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V Trnave,25. 10. 2016 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

na zákazku z nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v pl. znení 

 

 

Mesto Trnava  v súlade so zákonom § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto vyzýva na predloženie cenovej 

ponuky na zákazku verejného obstarávania. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 

Názov : Mesto Trnava 

Sídlo: Hlavná 1, 917  71  Trnava 

IČO : 00313114 

Zastúpenie: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta 

Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku:  Bc. Marcela Branišová, útvar verejného 

obstarávania, marcela.branisova@trnava.sk 

 

2. Názov zákazky : „Interiérové prvky Kancelárie primátora“  

 

3. Miesto predmetu zákazky realizácie stavby : Mesto Trnava Hlavná 1, 917 71 Trnava 

 
4. Čas trvania zmluvy (dodanie zákazky) : od účinnosti kúpnej zmluvy najneskôr do 10. 

decembra 2016 

 
5. Druh zákazky: zákazka v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. tovar nie bežne 

dostupný na trhu 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky : 15 280, 50 Eur bez DPH vrátane výroby, dopravy a 

montáže a vrátane prvkov osvetlenia.  

 

7. Opis predmetu zákazky : kód CPV 39000000-2, 31520000-7. Jedná sa o vyhotovenie 

interiérových prvkov – nábytok do troch miestností Kancelárie primátora ako 

samostatnej organizačnej zložky verejného obstarávateľa.  

Súčasťou zákazky je okrem nábytkových prvkov aj osvetlenie. Grafická a popisná 

špecifikácia jednotlivých interiérových prvkov a osvetlenia  je uvedená v prílohe tejto 

výzvy. 
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8. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk : najnižšia cenová ponuka  

Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. Zákazka 

nie je rozdelená na časti. 

 
9. Stanovenie zmluvných podmienok:  verejný obstarávateľ podpíše s úspešným 

uchádzačom Kúpnu zmluvu podľa ustanovení § 409 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

10. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk:  

do 2. novembra 2016 14,00 hod.(vrátane) osobne, alebo poštou na adresu Mestský 

úrad v Trnave Trhová 3, 917 71 Trnava s nasledovnými údajmi:   

- názov (obchodné meno) a sídlo uchádzača  

- návrh ceny 

- doklady v zmysle ods. 11 tejto Výzvy 

Na obálke je potrebné uviesť odosielateľa, označenie „SÚŤAŽ- NEOTVÁRAŤ“ a názov 

zákazky. 

 

11. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:  

    Oprávnenie poskytovať danú službu preukázané kópiou dokladu o oprávnení podnikať  

    a poskytovať tovar, službu a práce  v predmete zákazky. Dokladom môže byť výpis  

    z obchodného registra, zo živnostenského registra, alebo iné než živnostenské  

    oprávnenie, vydané  podľa osobitných predpisov, pre účely predloženia cenovej  

    ponuky postačuje aj aktuálny elektronický  výpis. 

    Osobné postavenie v zmysle  § 32 ods. 1 písm. a), b a c) zákona č 343/2015 Z. z.  

    o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uchádzač     

    preukáže výpisom z registra trestov, potvrdením poisťovní a správcu dane nie starším  

    ako tri mesiace, ktoré je v zmysle § 32 ods. 2), písm. f) možné za účelom predloženia   

    cenovej ponuky zabezpečiť aj doložením  čestného vyhlásenia uchádzača. 

 

12. Mena a ceny uvádzané v ponuke:  

    Ponúkajúci uvedie cenu bez DPH a cenu s DPH v € (ak ponúkajúci nie je platiteľom   

    DPH,  uvedie túto skutočnosť v ponuke). 

                 Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady na predmet zákazky.  

                 Zákazky nie je rozdelená časti. 

 

13. Vyhotovenie ponuky:  

                 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme. 

 

14. Náklady na ponuku:  

                  Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač   

                  bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok  

                  verejného  obstarávania. 
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15. Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:  

      Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom    

      oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že   

      prijíma jeho ponuku a následne s ním uzavrie zmluvu, ostatným pošle oznámenie, že  

      neuspeli. V oznámení budú uvedené dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.    

      Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk pošle obstarávateľ všetkým uchádzačom. 

 

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  

      Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady,  

      nebude obsahovať celý rozsah požadovanej služby, ponuka nebude vyhodnocovaná.  

      Proti  rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri  

      postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona č.343/2015  

      Z. z. o  verejnom obstarávaní.  

                 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v  

                 prípade  jej neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude  

                 prekračovať výšku  finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom  

                   na tento účel. 

 

 

 

 S pozdravom 

  

  

 Bc. Marcela Branišová, v.r.  

 
poverená vedením útvaru 

verejného obstarávania 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 


