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 zákazka podľa § 9 ods. 9                                                            v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.        

 

Výzva na predloženie ponuky 
v rámci výberu zhotoviteľa stavebných prác 

v  zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a  príkazu primátora č.7/2015  

- zákazka podľa § 9 ods.9 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto  Trnava, Mestský  úrad v Trnave                                              
IČO: 00313114  
Kontaktná osoba:  Miroslav Horník, odbor  investičnej výstavby 
Obec (mesto): Trnava                     PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová                        Číslo: 3 
Telefón: 033/3236113                                               
Fax: 033/3236400    
Elektronická pošta: miroslav.hornik@trnava.sk 
Internetová adresa : www.trnava.sk  

2.      Názov zákazky podľa § 9, ods. 9 (stavebné práce) :  

"Asanácia objektov po Dobrovoľnom hasičskom zbore Trnava a stavebné úpravy “ 

                                                                              
3.      Miesto dodania stavebných prác :       Rybníkova ulica č.8 v Trnave 
 
4.    Predmet a rozsah zákazky:     
 

      Predmet zákazky tvorí súbor v súčasnosti už neužívaných objektov po Dobrovoľnom  
      hasičskom zbore na Rybníkovej ulici č. 8 v Trnave  a stavebné úpravy na zabezpečenie  
      minimálnych bezpečnostných podmienok v tomto areáli.    
 
Štruktúra objektov : 
 
SO 01  Sociálne zariadenie vrátane prístavku 
SO 02  Administratívny objekt 
SO 03  Garáže vrátane skladovacích priestorov 
SO 04  Garáže 
SO 05  Vnútorný múr 
SO 06  Vonkajší múr so vstupnou bránou 
SO 07  Betónová plocha 
SO 08  Stavebné úpravy 
 
SO 01 Sociálne zariadenie vrátane prístavku 
Jedná sa o objekt pôvodne slúžiaci ako sociálne zázemie – sprchy, WC. Objekt je murovaný 
s pultovou plechovou strechou. Rozmery objektu cca 11,0 x 5,30 m, prístavok má rozmery  
3,0 x 2,40 m.  Objekt je čiastočne podpivničený ( rozm. cca 2,0 x 5,30 m ). Pivničný priestor slúži 
i v súčasnosti ako vodomerná šachta prípojky pitnej vody pre objekt obytný dom na parcele č. 226, 
ktorá musí byť vzhľadom na jej funkčnosť zachovaná. Asanácia tohto objektu musí byť realizovaná 
tak, že priestory pivnice s vodovodným potrubím budú ochránené voči poškodeniu.    
 
SO 02  Administratívny objekt 
Objekt je murovaný rozmerov cca 20,0 x 7,0 m. Strecha je plochá s vyvýšenou atikou zo strany 
Rybníkovej ulice.     
 
SO 03  Garáže vrátane skladovacích priestorov 
Objekt je murovaný s pultovou strechou. Krytina strechy, ktorú tvorí azbestová vlnovka bude v čase 
asanácie už zdemontovaná. Strop objektu je z heraklitových dosiek. Rozmery objektu cca 29,00 x 
7,5 m. Časť objektu slúžila ako garáže a časť ako skladové priestory.  

mailto:miroslav.hornik@trnava.sk
http://www.trnava.sk/
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SO 04  Garáže 
Jedná sa o najnovší objekt v rámci areálu. Objekt je murovaný s prefabrikovaným stropom a  plochou 
strechou pristavaný k hradobnému múru. Slúžil ako garáž s tromi parkovacími miestami. V jednej 
časti je umiestnená montážna jama. 
 
SO 05  Vnútorný múr 
Delí areál na dve časti. Jedná sa o murovanú konštrukciu dĺžky cca 24,0 m s dvojkrídlovou 
plechovou bránou..  
 
SO 06  Vonkajší múr so vstupnou bránou 
Rieši oplotenie v časti vstupu do areálu. Celková dĺžka je cca 20,0 m vrátane dvojkrídlovej oceľovej 
brány a vstupnej bránky. Jedná sa o murovanú konštrukciu. 
 
SO 07  Betónová plocha 
Jedná sa o vnútro areálovú betónovú plochu v jeho zadnej časti   
 
SO 08  Stavebné úpravy 
Jedná sa o statické zabezpečenie vonkajších múrov od chodníka na Rybníkovej ulici ( viď Technická 
správa statickej časti , ktorú vypracoval statik Ing. Rakús a tvorí prílohu k tejto Výzve ) a realizáciu 
oplotenia areálu. 
 
