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Obstarávateľ:  Mesto Trnava 
                           Hlavná 1, 917 71 Trnava  

 
 
 
 
 

Zákazka s nízkou hodnotou – tovary 
Metóda výberového konania - elektronická aukcia 

 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 
 
 

Predmet obstarávania:  
Čistiace prostriedky 1/2013  

 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov potvrdzuje:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Trnave,  dňa 11.03. 2013     __________________________________ 
                                           Ing. Pavol Masarik   

                                                Reg. číslo: H0416-524-2004 
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Oddiel A.  
Pokyny na vypracovanie ponuky 

 
Časť I. 

Všeobecné informácie 

1. Identifikácia obstarávateľa 
Názov organizácie   :  MESTO TRNAVA 
IČO                        :  00313114 
Sídlo organizácie     :  Hlavná 1, 917 71 Trnava 
Štatutárny zástupca :  Ing. Vladimír Butko, primátor mesta 
Bankové spojenie   :  VUB Trnava 
Číslo účtu               :  26925-212/0200 
Telefón                   :  033/3236101  
Fax                         :  033/3236400 
E-mail                     : msutt@trnava.sk 

 
2. Predmet obstarávania 
2.1. Čistiace potreby 
2.2. Spoločný slovník obstarávania CPV : 24513000-3 
2.3. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí oddiel  B. Opis predmetu obstarávania. 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky 
3.1. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 3550,- eur 
 
4. Zdroj finančných prostriedkov 
4.1. Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu mesta Trnavy na rok 2013 
 
5. Typ zmluvy 
5.1 Výsledkom verejného obstarávania bude vystavenie objednávky na úspešného uchádzača  
5.2. Podrobné vymedzenie tvorí oddiel  C. Spôsob určenia ceny  a  D. Obchodné podmienky 

poskytovania predmetu obstarávania. 
 
6. Miesto a termín dodania tovaru 
6.1. Miesto dodania tovaru : Trhová 3, 917 01 Trnava 
6.2. Požadovaný termín dodania tovaru: najneskôr do 31.03.2013 
 
7. Variantné riešenie 
7.1. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
7.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 

vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 

Časť II. 
Dorozumievanie a vysvetľovanie 

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

9. Jazyk ponuky 
9.1. Celá ponuka a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 
 
10. Obsah ponuky 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  
10.1 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v 
ponuke, 
10.2 doklad o oprávnení podnikať alebo kópiu potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov,  
10.3 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom.  
10.4 vyhlásenie uchádzača, že porozumel súťažným podkladom uvedených vo výzve. 
 
11. Mena a ceny uvádzané v ponuke 
11.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov.  
11.2 Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách vrátane DPH a vrátane dopravy na 
miesto určenia stanovené obstarávateľom.  
11.3 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť upozorní v ponuke.  
11.4 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 
 

 
12 Lehota na prihlásenie sa do e-aukcie  
12.1 Lehota na prihlásenie sa do e-aukcie je najneskôr 18.03.2013 do 10.00 hod.  
 
13 Zadávacie kolo e-aukcie  
13.1 zadávacie kolo e-aukcie začína 11.03.2013 od 14.00 hod.  
13.2 potrebné doklady podľa bodu 10 musia byť uložené v elektronickej forme ako prílohy v 
aukčnej sieni do termínu ukončenia zadávacieho kola  
13.3 výzva k účasti on-line výberovom konaní bude jednotlivým uchádzačom zaslaná e-mailom  
13.4 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  
13.5. v zadávacom kole je potrebné naceniť všetky položky, v opačnom prípade sa uchádzač 
nebude môcť zúčastniť súťažného kola 
 
14 Medzikolo e-aukcie  
Slúži obstarávateľovi na kontrolu príloh v aukčnej sieni jednotlivých uchádzačov. Medzikolo 
začína 18.03.2013 o 10.00 hod a trvá až do začiatku súťažného kola. 
 
15 Súťažné kolo e-aukcie  
15.1 Súťažné kolo e-aukcie sa uskutoční dňa 19.03.2013 od 10.00 hod.  
 
15.2 Súťažnú cenu je nutné uvádzať vrátane DPH a dopravy.  
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Časť V.  
Vyhodnotenie ponúk  

 
16 Hodnotenie ponúk  
16.1 Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je cena. Úspešný uchádzač bude kontaktovaný 
obstarávateľom do 2 pracovných dní.  
 
16.2 Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej cena za celkovú dodávku 
bude vyššia ako limit v zmysle § 4 ods. 5 zákona č.25/2006 Z. z.  
 
16.3 Nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky s nízkou hodnotou 
(prieskum trhu), obstarávateľ si vyžaduje právo neprijať žiadnu ponuku.  
 
16.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač nesplnil 
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.  
 

Časť VI. 
Vystavenie objednávky 

 
17 Vystavenie objednávky  
17.1 Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka na celý predmet obstarávania 
najneskôr do 22.03.2013.  
 
