Mesto Trnava
Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava

V Trnave,12. 10. 2017

ÚVO/34033-69472/2017/Bšá

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
na zákazku z nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení zákona č. 93/2017 Z. z.
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: Mgr. Marcela Branišová, vedúca útvaru
verejného obstarávania, marcela.branisova@trnava.sk
2. Názov zákazky : Vianočné exteriérové osvetlenie mesta Trnava
3. Druh zákazky: zákazka v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení zákona č. 93/2017 Z. z. tovar, služba
4. Miesto predmetu realizáce zákazky : centrálna mestská zóna Trnava
5. Čas trvania zmluvy ( zákazky) : dodanie a montáž najneskôr do 29. novembra 2017
demontáž od 7.1.2018
6. Predpokladaná hodnota zákazky : finančný limit v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 93/2017 Z.z. t.j. 49 999 EUR bez DPH
Opis predmetu zákazky : kód CPV 31500000-1 Osvetľovacie zariadenia a elektrické
žiarovky
45310000-3 Elektroinštalačné práce
Predmetom zákazky je dodávka vianočného exteriérového osvetlenia mesta Trnava,
ktorá bude inštalovaná v centrálnej mestskej zóne na uliciach Trojičné námestie,
Diavdelná , ulica Hlavná, Mikulášske námestie, Univerzitné námestie vrátame montáže
a napojenia v termíne do 29.11.2017 a demontáže a odpojenia v termíne od 7.1.2018
Zoznam, popis a počet prvkov vianočnej výzdoby:
Osvetlenie Mestskej veže na Trojičnom námestí v Trnave:

Telefón
0918 947 037

Pracovisko:
Hlavná 5

IČO
E-mail
Internet
00 313 114 marcela.branisova@trnava.sk www.trnava.sk

Strana 2

LED svetelný záves farba svetla 12 000 K - studená biela, umiestnenie na zábradlie
mestskej veže, výška závesu 1,5 m, jedna strana zábradlia dĺžka 9 m, celkom 4 strany,
celkový počet LED 5400
Osvetlenie a výzdoba vianočného stromu na Trojičnom námestí v Trnave
Priestorová špička vianočného stromu LED , farba svetla 12 000 K - studená biela,
3D hviezda výška 90 cm na dvojmetrovej kotviacej tyči (ilustračné foto príloha č.1 ) – 1
kus
Ozdobná vianočná guľa, plast lesklý priemer 20 cm farba zlatá lesklá, počet 40 kusov
Ozdobná vianočná guľa, plast lesklý priemer 20 cm farba biela lesklá, počet 40 kusov
Svetelná vianočná vločka 6cípa o priemere 50 cm, LED studená biela, počet 20 kusov
Svetelná guľa LED studená biela fiberglassová (resp. kobercová) priemer 50 cm,
počet 15 kusov
LED string exteriérová studená biela reťaz dĺžka 20m počet LED 120/1 reťaz,
rozostup 10 cm, dĺžka osvetlenia celkom 720 m
Osvetlenie ulice Divadelná
Svetelný previs nad ulicou, LED string exteriér, farba svetla 12 000 K - studená biela,
šírka ulice 5,5 m, rozostup medzi kotviacimi lanami 20 m, počet kotviacich lán 4, t.j.
dĺžka svetelného previsu celkom 80 m, rozostup medzi jednotlivými reťazami 30 cm,
celková dĺžka jednej reťaze aj s previsom 80 m, celková dĺžka reťazí spolu 1440 m,
rozostup LED na 1 reťazi 10 cm (ilustračné foto príloha č. 2)
Osvetlenie Hlavnej ulice
Svetelná brána umiestnená na Hlavnej ulici – obvod poloblúka 15 m, výška 3,5 m,
Prierez oblúka : bočná šírka 120 cm x čelná šírka 140 cm, rozložiteľná, výplet umelá
čečina a LED string exteriér farba svetla 12 000 K - studená biela , celkový počet LED
7 200, kotvenie musí byť zabezpečené mobilnou záťažou bez zásahu do dlažby
( ilustračné foto príloha č. 3)
Svetelný záves LED, farba svetla 12 000 K - studená biela, umiestnenie na zábradlie
balkóna budovy radnice na Hlavnej ulici, výška závesu 1 m, dĺžka 14 m, rozostup
medzi LED 10 cm, celkový počet LED na závese 1400 ks.
Svetelná dekorácia štyroch stĺpov pri vstupe do radnice, reťaz LED, farba svetla
12 000K - studená biela, celkový počet LED 480 na 1 stĺpe, počet stĺpov spolu 4
Svetelná dekorácia „Kráľovská koruna“ 3D, rozmer 200x200 cm, výška 130 cm,
osvetlenie konštrukcie vnútorného výpletu LED diódy červené, osvetlenie vonkajšej
konštrukcie koruny LED zlatá. Koruna má po obvode vzor ľalie z Anjou na vrchole
ktorých sú umiestnené kríže t.j. 4 vrcholy a 4 kríže. (ilustračné foto príloha č. 3),
kotvenie koruny musí byť zabezpečené mobilnou záťažou bez zásahu do dlažby
Ostatné
Svetelná výzdoba ihličnatého stromu (jedľa srienistá) na Univerzitnom námestí , LED
modrá svetelná vianočná vločka 6 cípa o priemere 50 cm, počet 30 kusov
Svetelná výzdoba stromov na Nám. sv. Mikuláša, farba svetla 12 000 K – studená
biela, rozostup LED na reťazi 10 cm, počet LED na jeden strom 1200, počet stromov
celkom 7
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7. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk : najnižšia cenová ponuka. Zákazka nie je
rozdelená na časti.
8. Stanovenie zmluvných podmienok: verejný obstarávateľ podpíše s uchádzačom
Kúpnu zmluvu v nadväznosti na ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
9. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk:
do 19. októbra 2017 14,00 hod. (vrátane)
Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač predkladá ponuku v
elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených
v týchto súťažných podkladoch.
Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/
Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením
požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na
webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené
požadované naskenované doklady (doporučený formát je „PDF“) a vyplnenie
položkového elektronického formulára, ktorý odpovedá návrhu na plnení kritérií
uvedeného v súťažných podkladoch.

