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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Mesto Trnava
IČO:  00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestský úrad v Trnave
Kontaktná osoba: Miroslav Lalík, Ing.
Telefón: +421 333236132
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Fax: +421 333236400
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.trnava.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
ZŠ s MŠ Spartakovská, optimalizácia tepelného hospodárstva, zateplenie telocvične

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Objekt základnej školy Spartakovská ulica, v Trnave.
NUTS kód: 
SK021

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia zateplenia strešného a obvodového plášťa. Keďže najviac poškodený
bol strešný plášť nad miestnosťami umyvárok (pre chlapcov i pre dievčatá), projekt rieši i rekonštrukciu obidvoch
umyvárok v telovýchovnom pavilóne, vrátane všetkých dotknutých profesií. 
Telovýchovný pavilón je štvorcového pôdorysu vonkajších rozmerov 30,62 x 30,62 m. Jeho súčasťou sú veľká
telocvičňa, dve malé telocvične, OST, náraďovňa a trakt sociálneho a komunikačného zázemia. S učebňovým pavilónom
základnej školy je TV pavilón spojený prízemnou chodbou. 
Je zložený z dvoch vyvýšených telocviční (veľkej a malej), so svetlou výškou 6,05 až 6,35 m, a na ne napojených
znížených priestorov výmenníkovej stanice a vedľa nej situovanej ďalšej malej telocvične so svetlou výškou 3,35 až 3,65
m, ako aj náraďovne a traktu sociálneho a komunikačného zázemia s jednotnou svetlou výškou 3,35 m. 
Nosný systém tohto pavilónu je vyskladaný z typových oceľových nosných prvkov BAUMS-75. 
Rozsah riešenia: 
STREŠNÝ PLÁŠŤ: kompletná asanácia jestvujúcich strešných vrstiev vrátane plechobetónových stropných dosiek nad
prízemnou časťou sociálneho traktu, kompletná asanáciu ostatných jestvujúcich strešných vrstiev po úroveň jestvujúcich
nadbetonáviek plechobetónových stropných dosiek, nové zateplenie striech, zateplenie vnútorných atík, vymurovanie
atiky medzi náradovňou a OST , demontáž klampiarskych výrobkov, nové klampiarske výrobky: atiky s výhľadom na
vonkajšie zateplenie fasád hrúbkou 100 mm, nový bleskozvod, napojenie nových strešných zvodov, napojenie strešných
vpustov na jestvujúce zvislé vnútorné zvody kanalizácie . 
Zo všetkých striech telovýchovného pavilónu sa v prvej etape, odstránia pôvodné hydroizolačné a tepelnoizolačné vrstvy
ich existujúcich strešných plášťov až po úroveň perlit-betónovej zálievky oceľových trapézových strešných plechov, zo
strechy traktu sociálneho a komunikačného zázemia sa následne postupne šetrným spôsobom celoplošne odstráni aj
existujúca horizontálna nosná časť tejto strechy, tvorená oceľovými trapézovými plechmi a ich perlitovo-betónovej
zálievky. 
Na atikách malej a veľkej telocvične sa zvýši atika.  
OBVODOVÝ PLÁŠŤ - zateplenie obvodového plášťa fasádnym polystyrénom EPS 100, hrúbky 100 mm a výmenu
jestvujúceho oplechovania okien. 
SOCIÁLNY TRAKT - z dôvodu poškodenej hydroizolácie vlhnú vnútorné priečky zo strany chodby na oboch umyvárok,
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rieši sa preto ich kompletná obnova, t.j. kompletná rekonštrukcia dvoch umývarok, nové vnútorné osvetlenie sociálneho
traktu, nové sanitárne zariadenia umyvárok vrátane rozvodov studenej a teplej vody, sadrokartónový podhľad na
chodbe sociál. traktu + svetlá, prívod studenej vody z OST provizórne riešenie bude zrušené a nahradené trvalým
riešením rozvodu. 
Súčasťou zákazky sú demontáže a búranie práce uvedené v technickej správe a PD. 
