Súťažnú cenu je  potrebné uvádzať vrátane DPH a dopravy. 

 

    Najúspešnejší uchádzač, ktorý splní požiadavky obstarávateľa, predloží po skončení  

    e-aukcie obstarávateľovi potvrdený položkovitý rozpočet upravený na vysúťaženú cenovú  

    ponuku. Tento rozpočet bude súčasťou zmluvy na dodávku diela. 

 

    Úspešnému uchádzačovi bude vystavená zmluva  na dodávku diela,  najneskôr do  

    27.11.2015 

 

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
 

       Verejný obstarávateľ                                                                    

 

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH  bude vyššia ako limit v zmysle § 4  ods. 3 

bod b) 2 zákona č. 25/2006 Z. z.,   

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku prípadne redukovať rozsah zákazky v prípade, ak cena 

najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet 

obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená / § 46 /,  

http://www.trnava.sk/
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- si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, nakoľko je výberové konanie realizované formou prieskumu trhu, 

- si vyhradzuje neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom 

obstarávaní, 

- vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie, 

- s vybratým uchádzačom uzavrie zmluvu o dielo, ktorej návrh obdrží víťaz súťaže, 

- si vyhradzuje právo realizovať iba časť zákazky na základe cenových ponúk, 

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky 

formou prieskumu trhu nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

- obstarávateľ si vyhradzuje právo doplniť predmet diela o ďalšie práce a dodávky a to i bez súhlasu zhotoviteľa, 

ktorý je povinný tieto práce a dodávky za úhradu zabezpečiť, ak takto požadované práce svojím finančným 

objemom neprekročia 20% z dohodnutej ceny za dielo bez dosahu na termín plnenia. Rovnako je obstarávateľ 

oprávnený pred realizáciou diela redukovať rozsah prác prípadne zámenu materiálov v rozsahu max. 20% z ceny 

diela.  

 

 

Dátum: 16.11.2015 

 

 

        PaedDr. Jozef Gábor 

 


