
                                  Výzva na predloženie ponuky 
             v rámci výberu dodávateľa služby prostredníctvom elektronickej aukcie 
         V zmysle zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a príkazu primátora č. 7/2015 

                    -Zákazka podľa §9 ods. 9 

 
 
1.Identifikácia obstarávateľa: 
 
   Názov: TT-KOMFORT s.r.o. Trnava                                        IČO: 36277215 
   Obec(mesto): Trnava                                                           PSČ: 917 32 
   Ulica: Františkánska                                                             Číslo: 16 
   Kontaktná osoba: Ing. Juraj Šturdík, technik TO 
   Telefón: 033/3236 598                                                       Fax: 033/3236555 
   Elektronická pošta: juraj.sturdik@tt-komfort.sk                    Internetová adresa: www.tt-komfort.sk 
 
2.Názov zákazky podprahovej(práce):  
                 „Rekonštrukcia ľavej terasy MŠ Murgašova 13“ 
 
3.Miesto dodania stavebných prác: MŠ Murgašova 13, Trnava 
 
4.Predmet a rozsah zákazky: 
 
  Je potrebné, aby si záujemcovia miesto stavby obhliadli, po dohode s riaditeľkou MŠ 
   p. Čapeľovou  t.č. 033/3236787, projektová dokumentácia a výkaz výmer je súčasťou súťažných podkladov. 

 
Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie pochôdznej terasy v objekte MŠ Murgašova 13 v Trnave na 
druhom nadzemnom podlaží, vrátane opravy zábradlí, nadvarenia konštrukcie na jestvujúce zábradlie, 
výmena okien a dverí priľahlých k terase vrátane vyspravenia a maľby. Je nevyhnutné, aby zhotoviteľ 
zabezpečil ochranu obnaženej stropnej konštrukcie voči atmosférickým vplyvom. 
 
V rámci obnovy sa vybúrajú jestvujúce vrstvy strešného plášťa až po stropnú konštrukciu a nahradia novým 
plášťom. Pôvodné okná a balkónové dvere priľahlé k terase sa nahradia novými plastovými s izolačným 
dvojsklom: 
- profil : min. 5-komorový 
- stavebná hĺbka: 70-75 mm 
- zasklenie : izolačné dvojsklo Ug=1,1 W/m2.K, výplň Argón, max. Uok=1,3 W/m2.K 
- celoobvodové kovanie, biela farba, nie ekonomická verzia, poistka proti chybnej manipulácii 
- vonkajšie parapetné plechy Al, biele, hr. min. 1,0 mm, vnútorné plastové parapety 
- tieniace prvky okien - vnútorné žalúzie na okenných krídlach s vodiacimi lankami farby bielej poprípade 
svetlosivej 
Jestvujúce strešné zvody sa zdemontujú opatria novým náterom a namontujú naspäť. 
Steny zvislé pod odkvapmi sa vyspravia a omietnu vonkajšou omietkou, prispôsobenou jestvujúcej omietke. 

 
5.Kód CPV: 45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl,  
        45261300-7 Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov 
        45261410-1 Strešné izolačné práce 
        45321000-3 Tepelnoizolačné práce 
 
6.Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia poskytnutia služby: 

   Počas letných prázdnin (júl, august 2015; maximálne do 21.8.2015) 
 
7.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,  
   v ktorých sa uvádzajú: 
   Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom preddavky nebudú poskytnuté. 

Pri každom príkaze na úhradu bude zadržaná 10% krycia rezerva z ceny s DPH a 5% bude uhradených s 
poslednou faktúrou. Pri vyplatení záverečnej faktúry bude zadržaná 5 % záručná rezerva z ceny diela bez DPH 
– zádržné z ceny za zhotovenie diela na dobu 3 rokov  pre prípady, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním 
vád diela do 48 hodín počas pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie a vady neodstráni v čase, na 
ktorom sa zmluvné strany písomne dohodnú. Obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne 
zrealizované práce. 

 
8.Podmienky účasti: 
    Uchádzač predloží: 

- podľa § 26 ods. 1 písm. f) v spojení s § 128 ods. 1 zákona, originál resp. úradne overenú kópiu dokladu o 
oprávnení uskutočňovať dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu nie staršiu ako 
3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktorý vedie 
úrad pre verejné obstarávanie.  
- podľa § 28 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov 
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, 
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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    Minimálne však doložiť 3 už zrealizované zákazky podobného charakteru a 

rozsahu. 
 