Pred betonážou je potrebné staticky sanovanú časť oceľových trapézových strešných plechov dočasne montážne
podoprieť v tretinách ich rozpätia, t.j. á = 1,0 m !!! 
Definitívny rozsah navrhovanej sanácie oceľových trapézových plechov a ich stykov v jednotlivých strechách riešeného
telovýchovného pavilónu sa bude upresňovať za účasti zhotoviteľa, stavebného dozora, hlavného projektanta a statika
až pri samotnej realizácii, na základe skutočností zistených po ich jednostrannom, resp. obojstrannom obnažení.  
Pri realizácii je nutné zrealizovať vo všetkých priestoroch okrem umyvárok ochranu vnútorných povrchových úprav tak,
aby sa najmä pri búraní nepoškodili nové keramické obklady stien, nová keramická dlažba a vnútorné zariaďovacie
predmety. V prípade ich poškodenia bude zhotoviteľ povinný poškodené časti nahradiť a vymeniť.  
Materiál i položenie i odstránenie ochranných vrstiev si zhotoviteľ zohľadní v cenovej ponuke. 
Tiež je nevyhnutné dôkladne chrániť interiér sanovaných častí TV pavilónu pred zatekaním dažďovej vody a jeho
existujúce parketové podlahy napr. ich celoplošným prekrytím geotextíliou a veľkoformátovými drevoštiepkovými
doskami OSB3, zabraňujúcimi ich poškriabaniu stavebnou suťou vznikajúcou pri búracích a sanačných prácach. 
Vzhľadom na realizáciu v areáli školy je potrebné urobiť zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia na zaistenie
bezpečnosti detí i zamestnancov školy. 
Po realizácii zhotoviteľ vypracuje projekt skutočného vyhotovenia. Podrobnejšia požiadavka dodávok a prác je uvedená
v popise predmetu zákazky v súťažných podkladoch.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45214200-2 
Doplnkový slovník: IA13-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45410000-4,  45430000-0,  45440000-3,  45450000-6,  45310000-3,  45330000-9,  45332000-3,
45321000-3,  45311000-0,  45316000-5 

II.1.5)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Predmetom projektu je kompletná rekonštrukcia zateplenia strešného a obvodového plášťa, vrátane rekonštrukcie
oboch umyvárok v TV pavilóne.  
Telovýchovný pavilón je štvorcového pôdorysu vonkajších rozmerov 30,62 x 30,62 m. Jeho súčasťou sú veľká
telocvičňa, dve malé telocvične, OST, náraďovňa a trakt sociálneho a komunikačného zázemia. S učebňovým pavilónom
základnej školy je TV pavilón spojený prízemnou chodbou. 
Je zložený z dvoch vyvýšených telocviční (veľkej a malej), so svetlou výškou 6,05 až 6,35 m, a na ne napojených
znížených priestorov výmenníkovej stanice a vedľa nej situovanej ďalšej malej telocvične so svetlou výškou 3,35 až 3,65
m, ako aj náraďovne a traktu sociálneho a komunikačného zázemia s jednotnou svetlou výškou 3,35 m. 
Nosný systém tohto pavilónu je vyskladaný z typových oceľových nosných prvkov BAUMS-75. Hlavné nosné prvky
pozostávajú z oceľových stĺpov, priehradových stropných nosníkov, sedlových strešných väzníkov, zavetrovaní a
oceľových trapézových strešných plechov z hornej strany dobetónovaných a nadbetónovaných prostým betónom s
prídavkom perlitu, pre uloženie tepelnoizolačných a hydroizolačných strešných vrstiev miere spádovaných plochých
striech.  
Opláštenie obvodových stien TV pavilónu je z typových PB parapetných a atikových stenových prefabrikátov hrúbky 25
cm, kotvených k oceľovým nosným stĺpom posudzovaného objektu.  
