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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
TT - KOMFORT s.r.o.
IČO:  36277215
Františkánska 16, 917 32 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  TT-KOMFORT s.r.o. Trnava
Kontaktná osoba: Jozef Konečný
Telefón: +421 333236530
Fax: +421 333236555
Email: jozef.konecny@tt-komfort.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.tt-komfort.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  § 7
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: Iný VO
Iný (špecifikujte):  spoločnosť dodávajúca teplo a spravujúca bytový fond

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Odborné prehliadky a odborné skúšky hydrantov a hasiacich prístrojov

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
1
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Trnava
NUTS kód: 
SK

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky sú odborné prehliadky a odborné skúšky hydrantov a hasiacich prístrojov, oprava a doplnenie HP,
výzbroje hydrantov, kontrole požiarnych uzáverov.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 50413200-5 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Objekty(stavby) vo vlastníctve mesta Trnava v správe TT-KOMFORT s.r.o. Trnava a objekty(stavby) vo vlastníctve
obstarávateľa.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  33 300,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu:  24

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:  § 26 ods. 1 písm. f) v
spojení s § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, originál resp. úradne overenú kópiu dokladu o oprávnení
poskytovať službu nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, alebo potvrdením úradu o zapísaní do zoznamu
podnikateľov.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  § 28 ods. 1 písm. a)

1/2



zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak
odberateľom 
1.bol verejný obstarávateľpodľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento obstarávateľ, 
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení poskytne odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením
uchádzača o ich dodaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Minimálne 3 zákazky súvisiace s predmetom obstarania s nákladom nad 30
000 € bez DPH.
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
Voľba:  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

1/2013/FM
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  12.02.2013 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  27.02.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  27.02.2013 11:00
Miesto :  Otváranie obálok s ponukami-splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa je neverejné-obstarávateľ
nepoužije § 41 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko obstarávateľ použije elektronickú aukciu.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie 

Obstarávateľ-si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku resp. redukovať rozsah zákazky v prípade, ak cena
najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet obstarania a
zároveň zrušiť súťaž, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená-§ 46 zákona. 
Súťažné podklady v elektronickej forme sa záujemcovi vydajú na základe písomnej žiadosti(aj elektronickej). Ak bude
žiadosť poslaná faxom, žiada obstarávateľ jej potvrdenie prostredníctvom pošty alebo elektronickými prostriedkami.
telefonicky podaná žiadosť musí byť potvrdená písomne pred uplynutím lehoty určebnej na predloženie ponúk. 
Súťažné podklady sa budú poskytovať v pracovných dňoch pondelok-štvrtok od 8:00-14:00 hod., v piatok od 8:00-
12:00 hod.. 
Termín konania elektronickej aukcie bude uvedený vo výzve na účasť v elektronickej aukcii, ktorá bude zaslaná e-
mailom.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
06.02.2013
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