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 Výzva na predloženie cenovej ponuky  

v rámci výberu dodávateľa na poskytnutie služby  

podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“)   

1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 

 Názov :  STEFE  Trnava, s.r.o.                                        

 Sídlo:   Františkánska 16, 917 32 Trnava 

 IČO :  36277215   

     Zastúpenie:             JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., MBA konateľka  

                                       Ing. Ondrej Borguľa, konateľ 

 

 

Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku: Ing. Oľga Štefániková    TO / SMM  

     email: olga.stefanikova@stefetrnava.sk 

 

Názov zákazky:  „Výkon technika PO a odborné prehliadky a odborné skúšky hydrantov, hasiacich prístrojov 

a požiarnych uzáverov “  

2. Postup a druh zákazky: zákazka v zmysle § 117 ZVO  

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Objekty (stavby) vo vlastníctve Mesta Trnava a v správe STEFE Trnava s. r. o., jedná sa o objekty bytových 

domov, nebytových priestorov, výmenníkových staníc, kotolní, hydrofórových staníc a MŠ vedených 

v prílohe 1 tejto výzvy. 

  

4. Čas trvania zákazky:  

 Začiatok dodania/ realizácie:                 30.5.2021 

 Ukončenie dodania / realizácie:      31.5.2022  ( 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy)   

        

5. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je výkon technika PO a  odborné prehliadky a odborné skúšky hydrantov, hasiacich 

prístrojov a požiarnych uzáverov,  oprava  a doplnenie HP, výzbroje do hydrantov, kontrola požiarnych 

uzáverov v objektoch uvedených v prílohe 1 tejto výzvy. 

 

6. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:  
     -najnižšia cena vrátane DPH – súčet všetkých položiek ( ocenená príloha č. 2 ) 
 

     - v ponuke uviesť, či je zhotoviteľ platca DPH, alebo nie  
Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, 
dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie ponuky. 
 

7. Stanovenie zmluvných podmienok:  verejný obstarávateľ podpíše s víťazným uchádzačom priložený 

návrh zmluvy. 

 

8.  Súťažné podklady: 

- Výzva na predloženie cenovej ponuky 
- Krycí list ponuky 
- Príloha č. 1 – Zoznam objektov v správe STEFE Trnava, s.r.o. vo vlastníctve mesta Trnava 
- Príloha č. 2 – Ocenenie položiek 
- Návrh Rámcovej zmluvy  

     - Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo VO 

     - Príloha č. 4 - Identifikačné údaje uchádzača 

     - Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 
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9.  Lehota na predkladanie ponúk:  

  Lehota na predkladanie ponúk je do 14.05.2021 do 11:30 hod. 

      Otváranie obálok s ponukami:           14.05.2021  o  12:30 hod.    

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:   STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16,  917 32 Trnava 

10. Obsah ponuky:  

 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať:  

- krycí list ponuky 

- nacenené položky (príloha č.2) 

- doklady podľa bodu č.11 

- 1 x návrh zmluvy podpísaný štatutárom uchádzača 
 

11. Podmienky účasti:  

 - Predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia tohto dokumentu nie starší ako 3 
mesiace), v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača vykonávať predmet 
zákazky.  

- Preukázanie splnenia podmienky na uzavretie zmluvy, nakoľko verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s 
uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak  u neho existuje 
dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) (ak konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť 
inými účinnými opatreniami).  

- Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo VO ( príloha č. 3 ) 

- Identifikačné údaje uchádzača ( príloha č. 4 ) 

- Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov ( príloha č. 5 ) 

-  Predloženie dokladu o poistení zodpovednosti za škodu v minimálnej poistnej sume 300 000,- €. 

- Predloženie zoznamu zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať predmet verejného obstarávania 
a predloženie platných osvedčení o odbornej spôsobilosti na činnosť Technika požiarnej ochrany a 
oprávnení na odborné prehliadky a skúšky hydrantov a hasiacich prístrojov v súlade s §11 zákona č. 
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a oprávnenia na opravy a plnenie hasiacich 
prístrojov od výrobcu HP: Kodreta, Albeco, Haspo, ETS,HTB, Gloria, Červinka, Beta, Sanal, Kovoslužba, 
Tepostop.  

           

12. Spôsob predloženia ponuky: 

       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 :   

           „Výkon technika PO a odborné prehliadky a odborné skúšky hydrantov, hasiacich prístrojov 
a požiarnych uzáverov “  

 

13. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi:  

 olga.stefanikova@stefetrnava.sk 

 

14. 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. 

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. 

15. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:  

        Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom  informáciu mailom  

o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku, ostatným 

oznámi, že neuspeli.  
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16.   Ďalšie informácie obstarávateľa:  

        Obstarávateľ  
        -  si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH bude vyššia ako limit   v zmysle 

zákona č. 343/2015  
        -  si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena niektorej z položiek bude výrazne prekračovať bežnú 

trhovú cenu za konkrétny úkon, resp. neprimerane vysoká, príp. nízka cena jednej z položiek v porovnaní s 
inými uchádzačmi  

       - si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku 

finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, 

ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená  

      - proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania 

zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu v zmysle „ZVO“ 

      -  uchádzač bude akceptovať výlučne e-mailovú formu pri zasielaní cenových ponúk, objednávok a faktúr 

jednotlivých čiastočných plnení zmluvy 

 

  

       Dátum 03.05.2021 