Existujúce oceľové trapézové plechy prierezu VSŽ 12 102, tvoria horizontálny nosný podklad pre uloženie tepelno-
hydroizolačných strešných vrstiev a sú na viacerých miestach napadnuté hrdzou - zatekaním do strešnej konštrukcie cez
poškodenú povlakovú strešnú krytinu, ako aj kondenzáciou vodných pár v skladbe strešného plášťa, bez parozábrany.  
Najviac prehrdzavené časti oceľových trapézových plechov sa prejavujú v miestach ich stykov v priestoroch so zvýšenou
vlhkosťou. Ide najmä o obe umývárky traktu sociálneho a komunikačného zázemia a časť strechy nad odovzdávacou
stanicou tepla a vedľa nej situovanej strechy malej telocvične boxovne. 
Rozsah rekonštrukčných prác: 
STREŠNÝ PLÁŠŤ: kompletná asanácia jestvujúcich strešných vrstiev vrátane plechobetónových stropných dosiek
prízemnou časťou sociálneho traktu, kompletná asanácia ostatných jestvujúcich strešných vrstiev po úroveň jestvujúcich
nadbetonáviek plechobetónových stropných dosiek, nové zateplenie striech, zateplenie vnútorných atík, vymurovanie
atiky medzi náradovňou a OST, demontáž klampiarskych výrobkov: atiky, vnútorné plochy atík a zvislé plochy parapetov
okien, kotlíky a zvody, nové klampiarske výrobky: atiky s výhľadom na vonkajšie zateplenie fasád hrúbkou 100 mm,
kotlíky, zvody, nový bleskozvod, napojenie nových strešných zvodov na vonkajšie zvislé zvody ležatej kanalizácie,
napojenie strešných vpustov na jestvujúce zvislé vnútorné zvody kanalizácie.  
OBVODOVÝ PLÁŠŤ: zateplenie obvodového plášťa fasádnym polystyrénom EPS 100, hrúbky 100 mm, výmena
jestvujúceho oplechovania okien. 
SOCIÁLNY TRAKT 
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Z dôvodu poškodenej hydroizolácie prejavuje sa vlhutím vnútorných priečok zo strany chodby na oboch umyvárok, sa
zrealizuje ich kompletná obnova - kompletná rekonštrukcia dvoch umývarok, nové vnútorné osvetlenie sociálneho
traktu, nové sanitárne zariadenia umyvárok vrátane rozvodov studenej a teplej vody, sadrokartónový podhľad na
chodbe sociál. traktu + svetlá (osvetlenie), prívod studenej vody z OST provizórne riešenie bude zrušené.  
BÚRACIE PRÁCE - vybúrajú sa všetky skladby striech vrátane plechodosiek s nadbetonávkou v sociálnom trakte,
vybúrajú sa všetky skladby striech po jestvujúcu nadbetonávku plechodosiek, zdemontujú sa oplechovania všetkých atík,
zdemontujú sa oplechovania vnútorných plôch atík, zdemontujú sa oplechovania zvislých plôch parapetov okien nad
nižšou časťou strechy malá a veľká telocvičňa, zdemontujú sa jestvujúce oplechovania okien, vrátane zateplenia v
prízemnej časti pod oknami výšky cca 25 cm, zdemontujú sa kotlíky a zvislé zvody, podľa výšky zateplenia pri atikách
sedlových striech sa upraví výška otvoru napojenie na strešné kotlíky, zrealizuje sa vypálenie otvoru pre strešnú vpusť
na plechodoske nad náraďovňou, demontáž nástrešáka ( elektro ) na sociálnom trakte, ide k Impaku.  
Pred realizáciou demontáže strešného plášťa nad sociálnym traktom je potrebné zrealizovať tieto búracie a demontážne
práce: demontáž jestvujúcich svietidiel v sociál. trakte, demontáž sanitárnych zariadovacích predmetov v sociálnom
trakte, demontáž jestvujúceho sadrokartónového podhľadu na chodbe sociál. traktu, vybúranie všetkých murív vo
vnútorných priestoroch umyvárok, vybúranie muriva umývania nôh, vybúranie všetkých podlahových vrstiev umyvárok
po podkladný betón, osekanie keramických obkladov 
ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA 
Sanáciu existujúcich striech TV pavilónu realizovať spôsobom (viď skladby strešného plášťa v TS): Zo všetkých striech
TV pavilónu sa v prvej etape odstránia pôvodné hydro- a tepelnoizolačné vrstvy až po úroveň zálievky oceľových
trapézových strešných plechov. 
