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Výzva na predloženie ponuky 
 v rámci nákupu tovaru formou elektronickej aukcie 

V zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „ zákon ” ) a príkazu primátora č. 7/2013 zákazka podľa § 9 ods.9 zákona o VO. 

 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Trnava  
Zastúpený: Ing. Vladimír Butko - primátor  
IČO: 00313114 
Kontaktná osoba: Ing. Anton Babka 
Obec (mesto): Trnava 
PSČ: 917 71 
Ulica: Hlavná  
Číslo: 1 
Telefón: 033/3236 147 
Elektronická pošta: anton.babka@trnava.sk 
Internetová adresa : www.trnava.sk 

 

2. Názov zákazky ( predmet obstarávania ):   
„Kancelárske potreby 2014 ”   

 

3. Miesto dodania tovaru:  Trnava 
Trhová 3, 917 01 Trnava  

 

4. Kódy CPV                    

Hlavný slovník : CPV 30192000-1 
 

5. Dátum dodávky tovaru:     

Na základe objednávok najneskôr 7 dní odo dňa doručenia objednávky 

 

6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky   

Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov vyhradených v rozpočte mesta 
Trnava na rok 2014, pričom preddavky nebudú poskytnuté.  

 

7. Súťažné podklady v elektronickej forme tvorí:  

Výzva na účasť 

Obchodné podmienky uvedené v návrhu kúpnej zmluvy 
 

8. Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady v elektronickej 
forme a to:  

1. prehlásenie uchádzača,   

- že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži  

- vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a  údajov uvedených 
v ponuke 

- vyhlásenie uchádzača, že porozumel súťažným podkladom uvedených vo výzve a v návrhu 
kúpnej zmluvy 

2. Doklad o oprávnení podnikať alebo kópiu potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov .  

Uvedené doklady a prílohy musia byť uložené ako prílohy v aukčnej sieni uchádzača do 
termínu ukončenia vstupného kola.  

 

9. Upozornenie 

V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 8., nebude mu 
umožnené zúčastniť sa elektronickej aukcie. 

  

V elektronickej aukcii verejný obstarávateľ žiada uvádzať ceny s DPH vrátane dopravy! 

http://www.trnava.sk/
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10. Lehota na prihlásenie sa do e-aukcie:     

Vstupné kolo e-aukcie začína 10.03.2014 od 11,00 hod.  a končí 17.03.2014 o 14,00 hod.  

Aukčné kolo sa uskutoční dňa 18.03.2014 o 10,00 hod. Prihlásiť sa do aukcie je možné iba 
vo Vstupnom kole.  

Výzva k účasti v on-line výberovom konaní Vám bude zaslaná e-mailom na adresu, ktorú ste 
poskytli verejnému obstarávateľovi. 

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 aukčná sieň.  

Elektronická aukcia sa bude konať na internetovej adrese https://trnava.proe.biz 
 

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

Najnižšia celková cena za skupinu  

Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie stanovených kvalitatívnych, 
dodacích a platobných podmienok podľa objednávky a výzvy na predloženie ponuky.   

UPOZORNENIE: Pokiaľ bude ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na predloženie  
ponuky alebo s návrhom kúpnej zmluvy vyhotovenej obstarávateľom, s uchádzačom  nebude 
uzatvorená kúpna zmluva a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.  

 

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:      

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač nesplnil 
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.  

Uchádzač bude oboznámený o úspešnosti svojej ponuky  
 
Dátum : 10.03.2014   
 
 
 
 
 

       Ing. Anton Babka 
vedúci úseku vnútornej správy 

   

https://trnava.proe.biz/