Návrh asanácie a ďalších stavebných úprav: 
 
Pred začiatkom samotnej asanácie môže nastať situácia, že objekty určené na asanáciu nebudú 
odpojené od jednotlivých prípojok inžinierskych sietí – voda, plyn. Jedná sa hlavne o objekt SO 01. 
Pri asanácii tohto objektu bude potrebné pristupovať zo strany zhotoviteľa obozretne a riešiť len tie 
časti objektu, ktoré nebudú dotknuté daným problémom. V prípade výskytu možných komplikácií, 
tieto budú operatívne riešené zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.   
Samotné objekty budú z časti zbúrané a z časti postupne demontované vrátane okapových 
chodníkov, schodísk a nájazdov do garážových brán.. Likvidáciu strechy nad objektom SO 03, ktorá 
je z azbestocementovej krytiny zabezpečí objednávateľ ( investor ) v predstihu prostredníctvom 
firmy, ktorá má príslušné povolenia na manipuláciu s azbestom ako s nebezpečným odpadom 
v zmysle platných noriem a predpisov. Všetky objekty budú asanované na úroveň -20,00 cm od 
úrovne terénu nádvoria. Špecifický prístup k asanácii si vyžiada likvidácia obvodových múrov 
objektov SO 01, 02, 03 v smere od Rybníkovej ulice. V tomto mieste spodná časť týchto obvodových 
múrov tvorí opornú konštrukciu pre chodník pre peších na Rybníkovej ulici. Výškový rozdiel medzi 
chodníkom a vnútro areálovou plochou je cca  -1,8 m. V prípade asanácie obvodových múrov až po 
úroveň základov resp. i vrátane základov môže dôjsť k deštrukcii telesa chodníka a následne k jeho 
zborteniu v dĺžke cca 60 m. Zo statického hľadiska bude potrebné vnútornú stranu existujúceho 
chodníka zabezpečiť tak, že bude ponechaná spodná časť obvodových múrov a to do výšky min. 20 
cm nad úroveň chodníka. Nakoľko obvodové múry sú zrealizované z plnej pálenej tehly bude 
potrebné na ponechané torzo obvodových múrov zrealizovať železobetónový veniec ako stužujúci 
prvok konštrukcie. Pri statickom zabezpečovaní tejto konštrukcie postupovať striktne podľa pokynov 
statika Ing. Rakús uvedených v technickej správe Statika, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto Výzve. 
Z bezpečnostného hľadiska bude ďalej treba na takto upravený obvodový múr osadiť oplotenie výšky 
min. 1,5 m,  ktoré zabráni prípadnému pádu alebo vstupu z chodníka na asanovanú plochu. 
Obdobným spôsobom treba riešiť i vstup na dotknutú plochu. Múr zlikvidovať a nahradiť ho 
oplotením. Oceľovú bránu a bránku zatiaľ ponechať. Toto nazvime to provizórne oplotenie by slúžilo 
až do doby vybudovania oddychovej zóny na asanovanej ploche teda aj počas realizácie prác na 
oddychovej zóne ako zariadenie staveniska – oplotenie staveniska. 
Pri asanácii garáží pri hradobnom múre treba dávať veľký pozor na to, aby nedošlo k jeho                        
poškodeniu.  Montážnu jamu, ktorá sa nachádza v jednej časti garáží zlikvidovať tak, že betón bude  
rozrušený, odstránený a jama zasypaná drobnou suťou zmiešanou so zeminou. 
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Pivničný priestor pod objektom SO 01 slúži v súčasnej dobe ako vodomerná šachta pitnej vody 
vedenej k obytnému domu na parcele č.226. V prípade, že dotknutý prívod pitnej vody bude 
preložený mimo asanovaného areálu, potrubie bude demontované a pivničný priestor bude 
zasypaný drobnou suťou zmiešanou so zeminou. Ak do doby asanácie nedôjde k prekládke tohto 
vodovodu treba asanačné práce na tomto objekte realizovať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.    
Časť nádvoria areálu má štrkový povrch a časť je betónová. Štrková časť bude ponechaná 
a betónovú vrátane častí z betónovej dlažby bude vybúraná. 
Pri asanačných prácach je potrebné počítať s tým, že musí byť zabezpečený prístup do bytov na 
prízemí obytného domu na parcele č. 226.         
Všetok vybúraný materiál a suť  musia byť uskladnené na certifikované skládky. Všetky jamy po 
odstránených konštrukciách budú zasypané zeminou a zrovnané.  
 

Poznámka : objednávateľ si vyhradzuje právo vstupu tretích osôb na stavenisko počas 

realizácie asanácie objektov.  Jedná sa o to, že v prípade použiteľnosti tehál 

pochádzajúcich z asanácie objektov ( bude posúdené zástupcami objednávateľa ihneď 

po začatí asanačných prác ) pre potreby objednávateľa tento zabezpečí pracovníkov, 

ktorí budú čistiť, paletovať a odvážať vyzískanú tehlu na vopred určenú skládku. 