Zo strechy traktu sociálneho a komunikačného zázemia sa následne postupne celoplošne odstráni aj existujúca
horizontálna nosná časť tejto strechy - oceľové trapézové plechy.  
Pri rozoberaní plechodosky strechy soc. a komunikačného traktu je potrebné hrdzou nenarušené, alebo iba veľmi mierne
narušené oceľové trapézové plechy, napr. z chránenej chodbovej časti, zachovať neporušené následne sa použijú pri
náhrade výrazne odhrdzavených oceľ. trapézových plechov ostatných striech riešeného TV pavilónu !!! 
Bude vytvorená nová strešná konštrukcia, napr. z typových polyuretanových sendvičových strešných panelov
(KINGSPAN KS 1000 X-DEK XM alebo ekvivalentných s lepšími fyzikálnymi a tepelnoizolačnými vlastnosťami), s hrúbkou
tepelnoizolačného jadra 100 mm. 
Existujúce plechodosky ostatných striech riešeného telovýchovného pavilónu v prevažnej miere zostanú zachované. V
týchto je však potrebné sanovať v súčasnosti hrdzou narušené časti, pričom rozsah tejto sanácie je možné určiť až
počas realizácie navrhovaných sanačných prác na základe skutočnej miery odhrdzavenia jednotlivých oceľových
trapézových strešných plechov, resp. ich stykov !!!  
V miestach, kde sú existujúce trapézové strešné plechy prehrdzavené tak, že je ohrozená ich statická únosnosť, budú
lokálne odstránené a nahradené oceľovými trapézovými plechmi rovnakého prierezu získanými z celoplošne
odstraňovanej strechy traktu sociálneho a komunikačného zázemia.  
Nad vymenenými trapézovými plechmi sa následne vytvorí nová dobetonávka a nadbetonávka, navrhnutá z polystyrén-
betónu s objemovou váhou cca 1000,0 kg/m3.  
Hrdzou výraznejšie narušené styky oceľových trapézových plechov VSŽ 12 102, ktoré sú inak v dobrom stave, budú
sanované nasledovným spôsobom:  
Z hornej strany sa z miesta styku oceľových trapézových plechov v príslušnom nosnom module šetrným spôsobom
odstráni ich pôvodná perlitovo-betónová zálievka a oceľové plechy sa z oboch strán dôkladne odhrdzavia a ošetria na
tento účel certifikovaným antikoróznym náterom aplikovaným podľa technických požiadaviek jeho výrobcu. 
Následne sa vytvorí nová dobetonávka a nadbetonávka tohto styku, navrhnutá z monolitického železobetónu tr. C
20/25, armovaného pri spodnom povrchu jedným prútom ocele čím bude táto po jej vytvrdnutí na daný rozpon
samonosná. Zvislé vnútorné plochy všetkých atík budú zateplené extrudovaným polystyrénom hr. 50 mm. Na atikách
malej a veľkej telocvične sa zvýši atika.  
Pred betonážou je potrebné staticky sanovanú časť oceľových trapézových strešných plechov dočasne montážne
podoprieť v tretinách ich rozpätia, t.j. á = 1,0 m !!! 
Iba veľmi mierne hrdzou v súčasnosti narušené oceľové trapézové plechy VSŽ 12 102, resp. ich styky postačuje
antikorózne ošetriť iba z ich interiérovej strany, bez vybúravania ich existujúcej perlitovo-betónovej dobetonávky a
nadbetonávky.  
