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Výzva na predloženie ponuky 

v rámci výberu dodávateľa poskytnutia služby 
V zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej 

iba zákon o VO) a príkazu primátora č. 7/2013   
- zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto  Trnava,                                            
IČO: 00313114  
Kontaktná osoba:  Mestský  úrad v Trnave, Ing. Zuzana Bodišová               
Obec (mesto): Trnava        PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová         Číslo: 3 
Telefón: 033/3236107              Fax:033/3236400   
Elektronická pošta: zuzana.bodisova@trnava.sk      
Internetová adresa : www.trnava.sk  
 

2.      Názov zákazky:  

          „Platobný systém parkovania prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu“    
                                                               
3.      Miesto dodania služby :     Mesto Trnava 
  
4.      Rozsah zákazky:  do 20 000 eur bez DPH   

  
5.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    
 
 začiatok :  01.11.2013          
 ukončenie :  01.11.2014       

 
6.   Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom preddavky nebudú 
poskytnuté.  
Platobné podmienky sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch – v obchodných 
podmienkach. 
 

 7.    Podmienky účasti, za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :          

 Uchádzač predloží                                                                                        

1. Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov 
uvedených v ponuke 

2. Doklady podľa § 26 ods. 1 písm. f.) zák. č. 25/2006 Z.z. 

3. Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným 

obstarávateľom 

http://www.trnava.sk/
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4. Vyhlásenie uchádzača, že porozumel podmienkam uvedeným vo výzve a v 

súťažných podkladoch 

 
8.     Súťažné  podklady :   
 
        Súťažné podklady budú zaslané spolu s touto výzvou elektronickou poštou.  

       
                                                                                             

9.     Predkladanie ponúk v e-aukcii 
  

Lehota na prihlásenie sa do e-aukcie je do 30.9.2013 do 14,00 hod     

10.    Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  

Ponuka musí obsahovať : 

Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených 
v ponuke 
Doklady podľa § 26 ods. 1 písm. f.) zák. č. 25/2006 Z.z. 
Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom 
Vyhlásenie uchádzača, že porozumel podmienkam uvedeným vo výzve a v súťažných 
podkladoch  
Dodatočné opravy po určenom termíne sú neprípustné 

          
11. Spôsob ocenenia 
         Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená percentom z celkovej tržby za 

poskytnutú službu - úhradu dočasného parkovania motorových vozidiel 
prostredníctvom SMS) 

 
 
12.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku uchádzača, ktorý 
nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. 

- V prípade, že úspešný uchádzač na základe výsledku elektronickej aukcie 
odmietne s verejným obstarávateľom uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ to 
bude považovať za odstúpenie uchádzača od ponuky a vyhradzuje si právo 
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka sa na základe výsledku 
elektronickej aukcie umiestnila ako druhá v poradí. 

 

Dátum : 24.9.2013 

 
Ing. Peter Zbyňovský  

                    vedúci odboru dopravy a komunálnych služieb 
 
 

 
Vybavuje : Ing. Zuzana Bodišová 