V prípade, že táto činnosť bude mať objektívny dopad na termíny plnenia zo strany 

zhotoviteľa, bude táto otázka riešená po dohode oboch zainteresovaných strán formou 

dodatku k ZoD.        
 

5.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    
 
 začiatok:            najskôr                    1.10.2015 
 ukončenie:         najneskôr do         30.10.2015 

 
6.   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. Zhotoviteľovi bude uhradené max. 90 % zo zmluvnej ceny diela, ostatných 10 % 
bude uhradené po odovzdaní diela, resp. po odstránení všetkých vád a nedorobkov. Verejný 
obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované práce.  

 Úspešný uchádzač – dodávateľ je povinný v prípade poškodenia okolitej zelene, či iných 
konštrukcií (napr. chodníka), zabezpečiť na vlastné náklady uvedenie do pôvodného stavu.  

7.     Podmienky účasti / za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :          

         Uchádzač predloží: 

– kópiu dokladu o oprávnení podnikať s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zákazky,     
t. j. kópiu výpisu z obchodného registra alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Úradne overenú fotokópiu platného 
dokladu predloží vybratý uchádzač pred podpisom zmluvy. 

- kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – kategória pozemné  stavby, 
ktorý bude uvedený v ZoD, v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Z. z. v znení neskorších 
zmien a doplnkov s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby 
a ktorý bude zodpovedný za organizáciu prác na asanácii objektu a dodržiavanie všetkých 
súvisiacich právnych predpisov. 

                                                                                                                                                                                                                     
8.      Súťažné  podklady :  

 

        Výzva na predloženie ponuky výberu zhotoviteľa stavebných prác zo dňa 9.9.2015  

          Návrh ZoD 
          Krycí list ponuky 
          Rozpočet asanácie po jednotlivých objektoch  
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          Rozpočet statického zabezpečenia vrátane oplotenia 
          Fyzická obhliadka miesta realizácie asanačných prác a stavebných úprav 
 

Uchádzač pred vypracovaním ponuky vykoná fyzickú obhliadku dotknutého priestoru za 
účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom  tak, aby bolo z jeho strany 
možné predložiť presne definovanú ponuku.  
                                                                             
         

9.      Lehota / miesto na predkladanie ponúk:       23.9.2015  do  11,00 hod. 
 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť :   MsÚ , Trhová č. 3, Trnava, podateľňa.  Uchádzač 
predloží ponuku v uzavretom obale s označením neotvárať a heslom:  
„Asanácia objektov po Dobrovoľnom hasičskom zbore Trnava a stavebné úpravy“ 
 

         s uvedením adresy  odosielateľa  osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie 
         ponúk . 

  
10.    Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať : 

1. krycí list ponuky ( asanácia vrátane stavebných úprav ), s uvedením ceny s DPH a doby 

realizácie v kalendárnych dňoch, 
2. ponukový rozpočet (položkovitý) na celý rozsah zákazky, zvlášť pre asanáciu a zvlášť 

pre stavebné úpravy, ktorý vypracuje uchádzač na základe fyzickej obhliadky miesta 
realizácie prác a definovaných v  charakteristike stavebných prác v tejto výzve (bude 
ako príloha č.1 k ZoD), 

3. prehlásenie uchádzača (v krycom liste ponuky), 
4. časový harmonogram prác (príloha č.2 k ZoD) 
5. zoznam prípadných poddodávateľov s uvedením činností, ktoré budú títo realizovať 

vrátane prehlásenia, že poddodávatelia spĺňajú §26 ods. 1 zákona č.25/2006 v znení 
neskorších predpisov 

 
11.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
           
 Verejný obstarávateľ                                                                    
          -     si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH  bude vyššia ako limit  
                v zmysle § 4  zákona č. 25/2006 Z. z.,   

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa 
podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená / § 46 /,  

- si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, 
- vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie, 
- písomne oboznámi uchádzača o úspešnosti svojej ponuky, 
- uvádza   

o cenu poplatku za uloženie sute (zo  stavieb realizovaných mestom) na skládku 
TKO Zavarská cesta, t. j. 5,64 €/tonu bez DPH,  

o výška zákonného poplatku obci za uloženie odpadu na skládke je 0,33 €/tonu bez 
DPH (zemina, betónová suť ...). Dopravná vzdialenosť do 5 km, 

- s vybratým uchádzačom uzavrie zmluvu o dielo, ktorej návrh je prílohou výzvy. 
 

Dátum:        9.9.2015  

                 Ing. Dušan Béreš, v.r. 
                                        vedúci odboru investičnej výstavby 
 
 
Vybavuje:  Miroslav Horník 
 tel. č. 033/3236113 