Definitívny rozsah navrhovanej sanácie oceľových trapézových plechov a ich stykov v jednotlivých strechách riešeného
telovýchovného pavilónu sa bude upresňovať za účasti zhotoviteľa, stavebného dozora, hlavného projektanta a statika
až pri samotnej realizácii, na základe skutočností zistených po ich jednostrannom, resp. obojstrannom obnažení !!!  
Po statickej sanácii sa vytvoria nové tepelnoizolačné a hydroizolačné strešné plášte. 
V celom telovýchovnom pavilóne je potrebnéna všetkych oceľových nosných prvkoch z interiérovej strany obnoviť
pôvodné antikorózne ochranne nátery po ich predchádzajúcom dôkladnom prekontrolovaní, očistení a v prípade potreby
aj odhrdzavení.  
Nad sociálnym a komunikačným traktom bude celá strešná konštrukcia s výnimkou oceľových nosníkov ich zavetrení
vybúraná a nahradená novým, ľahším strešným plášťom z typových sendvičových strešných panelov napr. KINGSPAN
KS 1000 X-DEK XM, s hrúbkou tepelnoizolačného jadra 100 mm.  
ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA 
Fasádny polystyrén bude k podkladu kotvený pomocou hmoždiniek vhodných pre pórobetón. Je možné použiť len
certifikovaný zatepľovací systém, ktorý má riešené i systémové detaily.  
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Vonkajší povrch fasádnych polystyrénov bude opatrený tenkovrstvovou silikónovou ušľachtilou omietkou. Nie je možné
vzájomne kombinovať konštrukčné prvky viacerých druhov zatepľovacích systémov. Pred realizáciou zateplenia je
potrebné vyspraviť povrch a skontrolovať ťahovú únosnosť existujúcich obvodových panelov. Dodávateľ v rámci
výrobnej dokumentácie zabezpečí projekt kotvenia kontaktného zateplovacieho systému.. 
1.Steny obvodového plášťa sa zateplia kontaktným zateplovacím systémom vytvoreným na báze fasádneho
expandovaného polystyrénu hrúbky 100 mm, kotveného k podkladu pomocou plastových hmoždiniek s zníženým
difúznym odporom = 40.  
2. Soklová časť objektu sa zateplí fasádnym extrudovaným polystyrénom hrúbky 100 mm, do výšky 500 mm. Ostenia a
nadpražia všetkých otvorov sa zateplia fasádnym polystyrénom EPS hrúbky 20 mm.  
V miestach zvislých zvodov bleskozvodu, zateplenie obvodových stien hrúbky 100 mm sa zrealizuje tepelnou izoláciou z
minerálnej vlny FKD v šírke 500 mm.  
UMYVÁRNE A SPRCHY - pred asanáciou kompletnej stropnej konštrukcie sa zdemontujú všetky sanitárne zariadovacie
predmety, svietidlá a kabeláž elektr. rozvodov, následne sa vybúra murivo hr. 250 mm, výšky 2000 mm na ktorom boli
upevnené umývadlá , asanuje sa priečka pre sprchy a kúpel nôh, vybúrajú podlahové vrstvy po jestvujúci podkladný
betón, zvislé zvody kanalizácie od strešných vpustí zostávajú zachované. 
Po realizácii novej stropnej konštrukcie z PUR panelov (Kingspan prípadne ekvivalentných) sa zrealizuje obnova
umyvárok. Zrealizuje sa nová skladba podlahy, vymuruje sa nová priečka v sprchách, následne sa vybúra murivo hr. 250
mm, výšky 2000 mm na ktorom boli upevnené umývadlá, asanuje sa priečka pre sprchy a kúpel nôh, vybúrajú
podlahové vrstvy po jestvujúci podkladný betón, zvislé zvody kanalizácie od strešných vpustí zostávajú zachované,
realizácia nových rozvodov vody, nový náter oceľovej konštrukcie väzníkov a stĺpov, realizácia keramických obkladov a
dlažieb, montáž el. rozvodov a svietidiel, montáž nových sanitárnych zariadovacích predmetov, vymaľovanie umyvárok. 
