
                        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. 14/2010 
                                  -zákazka s nízkou hodnotou 
 

1.Identifikácia obstarávateľa : 
   Názov : TT-KOMFORT s.r.o. Trnava                            IČO : 36277215 

   Obec(mesto) : Trnava                                              PSČ : 917 32 
   Ulica : Františkánska                                                Číslo : 16 
   Kontaktná osoba : Jozef Konečný, úsek FM 

   Telefón : 3236530                                                   fax : 3236555 
   Elektronická pošta : jozef.konecny@tt-komfort.sk 

 
2.Názov zákazky s nízkou hodnotou(služby) : 

   Dezinsekčné, deratizačné a dezinfekčné služby. 
 
3.Miesto dodania služieb : 

    Objekty spravované spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o. Trnava. 
 

4.Predmet  a rozsah zákazky : 
   Predmetom zákazky je realizácia dezinsekčných, deratizačných a dezinfekčných   
   služieb na základe objednávok správcov.  

 
5.Kód CPV : 

   90921000-9 Dezinfekčné a hubiace služby 
   90923000-3 Deratizačné služby  
 

6.Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia služby :  
    Začiatok : 1.10.2012 

    Ukončenie : 30.9.2013 
 
7.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky 

   Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava a účtov odpredaných 
   bytových domov spravovaných spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o. Trnava. Preddavky 

   nebudú poskytnuté. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní.     
 
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 § 126 ods. 1 zákona, originál resp. úradne  

    overenú kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu s uvedením požadovanej  
    činnosti k predmetu zákazky nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, 
    alebo platné potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktorý vedie úrad pre  

    verejné obstarávanie. 
   -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 obsta- 
       rávateľ 
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   2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to 
      nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní. 

   Minimálne však doložiť 3 už zrealizované zákazky podobného charakteru a rozsahu. 
   -podľa § 28 ods. 1 písm. g) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kva- 
    lifikácii  riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služ- 

    by v súlade § 15 ods. 3 písm. a) a písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. vykonávať de- 
    ratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby. 

   Minimálne však doložiť odbornú spôsobilosť u dvoch pracovníkov. 
   -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 

     Súťažné podklady 
 

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 plátca DPH 

        -bankové spojenie 
        -stránka www. (ak má) 
        -meno kontaktnej osoby pre e-aukciu 

        -e-mail kontaktnej osoby 
        -mobil kontaktnej osoby pre e-aukciu 

11.2 Lehota na prihlásenie do e-aukcie : 
        Záujemci sa môžu prihlásiť do elektronickej aukcie do 12.9.2012 do 10,00 hod. 
11.3.Zadávacie kolo e-aukcie : 

         -zadávacie kolo e-aukcie začína 17.9.2012 o 10,00 hod. 
         -výzva k účasti v e-aukcii na základe prihlášky podľa bodu 11.1, bude jednotli- 

          vým zaslaná e-mailom 
        -pre účasť v elektronickom výberovom konaní bude nutné vyplniť prihlášku, kto- 
         rú si budete  môcť zobraziť cez výzvu v on-line výberovom konaní. Po vypísaní 

         prihlášky Vám bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, ktorým sa sprístupní  
         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 
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        -v rámci zadávacieho kola po vyplnení prihlášky, uchádzač zadá ponúknuté 
         jednotkové ceny vrátane DPH 

        -ukončenie zadávacieho kola 19.9.2012  8,30 hod. 
 
 

12.Súťažné kolo e-aukcie : 
      Súťažné kolo e-aukcie začína 19.9.2012 o 9,00 hod. 

 
13.Lehota viazanosti ponúk : do 30.11.2012 
 

14.Kritérium na vyhodnotenie ponúk : 
     -najnižšia cena(vrátane DPH) 

 
     Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie v súťaži uvede- 

     ných kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok  podľa Výzvy na predlože- 
     nie cenovej ponuky. Súťažnú cenu je potrebné uvádzať vrátane DPH a dopravy. 
 

    Najúspešnejší uchádzač, ktorý splní požiadavky obstarávateľa, predloží po skončení 
    e-aukcie obstarávateľovi  Zmluvu na poskytnutie služby, ktorej súčasťou bude po- 

    ložkovitý cenník upravený na vysúťaženú cenovú ponuku. 
 
15.Ďalšie informácie obstarávateľa : 

     Obstarávateľ 
     -si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú 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 zákona. 

    
 

 
                                                                                                                                      
 

 
Dátum : 5.9.2012 

 
 
   

 


