
                                  Výzva na predloženie ponuky 
             v rámci výberu dodávateľa služby prostredníctvom elektronickej aukcie 
         V zmysle zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a príkazu primátora č. 7/2014 

                    -Zákazka podľa §9 ods. 9 

 
 
1.Identifikácia obstarávateľa : 
 
   Názov:   TT-KOMFORT s.r.o. Trnava                   IČO: 36 277 215 
   Obec(mesto):   Trnava                                                            PSČ: 917 32 
   Ulica:    Františkánska                                                            Číslo: 16 
   Kontaktná osoba:  Ing. Juraj Šturdík, úsek Facility management 
   Telefón:   033/32 36 598                                                          Fax: 32 36 555 
   Elektronická pošta:  juraj.sturdik@tt-komfort.sk             Internetová adresa:  www.tt-komfort.sk 
 
2.Názov zákazky(služby) :  
                 „Odborné prehliadky a odborné skúšky hydrantov a hasiacich prístrojov“ 
 
3.Miesto dodania stavebných prác : Mestské objekty (stavby) v správe TT-KOMFORT s.r.o. Trnava a objekty  
vo vlastníctve obstarávateľa. 
    
4.Predmet a rozsah zákazky : 
   Predmetom zákazky sú odborné prehliadky a odborné skúšky hydrantov a hasiacich prístrojov, oprava 
   a doplnenie HP, výzbroje do hydrantov, kontrola požiarnych uzáverov, kontrola protipožiarnej bezpečnosti                                                                                         

elektrických zariadení v mestských objektoch v správe TT-KOMFORT s.r.o. Trnava a vo vlastníctve 
obstarávateľa.  

 
5.Kód CPV :  
   Hlavný slovník :50413200-5 Opravy a údržba protipožiarnych zariadení 
 
6.Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia poskytnutia služby : 
   Obdobie 24 mesiacov od podpísania zmluvy. (predpoklad od 4.5.2015 do 30.4.2017) 
 
7.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,  
   v ktorých sa uvádzajú : 
   Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava a rozpočtu obstarávateľa. 
   Obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované služby. 
 
8.Podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa k predmetu zákazky : 
   Uchádzač predloží: 
   - podľa § 26 ods. 1 písm. f) v spojení s § 128 ods. 1 zákona, originál resp. úradne overenú kópiu 
    dokladu o oprávnení poskytovať  služby nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu predkladania 
    ponúk, alebo potvrdením úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov 
 

- podľa § 28 ods. 1 písm. a) zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, 
  lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom 

    1.bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 
    2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení; ak to nie je možné vyhlásením uchádzača alebo 

záujemcu o ich dodaní 

    Minimálne však doložiť 3 už zrealizované zákazky, podobného charakteru a rozsahu. 
 
   - kontaktná osoba pre elektronickú aukciu ( tel.č. e-mail) 
 
9.Upozornenie : 
   V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 8., nebude tento uchádzač 
   prizvaný do elektronickej aukcie.  
 
10.Súťažné podklady : 
     Súťažné podklady v elektronickej podobe tvorí . 
     1. Výzva na predloženie ponuky 
     2. Návrh zmluvy o dielo Požiarna ochrana 
     3. Príloha č. 1 

4. Krycí list ponuky 
 
11. Zverejnenie súťažných podkladov: 17.3.2015 

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 / Verejné obstarávanie na tovary a služby limit nižší ako 20 
000 eur bez DPH) 

 
Príloha č. 1 bude zbalená a zaheslovaná do súboru vo formáte .zip.  
Heslo sa záujemcovi zašle mailom na základe písomnej žiadosti.  
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Ak bude žiadosť poslaná faxom, žiada obstarávateľ jej potvrdenie prostredníctvom pošty alebo 
elektronickými prostriedkami (mailom). Telefonicky podaná žiadosť musí byť potvrdená písomne (poštou 
alebo mailom) pred uplynutím lehoty určenej na predloženie ponuky. 

     Heslo sa bude poskytovať v pracovných dňoch pondelok - štvrtok od 8:00-14:00 hod., 
     v piatok od 8:00-12:00 hod. 
12.Lehota/miesto na predkladanie ponúk:  2.4.2015 do 10:00 hod. 
     Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
     TT-KOMFORT s.r.o. Trnava, 
     Františkánska 16, 
     917 32 Trnava, 
     Ponuka sa doručí poštou alebo osobne v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla  

uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača s označením „Súťaž-neotvárať“ a heslo súťaže „Odborné 
prehliadky a odborné skúšky hydrantov a hasiacich prístrojov“. 

 
13.Otváranie obálok s ponukami: 2.4.2015 10:15 hod. 
     Otváranie obálok s ponukami- splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa na predmet 
     zákazky je neverejné -obstarávateľ nepoužije § 41 Zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko po 
     vyhodnotení podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa použije elektronickú aukciu. 
 
14.Lehota viazanosti ponúk: do 31.5.2015 
 
15.Obsah ponuky: 
     Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať: 
     - nacenené položky  (príloha č.1) 

- krycí list ponuky 
     - doklady podľa bodu č. 8 
     - 1x návrh zmluvy podpísaný štatutárom uchádzača. 
      

- ponuka na CD/DVD 
 
Uchádzačov žiadame predložiť 1x ponuku v elektronickej podobe na CD/DVD v zmysle §18a zákona 
25/2006 Z.z.:  
Ak uchádzač alebo záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi dokumenty v listinnej 
podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, 
ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením 
mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto 
osôb a odtlačku pečiatky. 

 
16.Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
    - najnižšia cena (vrátane DPH) 
    - v ponuke uviesť, či je zhotoviteľ plátca DPH, alebo nie 
 
    Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 
    kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie ponuky. 
 
    Najúspešnejší uchádzač, ktorý splní požiadavky obstarávateľa, predloží po skončení e-aukcie 
    obstarávateľovi potvrdené nacenené položky upravené na vysúťaženú cenovú ponuku. 
    Tieto položky budú súčasťou zmluvy o dielo. 

 
17.Ďalšie informácie obstarávateľa: 
     Obstarávateľ 
     - si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH bude vyššia ako limit  
       v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. 
     - si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku príp. 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 zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená-§ 46  

      
Termín konania elektronickej aukcie bude uvedený vo výzve na účasť v elektronickej aukcii, 

     ktorá bude uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred konaním elektronickej aukcie. 
 
 
 
 
Dátum: 17.3.2015 
 

 
                     