Do ceny verejný obstarávateľ požaduje zahrnúť i náklady na dopravu a skladovanie, zariadení alebo konštrukcií,
montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, dodávky
a montáže materiálov a predmetov, náklady na energie pri realizácii, poplatky, pomocné lešenie, presuny hmôt a i,
všetky priame i nepriame náklady súvisiace so stavbou, odvoz a poplatok za riadenú skládku sute, certifikáty použitých
materiálov, všetky potrebné revízie k užívaniu a prevádzke predmetu zákazky. 
Je nutné zrealizovať vo všetkých priestoroch okrem umyvárok ochranu vnútorných povrchových úprav tak, aby sa najmä
pri búraní nepoškodili nové keramické obklady stien, nová keramická dlažba a vnútorné zariaďovacie predmety. V
prípade ich poškodenia bude zhotoviteľ povinný poškodené časti nahradiť a vymeniť.  
Materiál i položenie i odstránenie ochranných vrstiev si zhotoviteľ zohľadní v cenovej ponuke. 
Tiež je nevyhnutné dôkladne chrániť interiér sanovaných častí TV pavilónu pred zatekaním dažďovej vody a jeho
existujúce parketové podlahy napr. ich celoplošným prekrytím geotextíliou a veľkoformátovými drevoštiepkovými
doskami OSB3, zabraňujúcimi ich poškriabaniu stavebnou suťou vznikajúcou pri búracích a sanačných prácach. 
Vzhľadom na realizáciu v areáli školy je potrebné urobiť zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia na zaistenie
bezpečnosti detí i zamestnancov školy. 
Po realizácii zhotoviteľ vypracuje projekt skutočného vyhotovenia. 
Práce požadované verejným obstarávateľom musia byť realizované špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 330/1996 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien doplnené zákonom č.
158/2001 Z. z., nariadením vlády č. 159/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri
používaní pracovných prostriedkov, je nutné sa riadiť nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a
zdravotných požiadavkách na stavenisko. z..

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  189 922,3600 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  5

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v
§ 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií u ktorých sa to vyžaduje, prípadne dokladmi
podľa § 26 ods. 4 alebo 5 za podmienok ktoré sú v týchto odsekoch uvedené: 
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo
za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním  
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,  
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d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,  
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,  
f) je oprávnený dodávať uskutočňovať stavebné práce, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú
predkladá uchádzač ponuku,  
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač nedokladuje, 
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,  
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
členom ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba,
ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní, bola 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou
osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala
v čase, keď k nástupníctvu došlo právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní,  
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia, 
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhradu mzdy alebo odstupného, na
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.  
* Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať uskutočňovať stavebné práce 
f) písm. h) čestným vyhlásením, 
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením. 
* Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže požadované doklady
nahradiť predložením platného Potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 a 3 zákona.
/predložený ako fotokópia/.  
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla. 
Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. 
Za závažné porušenie odborných povinností sa považujú okolnosti v zmysle ods. 5 a posudzujú sa podľa ods. 6. a 7. §
26 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO v znení neskorších predpisov. 
PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26a ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
Preukazovanie majetkovej účasti  
(1) Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť  
a) právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej
majú kvalifikovanú účasť,  
b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok
neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať, alebo  
c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.  
(2) Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10% na
základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu
na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa
na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ
nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.  
(3) Majetková účasť sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie,
zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov
alebo obdobnými dokladmi, vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako tri mesiace. 
Odôvodnenie: Preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje zákon o verejnom
obstarávaní.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  doklady zmysle ustanovenia
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§ 27 ods.1 písm. a) , t. j. vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky (pobočky
zahraničnej banky) o poskytnutí úveru klientovi. 
Vo vyjadrení banka alebo pobočka zahraničnej banky potvrdí, že uchádzač ako klient tejto banky:  
a)si plní svoje záväzky,  
b)nie je v nepovolenom debete,  
c)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 verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 a § 26a vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas
trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač
alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.  
