
                                  Výzva na predloženie ponuky 
             v rámci výberu zhotoviteľa stavby prostredníctvom elektronickej aukcie 
         V zmysle zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a príkazu primátora č. 14/2010 

                    -zákazka s nízkou hodnotou 

 
 
1.Identifikácia obstarávateľa (vyhlasovateľa súťaže): 
 
   Názov: ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského                                        IČO: 34000208 
   Obec(mesto): Trnava                                                                          PSČ: 917 01 
   Ulica: Ul. Štefánikova                                                                          Číslo: 2 
   Kontaktná osoba: PaedDr. Gabriel Kalapoš 
   Telefón: 033/3236670                                                                         Mobil : 0905 531216 
   Elektronická pošta: gabriel.kalapos@zusmst.trnava.sk                  Internetová adresa: www.zustrnava.sk  
 
2.Názov zákazky s nízkou hodnotou (práce):  
                 „Stavebné úpravy učební II. nadzemného podlažia“ 
 
3.Miesto dodania stavebných prác: ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského  
    Obhliadka – záujemca môže vykonať obhliadku miesta realizovaných prác po dohode s riaditeľom ZUŠ,  
    pánom PaedDr. Gabrielom Kalapošom (mobil : 0905 531216) 
 
4.Predmet a rozsah zákazky: 
   Predmetom zákazky je zmena dispozície miestností na druhom nadzemnom podlaží ZUŠ. 
   Popis prác je uvedený v priloženom projekte „Stavebné úpravy učební“. 
 
5.Kód CPV:   45214210-5  Stavebné práce 
 
6.Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia poskytnutia služby: 
   Termín realizácie : júl – august 2012 
 
7.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,  
   v ktorých sa uvádzajú: 
   Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu ZUŠ, pričom preddavky nebudú poskytnuté.  
   Zhotoviteľovi bude uhradené max. 90 % zo zmluvnej ceny diela, po odovzdaní diela do uží- 
   vania, ostatných 10 % ceny diela (zádržné) bude uhradené po odovzdaní diela, resp. 
   po odstránení kolaudačných vád a nedorobkov. 
   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 do- 
    kladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zá- 
    kazky nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, alebo platné potvrdenie o zapísaní do zozna- 
    mu podnikateľov, ktorý vedie úrad pre verejné obstarávanie.  
   -kontaktná osoba pre elektronickú aukciu. 
 
9.Upozornenie: 
   V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 8., bude tento uchádzač 

   vylúčený z elektronickej aukcie.  
 
10.Súťažné podklady 
     Súťažné podklady v elektronickej podobe tvorí: 
     Výzva na predloženie ponuky 
     Stavebné úpravy učební 
     Výkaz výmer 
      
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. 
 -     meno kontaktnej osoby pre e-aukciu 
 -     e-mail kontaktnej osoby pre e-aukciu 

           -     mobil  kontaktnej osoby pre e-aukciu 

http://www.zustrnava.sk/
mailto:frantisek.drgon@trnava.sk


 
11.2 Lehota na prihlásenie do e-aukcie 
      Záujemci sa môžu prihlásiť do elektronickej aukcie do 18.7.2012 do 8,30hod.  
11.3 Zadávacie kolo e-aukcie  

           - zadávacie kolo e-aukcie začína 16. 7. 2012  o 13,00hod. 
           - 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 18.7.2012 o 9,00hod. 
 
12. Súťažné kolo e-aukcie  
         Súťažné kolo e-aukcie začína 18.7.2012 o 9,00hod. 
      
13.Lehota viazanosti ponúk: do 31.8.2012 
 
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. 
 
    Najúspešnejší uchádzač, ktorý splní požiadavky obstarávateľa, predloží po skončení e-aukcie 
    obstarávateľovi potvrdený položkovitý rozpočet upravený na vysúťaženú cenovú ponuku. 
    Tento rozpočet bude súčasťou objednávky na dodávku diela. 
 
    Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka  na dodávku diela,  najneskôr do25.7.2012 
 
15.Ďalšie informácie obstarávateľa: 
 
     Obstarávateľ 
     -si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH bude vyššia ako limit  
      v zmysle § 4 ods. 5 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 obsta- 
      rávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa zmenia okolnosti, za 
      ktorých bola vyhlásená-§ 46  
 
 
 
 
Dátum: 10.7.2012                     
 


