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Výzva na predloženie ponuky  
                                             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. 18/2015 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa (vyhlasovateľa): 

Názov:  Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave                                           

IČO:   00313114  

Kontaktná osoba:   Mestský  úrad v Trnave  - OIV, Ing. Kamil Lastovička              
Obec (mesto):   Trnava  

PSČ:   917 71                            
Ulica a číslo:    Trhová 3                             

Telefón:   033/32 36 133                                  
         Elektronická pošta:   kamil.lastovicka@trnava.sk 

Fax:    033/3236400       

Internetová adresa : www.trnava.sk  

 

2.      Názov zákazky: (práce):  

ZŠ s MŠ A. Kubinu – oprava sociálnych zariadení 
 

3.      Opis prác:       
Zákazka zahŕňa opravu sociálnych zariadení pre dievčatá a chlapcov v pavilóne A na II.NP, 
vrátane miestnosti pre upratovačku na I.NP a II.NP. Opravované budú  podlahy, povrchy, 
kompletná rekonštrukcia hydroizolácie, podkladných vrstiev,  demontáž starých a montáž 
nových  rozvodov vody, elektrorozvodov, výmena zariaďovacích predmetov vrátane batérií, 
osvetľovacích telies, demontáž oceľových kabínok a ich nahradenie murovanými priečkami, 
výmena dverí, rekonštrukcia kanalizačných rozvodov v mieste napojenia na nové 
zariaďovacie predmety a s tým súvisiace práce (nové z PVC), demontáž vykurovacích telies, 
ich náter a spätná montáž, opravy jestvujúcich omietok stien i stropov, realizácia 
nových omietok, keramických obkladov a dlažieb, maľby a nátery.  
Na I. NP opravu stropov a prípadne stien z dôvodu búracích prác na II. NP a ich 
premaľovanie. 

 
4.      Miesto dodania stavebných prác :  ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava 
         Obhliadka miesta dodania stavebných prác je možná po dohode s riaditeľom školy, Mgr.  

Jozefom  Jankovičom, tel.č. 033/3236941, prípadne s kontaktnou osobou z MsÚ Ing. 
Kamilom Lastovičkom tel.č. 033/3236133.  Upozorňujeme, že ponuková cena musí zahŕňať 
všetky náklady potrebné na zrealizovanie diela, a teda práce, ktoré bolo možné zistiť 
pri obhliadke stavby a uchádzač ich neocení, bude musieť uchádzač zrealizovať stavebné 
práce bez nároku na ich úhradu.  

 
5.     Rozsah zákazky:     

 Pred spracovaním cenovej ponuky je potrebné priestory WC zamerať, pretože výkaz 
výmer nie je súčasťou výzvy (prikladáme nákresy pôdorysov I. NP a  II. NP, ktoré je 
potrebné verifikovať na tvári miesta) 

 
Búracie práce (sociálne zariadenia pre chlapcov i dievčatá vrátane miestností 
pre upratovačku)  

– vybúranie podlahy až po pôvodnú hydroizoláciu, vybúranie jestvujúcich keramických 
obkladov, osekanie poškodených a nerovných omietok (stropy a steny), vybúranie časti 
steny pre výmenu kanalizačnej stúpačky pre upratovačku na I. NP a II. NP, 

-   odstránenie oceľových kabínok vo WC, demontáž starých rozvodov pôvodnej 
    elektroinštalácie, demontáž osvetľovacích predmetov,  
-   demontáž zvislých i ležatých rozvodov kanalizácie a vodovodných rozvodov (v priestore 

rekonštruovaných sociálnych zariadení vrátane miestností pre upratovačku), odborná 
demontáž umývadiel, výlevky, pisoárov a WC mís vrátane splachovacích nádržok (v 
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prípade požiadavky odovzdať zástupcovi školy pre použitie v iných soc. zariadeniach 
školy),  

-    odvoz vybúraných materiálov, uloženie na skládku, stavenisková doprava a pod. 
  Stavebné práce 
- realizácia novej tekutej hydroizolácie (napr. Murexin) s osadením tesniacich pások 

v styku stien s podlahou 
- realizácia betónovej mazaniny min. hr. 60 mm, vystuženej sieťovinou, podľa potreby 

aplikácia samonivelizačnej hmoty  
- vymurovanie priečok WC z tvárnic hr.75 mm v dverných častiach, deliacich priečok medzi 

WC výšky 2250 mm, osadenie prípadných prekladov, osadenie nových zárubní 
oceľových 600/1970 (WC 5ks) vrátane dodávky a osadenia dverí,   