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestnými vyhlásením uchádzača v zmysle § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006
Z. z., pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač
podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Doklady musia byť
predložené ako originály alebo overené fotokópie. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 31 ods. 3 a 4 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie
jednotlivých dokladov. 
Zdôvodnenie: verejný obstarávateľ má záujem, aby uchádzač reálne disponoval požadovanými finančnými prostriedkami
vzhľadom k hodnote zákazky a tým neohrozil plnenie zákazky.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť na poskytnutie prác, t. j. doklady podľa
§ 28 ods. 1 písm. b), g), i) a j) zákona o verejnom obstarávaní.  
* v zmysle § 28 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (1.9.2010
1.9.2015) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,  
Verejný obstarávateľ okrem zoznamu prác (kde budú zákazky podobného charakteru kategória pozemné stavby)
zároveň požaduje predložiť potvrdené minimálne dve referencie - výstavby/rekonštrukcie podobných stavieb na
samostatnom liste s min. investičnými nákladmi 90 000,- eur bez DPH za zákazku, s potvrdením obstarávateľa o
uspokojivom vykonaní prác a obsahom v zmysle § 28 ods.1, písm. b). V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie
na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, uvedie ich len v zozname s poznámkou UVO. 
Pod stavebnými prácami rovnakého charakteru sa rozumejú stavby v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej
zložitosti ako je predmet zákazky, t. j. stavby respektíve rekonštrukcie pozemných stavieb (občianskej a bytovej
výstavby vrátane zateplenia), ktoré obsahovali práce uvedené v predmete zákazky. Zoznam ako i potvrdené referencie
(zákazky) musia obsahovať: a) druh realizovaných prác, b) zmluvnú cenu zákazky v eur bez DPH, c) miesto
uskutočnenia prác, d) lehotu uskutočnenia prác, e) zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, f)
meno, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť uvedené informácie, potvrdenie
uvedených skutočností zo strany oprávnenej osoby investora s uvedením dátumu, mena, funkcie a podpisu oprávnenej
osoby a odtlačku pečiatky objednávateľa. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, je potrebné na
prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň v príslušnom
kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti,
t.j. v ktorom sa referencia (stavba) realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré
sú vyjadrené v inej mene ako euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene euro. 
* v zmysle § 28 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, pričom súčasne požadujeme predložiť i doklad
o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (s odborným zameraním pozemné stavby) vydaného Slovenskou komorou
stavebných inžinierov v zmysle Stavebného zákona č.50/1976 Zb. a zákona č.138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
pre činnosť stavbyvedúceho opatrené originálom odtlačku pečiatky a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby.
Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte,
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predložený uchádzačom so sídlom mimo územia SR, preukazujúci požadovanú skutočnosť. Stavbyvedúci uchádzača
musí mať min. 3 roky praxe vo funkcii stavbyvedúceho.  
V zmysle uvedeného uchádzač predloží štruktúrovanú informáciu /životopis stavbyvedúceho/ obsahujúcu/i:  
1. funkcia: meno a priezvisko, stupeň zodpovednosti - funkcia na stavbe/stavbách;  
2. vzdelanie: najvyššie dosiahnuté vzdelanie, názov školy, dátum ukončenia školy;  
3. iné odborné vzdelanie: škola/vzdelávacia inštitúcia, dosiahnuté vzdelanie, dátum;  
4. prax: celková prax (roky), prax na podobných zmluvách (roky), prax vo funkcii stavbyvedúceho (roky),  
5. zamestnávateľ od/do (roky), pracovné zaradenie/ funkcia, kontakt (tel., e-mail).,  
Zároveň požadujeme čestné prehlásenie stavbyvedúceho,  
- že ako stavbyvedúci bude uchádzačovi k dispozícii počas realizácie stavby, respektíve že bude vykonávať funkciu
stavbyvedúceho na predmetnej stavbe bez ohľadu na to, v akom právnom vzťahu (zamestnaneckom pomere) je voči
uchádzačovi, 
- že má prax vo funkcii stavbyvedúceho minimálne tri roky 
* v zmysle § 28 ods. 1 písm. i) - vyhlásenie o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich zamestnancov
za predchádzajúce 3 roky (2012,2013,2014), 
* v zmysle § 28 ods. 1 písm. j) - údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na
uskutočnenie stavebných prác.  
