Správa katastra Trnava
Vajanského 2, 917 01 Trnava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––A/2013/000780

Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka s nízkou hodnotou
v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 102 Zadávanie zákaziek s nízkymi
hodnotami a „Smernice Správy katastra Trnava číslo AR 8/2012 zo dňa 02.01.2013
k uplatňovaniu zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Správa katastra Trnava
Vajanského 2, 917 01 Trnava
V zastúpení: Ing. Monika Švecová – riaditeľka
IČO: 37 836 196
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Kučerová
Telefón: +421 332819011
Fax:
+421 335936340
E-mail: gabriela.kucerova@skgeodesy.sk
Internetová adresa: www.skgeodesy.sk
2. Názov predmetu zákazky:
„Plechové skrine“
3. Druh zákazky:
Zákazka na dodanie tovaru
Kód CPV (Spoločný slovník obstarávania): 39132100-7 Archivačné skrine
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka skríň z oceľového plechu a nadstavcov na skrine, vrátane
ich dopravy na miesto určenia, vyloženia do kancelárií, montáže a odpratania obalového
materiálu nasledovne:
a) Skriňa s posuvnými dverami – rozmer skrine min. 1950x1800x420 mm (vxšxh), 4
výškovo nastaviteľné police, uzamykateľná, nosnosť police min. 70 kg, farba
svetlosivá v počte 8 ks nasledovne:




Správa katastra Trnava – 1 ks
Správa katastra Dunajská Streda – 5 ks
Správa katastra Senica – 2 ks

b) Skriňa s posuvnými dverami – rozmer skrine min. 1950x1600x420 mm (vxšxh), 4
výškovo nastaviteľné police, uzamykateľná, nosnosť police min. 70 kg, farba
svetlosivá v počte 2 ks – Správa katastra Hlohovec
c) Skriňa s dverami – rozmer skrine min. 1900x900x400 mm (vxšxh), 4 police,
uzamykateľná, nosnosť police min. 50 kg, farba svetlosivá v počte 9 ks
nasledovne:




Správa katastra Piešťany – 6 ks
Správa katastra Senica – 2 ks
Správa katastra Skalica – 1 ks

d) Nadstavec na skriňu s dverami uvedenú v bode c), výška nadstavca min. 800 mm,
vo vnútri 1 polica tak, aby sa do každej police uložil zakladač A4 na výšku, farba
svetlosivá v počte 7 ks nasledovne:



Správa katastra Piešťany – 6 ks
Správa katastra Skalica – 1 ks

e) Nadstavec na jestvujúce skrine o vonkajších rozmeroch nadstavca šírka 1000 mm
(alebo menej), hĺbka 400 mm a výška 800 mm, vo vnútri nadstavca 1 polica,
farba tmavosivá (poprípade svetlosivá) v počte 6 ks – Správa katastra Piešťany.
Uchádzač vo svojej ponuke predloží opis ponúkaných skríň, ich rozmery, prípadne
fotografie.
5. Rozdelenie predmetu zákazky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
6. Miesto dodania predmetu zákazky:
 Správa katastra Trnava, Vajanského 2, 917 01 Trnava – umiestnenie skrine na II.
NP budovy, v budove je výťah,
 Správa katastra Dunajská Streda, Agátová 7, 929 01 Dunajská Streda –
umiestnenie skríň na I. NP budovy,
 Správa katastra Hlohovec, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – umiestnenie skríň na
III.NP budovy, budova je bez výťahu,
 Správa katastra Piešťany, Krajinská cesta 13, 921 01 Piešťany – umiestnenie skríň
na IV. NP budovy, v budove je výťah,
 Správa katastra Senica, Hollého 1596/18A, 905 01 Senica – umiestnenie skríň na I.
NP budovy
 Správa katastra Skalica, Námestie slobody 15, 909 01 Skalica – umiestnenie skríň
na IV. NP budovy, v budove je malý osobný výťah.
7. Typ zmluvy, trvanie zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania bude kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl.
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobudne
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
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8. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa nepožaduje.
9. Kritérium na hodnotenie ponúk:
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena vrátane DPH za predmet zákazky.
10. Spôsob určenia ceny:
Cena predmetu zákazky bude stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzačom navrhovaná cena bude stanovená v eurách.
V cene predmetu zákazky musí byť započítaná dodávka požadovaných plechových skríň,
ich doprava na miesto učenia, kompletná montáž, rozloženie v kanceláriách, odpratanie
obalového materiálu a všetky iné nevyhnutné náklady súvisiace s predmetom zákazky.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- sadzba DPH a výška DPH
- navrhovaná zmluvná cena s DPH.
11. Spôsob vyhodnotenia ponúk:
Ponuky sa budú vyhodnocovať nasledovným spôsobom:
Komisia na vyhodnotenie ponúk zostaví poradie ponúkaných cien vrátane DPH od
najnižšej po najvyššiu cenu. Uchádzačovi s najnižšou cenou vrátane DPH priradí 1. miesto
(poradie). Ostatným uchádzačom priradí ďalšie miesta v poradí podľa výšky nimi
ponúkanej ceny. Uchádzač s najvyššou ponúkanou cenou vrátane DPH sa umiestni na
poslednom mieste v poradí.
Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu vrátane DPH za
predmet zákazky.
V prípade, že uchádzač nepredloží ponuku na celý predmet zákazky, nebude ponuka
uchádzača hodnotená.
Taktiež nebude ponuka uchádzača hodnotená v tom prípade, pokiaľ uchádzač vo svojej
ponuke predloží iné skrine, než tie ktoré sú požadované verejným obstarávateľom
v opise predmetu zákazky.
V prípade, že úspešný uchádzač odmietne uzatvoriť zmluvu, verejný obstarávateľ
uzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil v tomto postupe zadávania zákazky na
druhom mieste.
12. Obchodné podmienky:
Minimálne obchodné podmienky:
Splatnosť faktúry je do 21 dní od jej doručenia kupujúcemu. Za deň úhrady sa považuje
dátum odpísania kúpnej ceny z účtu kupujúceho.
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13. Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa v lehote do 19.06.2013
poštovou zásielkou alebo osobne (Ing. Kučerová, 1. poschodie, č. d. 103).

Ing. Mária Drličková
vedúca odboru ekonomiky a vnútornej správy

Trnava 12.06.2013
Vypracoval: Ing. Kučerová
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