9.Upozornenie: 
   V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 8., nebude tento uchádzač 
   prizvaný do elektronickej aukcie.  
 
 
10.Súťažné podklady 
     Uchádzač pred vypracovaním ponuky vykoná fyzickú obhliadku dotknutých priestorov 

za účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom týchto priestorov tak, aby bolo 
z jeho strany možné predložiť presne definovanú ponuku. 

     
  Súťažné podklady v elektronickej podobe tvorí: 
     1. Výzva na predloženie ponuky 
     2. Krycí list ponuky 

3. Projektová dokumentácia – súbor .zip  (Pôdorysy, Rezy, Výkazy, Technická správa, Výkaz výmer) 
4. Návrh zmluvy o dielo 
 

11. Zverejnenie súťažných podkladov: 16.6.2015 
Súťažné podklady budú zverejnené a dostupné na webovej stránke mesta Trnava, v sekcii verejné    
obstarávanie.( www.trnava.sk / Užitočné informácie / Verejné obstarávanie /  Zákazky podľa § 9 ods. 9 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní / Verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác 
 limit nižší ako 30 000 eur bez DPH 
 
Projektová dokumentácia  bude zbalená a zaheslovaná do súboru vo formáte .zip.  
Heslo sa záujemcovi zašle mailom na základe písomnej žiadosti.  
 
Ak bude žiadosť poslaná faxom, žiada obstarávateľ jej potvrdenie prostredníctvom pošty alebo 
elektronickými prostriedkami (mailom). Telefonicky podaná žiadosť musí byť potvrdená písomne (poštou 
alebo mailom) pred uplynutím lehoty určenej na predloženie ponuky. 

     Heslo sa bude poskytovať v pracovných dňoch pondelok - štvrtok od 8:00-14:00 hod., 
     v piatok od 8:00-12:00 hod. 
 
12.Lehota/miesto na predkladanie ponúk:  29.6.2015 do 10:00 hod. 
     Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
     TT-KOMFORT s.r.o. Trnava 
     Františkánska 16 
     917 32 Trnava 

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 „Rekonštrukcia ľavej 
terasy MŠ Murgašova 13“. 

 
13.Otváranie obálok s ponukami: 29.6.2015 o 10:30 hod. 
     Otváranie obálok s ponukami - splnenie podmienok účasti je neverejné - obstarávateľ nepoužije 
     § 41 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko po vyhodnotení splnenia podmienok účasti 

     použije elektronickú aukciu. 
 
14.Lehota viazanosti ponúk: do 30.9.2015 
 
15.Obsah ponuky: 
          Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať: 
     - ocenený výkaz výmer (bude ako príloha č. 1 k ZoD) 
     - krycí list ponuky, s uvedením ceny diela 
     - doklady podľa bodu č. 8 
     - 1x návrh zmluvy podpísaný štatutárom uchádzača, kde v bode 4.1 návrhu ZoD bude uvedená 
      cena diela z krycieho listu ponuky. 

- kontaktnú osobu pre elektronickú aukciu (tel.č./mobil, mail) 
     

- ponuka na CD/DVD 
 
Uchádzačov žiadame predložiť 1x ponuku v elektronickej podobe na CD/DVD v zmysle §18a zákona 
25/2006 Z.z.:  
Ak uchádzač alebo záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi dokumenty v listinnej 
podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, 
ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením 
mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto 
osôb a odtlačku pečiatky.   

 



16.Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
    -najnižšia cena(vrátane DPH) 
    -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. 
 
    Najúspešnejší uchádzač, ktorý splní požiadavky obstarávateľa, predloží po skončení e-aukcie 
    obstarávateľovi potvrdený položkovitý rozpočet upravený na vysúťaženú cenovú ponuku. 
    Tento rozpočet bude súčasťou zmluvy o dielo. 
 
17.Ďalšie informácie obstarávateľa: 
 
    Obstarávateľ 

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH bude vyššia ako limit  
        v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. 
   -  si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku príp. redukovať rozsah zákazky 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- § 46  
      
Termín konania elektronickej aukcie bude uvedený vo výzve na účasť v elektronickej aukcii, 
ktorá bude uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred konaním elektronickej aukcie.  
 
 
 
Dátum: 16.6.2015 