V súlade s § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto
prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto
osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na
preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a §26a vo vzťahu k
tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť
alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu,
ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej
osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.  
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestnými vyhlásením uchádzača v zmysle § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006
Z. z., pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač
podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.  
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 31 ods. 3 a 4 zákona č. 25/2006 Z. z.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie
jednotlivých dokladov. 
Zdôvodnenie podmienok podľa § 28, ods. 1 písm. b), g), i) a j) zákona o verejnom obstarávaní: Splnením podmienky
účasti uchádzač preukáže skúsenosti, schopnosť a spôsobilosť, technickú a strojovú vybavenosť, podmienky a
organizačné zabezpečenie splnenia úrovne kvality pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom rozsahu a v
požadovanej kvalite.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

OIV-31177/2015
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  12.10.2015 13:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  12.10.2015 13:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  12.10.2015 13:30
Miesto :  na Hlavnej ulici v Trnave č. 1, Radnici, v zasadačke primátora
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie obálok s ponukami je neverejné z dôvodu, že ponuky,
ktoré splnia podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa sa budú vyhodnocovať elektronickou aukciou.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
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Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu zo súťažných ponúk, ak budú v rozpore s finančnými 
možnosťami verejného obstarávateľa a ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená. V prípade ak nevyhovie
žiadna s ponúk, súťaž bude zrušená. Žiadosť o účasť, respektíve žiadosť o súťažné podklady si záujemca vyžiada
zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Mestský úrad v Trnave, Trhova č. 3, 917 71 Trnava alebo osobne na
podateľňu Mestského úradu v Trnave. 
Súťažné podklady budú zverejnené na stránke www.uvo.gov.sk. Podklady budú poskytnuté osobne kontaktnou osobou
alebo budú zaslané poštovou zásielkou. V prípade osobného prevzatia si uchádzač súťažné podklady prevezme v
pracovných dňoch v čase 08.30 hod. - 11.30 hod. a 12.30 hod. - 15.30 hod., v piatok vždy do 14.00 hod. po vopred
telefonicky dohodnutom termíne s kontaktnou osobou (uvedenej v bode I. 1). Písomná (printová) žiadosť musí
obsahovať: kompletné identifikačné údaje záujemcu vrátane poštovej doručovacej adresy, na ktorú sa požaduje súťažné
podklady doručiť (korešpodenčnú adresu), názov predmetu zákazky s vestníkovým označením súťaže, meno
zodpovedného pracovníka (kontaktnú osobu) vrátane telefónneho čísla a spôsob prevzatia resp. doručenia súťažných
podkladov (poštou alebo osobne). V prípade, ak záujemca pošle oskenovanú žiadosť emailom, verejný obstarávateľ
požaduje potvrdenie (doručenie) žiadosti prostredníctvom pošty do troch dní odo dňa zaslania žiadosti emailom. 
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si stiahli súťažné podklady z internetovej stránky profilu verejného
obstarávateľa, aby sa zaregistrovali ako záujemcovia u verejného obstarávateľa zaslaním mailu na kontaktný mail:
miroslav.lalik@trnava.sk. s údajmi: názov zákazky, obchodné meno záujemcu, adresu sídla/miesta podnikania, IČO,
kontaktnú osobu (meno, mailový a telefonický kontakt). V prípade, že verejný obstarávateľ nebude poznať identifikačné
údaje resp. kontaktné údaje záujemcov, nevie im zabezpečiť doručenie vysvetlení, oznámenie o zmenách a iné
informácie, ktoré by mohli mať vplyv na vypracovanie kvalifikovanej ponuky uchádzača.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
21.09.2015
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