
Výzva na predloženie ponuky 
V zmysle zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a Smernice primátora ÚTVO 31764-65455/2016 

 
 

1.Identifikácia obstarávateľa: 
   Názov: Mesto Trnava                                                           IČO: 00313114 
   Obec(mesto): Trnava                                                           PSČ: 917 71 
   Ulica: Hlavná                                                                      Číslo: 1 
   Kontaktná osoba: Ing. František Drgoň 
   Telefón: 033/3236129                                                         Fax: 033/3236400 
   Elektronická pošta: frantisek.drgon@trnava.sk                      Internetová adresa: www.trnava.sk 
 
2.Názov zákazky(práce):  
 

„Výroba a montáž krytov na radiátory a šatňových skriniek “ 
 
3.Miesto dodania zákazky: MŠ T. Tekela 1, Trnava 
 
4.Predmet a rozsah zákazky: 
   Predmetom zákazky je výroba a montáž krytov na radiátory, šatňových skriniek, policových skríň, otvorených  
   policových  skriniek pre Materskú školu Teodora Tekela 1, Trnava. Zákazka zahŕňa aj demontáž starých krytov  
   a likvidáciu odpadu.  
   Rozpis krytov s technickým popisom je uvedený v Prílohe č. 1. Obhliadka zákazky je možná po dohovore  
   s riaditeľkou  MŠ pani Mgr. Janou Lugárovou, tel. č. 033/3236771, 2. 
 
   Obstarávateľ odporúča obhliadku predmetu zákazky na MŠ T. Tekela 1, Trnava.  
    
5.Kód CPV: 45421000-4 Stolárske práce 
                  45420000-7 Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov 
        
6.Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia poskytnutia služby: 
   Termín realizácie : 30 dní od podpísania zmluvy o dielo. 
 
7.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,  
   v ktorých sa uvádzajú: 
   Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom preddavky nebudú poskytnuté.  
   Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúry. Splatnosť faktúry je do 15 dní. 
   Obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované práce. 
 
8.Podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa k predmetu zákazky : 
   Uchádzač predloží v ponuke v zmysle §32 od. 2. písm. e, zákona 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní 
oskenované nasledovné doklady:  
   a) fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zákazky,  t.j. výpis z    
       obchodného registra alebo fotokópiu platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov vydaného    
       Úradom pre verejné obstarávanie. Úradne overenú kópiu nie staršiu ako 3 mesiace od vyhlásenia súťaže, 
       uchádzač predloží pri podpise zmluvy.  
   b) presnú špecifikáciu s uvedením jednotkových cien podľa bodu 4 tejto výzvy (Príloha č. 1) 
   c) vyplnený a potvrdený krycí list ponuky 
 

Upozornenie: 
   V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 8., nebude jeho ponuka 
   akceptovaná. 
 
9.Súťažné  podklady :  
   a) Výzva na predloženie ponuky 
   b) Príloha č. 1 – rozpis krytov na radiátory 
   c) krycí list ponuky 
   d) Prílohy č. 2,3,5,6,7,8 
 
   Uchádzač bude pred vypracovaním ponuky prípadné otázky adresovať na kontaktnú osobu verejného 
   obstarávateľa. Po vysúťažení víťaznej ponuky sa nebude víťaznému uchádzačovi pri fakturácii dodávok nad  
   rámec predloženej cenovej ponuky akceptovať navýšenie ceny.  
                                                                             
10.Zverejnenie súťažných podkladov  : od 23.9.2016 
   Súťažné podklady budú zverejnené a dostupné na webovej stránke mesta Trnava, v sekcii verejné   
   obstarávanie.( www.trnava.sk / Užitočné informácie / Verejné obstarávanie /  Zákazky s nízkou hodnotou podľa  
   § 117 / Verejné obstarávanie na tovary a služby limit nižší ako 20000eur bez DPH) 
 
11.Lehota/miesto na predkladanie ponúk:  do 30.9.2016 do 13:00 hod. 
   Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
   Mesto Trnava  
  Mestskú úrad v Trnave 
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   Ul .Trhopvá 3 
   917 71 Trnava 
  Ponuka sa doručí poštou alebo osobne v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača   
  alebo miesta podnikania uchádzača s označením „Súťaž-neotvárať“  a heslo súťaže  

  „Výroba a montáž  krytov na radiátory a šatňových skriniek “ 
 

12.Otváranie obálok s ponukami: 30.9.2016 13:10 hod. 
  O výsledku vyhodnotenia ponúk budú súťažiaci informovaní písomne. 
   
 
13.Lehota viazanosti ponúk :    do 31.12.2016 
 
14.Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
     - najnižšia cena (vrátane DPH).  
 
     Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie všetkých podmienok dodávky tovaru -     
     kvalitatívnych, dodacích a platobných v zmysle výzvy na predloženie ponuky.  
 
15.Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
15.1. Verejný obstarávateľ                                                                    
     - si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku prípadne 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 podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená (§ 57 
       zákona ),  
     - si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, nakoľko je výberové konanie realizované formou prieskumu   
       trhu, 
     - si vyhradzuje neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom  
       obstarávaní, 
     - vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie, 
     - vybranému uchádzačovi zašle objednávku na dodávku zákazky 
 
15.2. proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe  zadávania   
     zákazky formou prieskumu trhu nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom  
     obstarávaní,  
 
15.3. pri realizácii môže uchádzač použiť len materiály použiteľné pre predmetné prostredie, s dodržaním   
      všetkých príslušných noriem STN. Tieto skutočnosti uvedie uchádzač  v ponuke. 
 
 
 
 
Dátum: 23.9.2016   
 
 
 
 
 
                      Ing. Miroslav Lalík   
                                           poverený vedením ÚTVO 

 