 

Oddiel B. 
OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 

 
 

Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania s uvedením množstva je uvedená v nasledovnej 
tabuľke: 
 
 

Názov tovaru Merná 
jednotka 

Množstvo 

AJAX  fl. 1000 ml ks 50 
BRISE AEROSOL 300 ml  osviežovač vzduchu ks 150 
BRISE GEL 150g tuhý osviežovač vzduchu ks 80 
CLIN  spray na okná 500 ml alt. KRYSTAL spray na okná 750 ml lit. 15 
CITRA prášok 400 g ks 20 
DOMESTOS čistič WC 750 ml citrón ks 40 
DOMESTOS 3 v 1 tuhé WC bloky  ks 100 
DOMESTOS 3v1 tuhé WC bloky - náhradná náplň ks 100 
FIXINELA  s vôňou 500 ml ks 50 
FIXINELA WC GEL750 ml  alt. CIPRO WC GEL 750 ml alt. KRYSTAL WC GEL 
750 ml 

ks 50 

GENERA krém na ruky  100 ml ks 40 
GUM. RUKAVICE Favorit  veľkosť 8,5 - 9 pár 35 
GUM. RUKAVICE Favorit  veľkosť 7,5 - 8 pár 35 
LDPE VRECIA DO ODP. KOŠA 50 x 60/25 ks /0,02 mm ROLO rolka 90 
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LUXON odstraňovač vodného kameňa 100 g ks 120 
MR. PROPER 1000 ml ks 100 
MYCIA HANDRA tkaná na podlahu 60 x 70 ks 100 
OPTI na nábytok 500 ml ks 2 
PAPIEROVÉ OBRÚSKY 33 x 33 cm  100 ks/bal bal 80 
PE VRECE 70 x 110/0.18mm/kus  čierne ks 150 
PE VRECE do košov 70 x 110/ROLA /25 ks/0,02 mm čierne objem 120 litrov rolka 40 
PRACÍ PRÁŠOK na biele prádlo BONUX alt. REX  2 kg balenie ks 24 
PRACHOVKA flanel  45 x 35 cm, farebná ks 100 
PRONTO CLASSIC na nábytok 250 ml ks 10 
PRONTO mydlový  čistič na drevo 750 ml ks 5 
PRONTO mydlový čistič na plávajúce podlahy  750 ml ks 10 
PUR balzam 1000 ml alt.  MIRROR EKONOMIK  1000 ml  ks 80 
PULIRAPID 750 ml na vodný kameň   ks 60 
SAPONÁT na umývanie riadu  5 l  balenie TOMIK citrón alt. KATKA citrón 5 l balenie ks 5 
SAVO Original dezinfekčné  1 lit. ks 5 
SAVO GLANC UNI  750 ml antibakteriálny  ks 60 
SÚPRAVA  zmetáčik + lopatka ks 30 
ŠKROB prírodný tekutý 3E 550 ml ks  4 
TEKUTÉ MYDLO MITIA 5 l  balenie alt. AMADEUS LOVE 5 l balenie ks 15 
TEKUTÉ ANTIBAKTERIÁLNE  MYDLO  BALNEO ANTI 5 l  balenie s vôňou ks 10 
TOALETNÉ MYDLO VOUX 100 g alt. ISOLDA  100 g ks 50 
UTIERKA BAVLNENÁ 100%   rozmer 50 x 70 cm ks 30 
UTIERKA ŠVÉDSKA DESTINY rozmer 30 x 35 cm ks 80 
UTIERKA ŠVÉDSKA DESTINY rozmer 60 x 50 cm ks 20 
UTIERKY ANTIBAKTERIÁLNE vlhčené na ruky v.140x200 mm LINTEO SATIN bal 50 
UTIERKY ANTIBAKTERIÁLNE vlhčené na povrchy v.180x200 mm LINTEO SATIN bal 60 
WC  SÚPRAVA    (kefa + stojan) ks 30 

 
Oddiel C. 

SPÔSOB URČENIA CENY 
 
1. 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.  
 
2. Súťaží sa o celkovú cenu s DPH, ktorá vznikne sčítaním sumárnych cien pre každú položku. 

Celková cena = ∑ (jednotková cena * množstvo)  
 
3. Uchádzač musí uviesť cenu v € vrátane DPH a dopravy.  
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Oddiel D. 
OBCHODNÉ PODMIENKY  

 
1. Objednávku na predmet obstarávania vystaví objednávateľ úspešnému uchádzačovi najneskôr 
do 23.03.2013. V prípade, ak úspešný uchádzač nedodrží dohodnutý hraničný termín dodávky 
31.03.2013, objednávateľ osloví nasledujúceho uchádzača v poradí. 
 
2. Dopravu tovaru na miesto určenia zabezpečí úspešný uchádzač – jedná sa o jednorazovú 
dodávku.  
3. Miesto dodania – MsÚ Trnava, Trhová 3 
 
4. Dodávateľ je povinný informovať kupujúceho o dátume dodávky jeden deň vopred. 
 
5. Všetky náklady predávajúceho vynaložené na dodávku tovaru vrátane jeho prepravy sú 
zahrnuté v celkovej cene určenej podľa  oddielu C 
 
6. Funkčnosť a neporušenosť tovaru potvrdí zodpovedný pracovník kupujúceho podpísaním 
dodacieho listu 
 
7. Platba za tovar bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku po dodaní tovaru 
na základe faktúry, so splatnosťou 14 dní. 
 
8. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ak nie sú stanovené objednávkou inak, sa 
riadia podľa Obchodného zákonníka a s ním súvisiacich predpisov 
 
 
 
 
 
 
V Trnave,  dňa 11.03. 2013     __________________________________ 
                                           Ing. Pavol Masarik 

                                                   reg. číslo: H0416-524-2004 
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