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Druh zákazky: Tovary.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov: Mesto Trnava

IČO: 00313114

Poštová adresa: Trhová 3

PSČ: 91771

Mesto/obec: Trnava

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): MsÚ v Trnave

Kontaktná osoba: Ing. Bodišová

Telefón: +421 333236107

Fax: +421 333236400

E-mail: zuzana.bodisova@trnava.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.trnava.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.trnava.sk

Ďalšie informácie možno získať na:inom mieste: vyplňte prílohu A.I.

Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých
možno získať ďalšie informácie 

Úradný názov: Mestská televízia Trnava s.r.o.

IČO: 36219681

Poštová adresa: Hlavná 1

PSČ: 917 71

Mesto/Obec: Trnava

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Mestská televízia Trnava

Kontaktná osoba: PhDr. Dália Šaškovičová

Mobil: +421 918601311

Telefón: +421 333236470

Fax: +421 333236400

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:už uvedenej adrese
a kontaktnom mieste (miestach).



Ponuky budú doručené na:už uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky 
Nákup troch kamerových jednotiek s príslušenstvom

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
b) Tovary.

a) Stavebné práce

b) Tovary

Hlavné miesto dodania tovarov: Mestská televízia Trnava s.r.o.,
Hlavná 1, Trnava

c) Služby

NUTS kód:

SK021.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky sú 3 kamerové jednotky v dvoch kategóriách
(kategória A a B). Kamery musia byť schopné zaznamenávať a
prehrávať video vo formáte XDCAM a sú obstarávané výhradne ako
celok, plus príslušenstvo. V kategórii A sa obstarávajú 2 identické
kamerové jednotky typu handycam t. z. kamera do ruky, v kategórii B
sa obstaráva jedna kamerová jednotka na plece t. z. veľká kamera.
Obe kategórie musia byť navzájom kompatibilné z hľadiska systému
nahrávania (XDCAM) a z hľadiska používaných záznamových médií.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 32333200-8. 
Doplnkový slovník: CA43-9. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

3 kamerové jednotky s príslušenstvom

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Hodnota: 24000,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v dňoch (od uzatvorenia zmluvy).



Hodnota: 42

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A
TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti
podľa § 26 ods.1 písm. f zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Jej splnenie preukáže predložením
originálneho dokladu alebo jeho overenou fotokópiou, ktorá musí byť
súčasťou ponuky : - Doklad o oprávnení dodávať tovar

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné
informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť na
dodanie predmetu zákazky: podľa § 28 ods. 1 písm. l) bod 1 - opis a
fotografie zariadení tvoriacich predmet zákazky, ktoré uchádzač
ponúka, z ktorých bude možné overiť všetky požadované funkčné a
výkonnostné parametre predmetu zákazky. Uchádzač môže túto
podmienku splniť aj predložením originálnych propagačných
materiálov vydaných k ponúkanému výrobku

III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené
pracoviská

Nie.

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena.

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia 
Áno.

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný
obstarávateľ/obstarávateľ 
MTT/1/2012

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 24. 10. 2012. Čas: 14.00 h. 



Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 6. 11. 2012. Čas: 14.00 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 7. 11. 2012

Miesto: Mestská televízia Trnava, s.r.o.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na neverejnom
otváraní ponúk sa zúčastní len komisia bez prítomnosti uchádzačov v
zmysle § 43 ods. (3) Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie.

VI.2. Ďalšie informácie 

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
16. 10. 2012