-

-

Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o
verejnom obstarávaní do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com.
Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla i
registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID).
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je
možné previesť dvoma spôsobmi:
v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazom
s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je
autentifikovaná spoločnosť, ktorej pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti.
Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v
čase 8 – 17 hod. (odporúčaný postup) , alebo
prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy
uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty v prípade, kedy spoločnosť
pomocou eID registruje osoba, ktorá nie je štatutárom tejto spoločnosti alebo je
registrácia do systému realizovaná pomocou hesla. Lehota v tomto postupe na tento
úkon sú 4 pracovné dni a je potrebné s touto dobou počítať pri vkladaní ponuky.
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Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v Prehľade zákaziek
vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem
ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky“.
Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné
miesta a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH,
cena s DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena
(kritérium hodnotenia)“)
V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené
požadované naskenované doklady vrátane vyplneného krycieho listu ponuky, ktorý
odpovedá návrhu na plnení kritérií.
Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch,
musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
a) Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“)
medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v
štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov
uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov
uvedených v týchto dokumentoch.
b) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať
v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania
systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní
medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi
c)

JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania
verejných
zákaziek.
JOSEPHINE
je
webová
aplikácia
na
doméne
https://josephine.proebiz.com.

d)

Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných
internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome.

e) Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej
adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa
dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE
považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
g) Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude
predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a výzvy na predloženie ponuky, prípadné
doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených
dokladov ako aj komunikácia pri revíznych postupoch medzi verejným obstarávateľom
a záujemcami/uchádzačmi a akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti
s týmto verejným obstarávaním, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje zákon

Strana 5

10. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Oprávnenie poskytovať tovar (služby), ktoré sú predmetom zákazky preukázané kópiou
dokladu o oprávnení podnikať a poskytovať tovar, služby 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. Ide o neopmenuteľnú
podmienku účasti vo verejnom obstarávaní podľa ust. 32 ods. 1) písm. e) zákona č.
343/2015 Z.z. Ponuka uchádzača, ktorý nesplní predmetnú podmienku účasti bude
vylúčená z vyhodnocovania.
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.
Finančné alebo ekonomické postavenie v zmysle § 33 ods.1 písm. a) uchádzač
v ponuke preukáže predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky,
v tomto vyjadrení banka alebo pobočka zahraničnej banky potvrdí, že uchádzač ako klient
tejto banky si plní svoje záväzky, nie je v nepovolenom debete, bežný účet uchádzača nie
je predmetom exekúcie.
Zároveň uchádzač predloží čestné prehlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých
predkladá potvrdenia, nemá vedené účty a ani žiadne iné záväzky.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia
využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí
uchádzač alebo záujemca verejné mu obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej
zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie.

11. 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.
12. Vyhotovenie ponuky:
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme.
13. 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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14. 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.
15. 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 v zmysle ustanovenia § 170 ods.8) písm. b)
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní podať námietky.
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.
Verejný obstarávateľ vylúči ponuku v zmysle § 53 ods.5, zákona č. 343/2015 Z.z. ak,
ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných
na vypracovanie ponuky,
Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu
postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré
nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní
pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať
zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako
dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako
predpokladaná hodnota zákazky.

S pozdravom
Mgr. Marcela Branišová, v.r.
vedúca útvaru verejného obstarávania

https://josephine.proebiz.com/promoter/tender/197/general,
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