- dodávka a osadenie dverí 800/1970 (5ks) s kovaním a vložkovým zámkom 
do jestvujúcich zárubní,  

- osadenie nových dverných prahov do vstupných dverí zo strany chodby s podsilikovaním 
a ukotvením do podlahy (3ks) 

- vyčistenie 2x jestvujúceho sklobetónu (obojstranne) nad nadpražím v oboch WC (medzi 
umyvárňou a miestnosťou toaliet), 

- dodávka a montáž nových rozvodov vody vrátane armatúr, ventilov, kohútov a 
príslušenstva, tepelnoizolačná ochrana potrubia, tlakové skúšky potrubia, 

- úprava rozvodu vody nad pisoármi tak, aby potrubie bolo skryté v stene a v mieste 
armatúry osadiť PVC dierka na obidvoch podlažiach  

- úprava jestvujúceho rozvodu  TÚV do steny v miestnosti upratovačky na I. NP (vrátane  
predĺženia potrubia, ak by to bolo potrebné v rámci tejto úpravy)  

- dodávka  a montáž umývadiel s polonohou (4 ks) vrátane jednopákových stojánkových 
batérií – 4ks, výlevky 2ks, 2ks zmiešavacia batéria pri výlevke jednopáková 
2ks,zatmelenie silikónovým tmelom,   

- dodávka a montáž WC kombi 5ks, pisoárov so zápachovými uzávierkami 4ks (s výškou 
osadenia pre 2.stupeň žiakov ZŠ), zatmelenie silikónovým tmelom,  

- na nové armatúry osadené na rozvode vody v stene je potrebné osadiť PVC dierka, 
- dodávka a montáž nových  rozvodov  kanalizácie   (PVC) zvislej stúpačky od 

miestností upratovačky od miesta napojenia výlevky na I.NP po strop II.NP a napojenie 
nových zariaďovacích predmetov na II. NP (vrátane súvisiacich stavebných 
prác),dodávka výmeny podlahových vpustí 2ks v priestore pisoárov,   

-  v prípade úprav rozvodu kanalizačného potrubia na I. NP je ho nutné zakapotovať zo 
sadrokartónu v podhľade miestností 

- dodávka  a montáž nových elektrorozvodov (kábel silový medený CYKY 3Cx1,5) 
v priestoroch sociálnych zariadení, osadenie spínačov pre vlhké prostredie, revízia,  

- opravy jestvujúcich omietok stien a stropov (opravy rýh po zasekaných rozvodoch vody 
a elektroinštalácie zrealizovať s použitím sieťky) , realizácia nových omietok na nových 
priečkach s presieťkovaním, v prípade poškodenie podhľadu a stien v priestoroch 
sociálnych zariadení na I.NP vykonať opravu omietok s prestierkovaním 

- vypustenie časti UK systému, demontáž vykurovacích telies, odstránenie starých 
náterov, dvojnásobný emailový náter  telies a potrubia UK, spätná montáž, napustenie, 
tlakové skúšky,  

- dodávka a pokládla keramickej dlažby - dlaždice keramické s hladkým povrchom lícna 
úprava protišmykovosť triedy R10, hrúbka dlažby min.10 mm, tr. oteruvzdornosti PEI 2 
rozmer min. 300x300mm,)  úprava  do tmelu, špárovanie,   farebnosť konzultovať s 
investorom! 

- realizácia obkladov do výšky cca 2250 mm, obkladačky keramické glazované hladké (nie 
biele)  tr. oteruvzdornosti I Ia, na stene pod oknami do výšky parapetu, osadenie 
plastových rohových líšt, škárovanie, v styku zvislého obkladu s dlažbou podlahy je 
potrebné použiť silikónový tmel (v miestnosti pre upratovačku sa realizuje obklad po 
celom obvode miestnosti do výšky  2250 mm, obkladačky keramické glazované hladké  
min. 250x200 mm, tr.oteruvzdornosti I Ia – nie biele,  je nutné obložiť i vrchnú hranu novo 
vymurovaných priečok, farebnosť konzultovať s investorom! 

- v prípade nutnosti výmeny kanalizačného potrubia na I.NP je treba na novo obložiť bočnú 
stenu na I. NP vo WC chlapci v predsieni s osadením PVC dvierok na armatúry , 

- dodanie a osadenie príslušenstva (zrkadlo vsadené do obkladu min.600x1200x5 so 
zabrúsenými hranami (presný rozmer podľa veľkosti použitých obkladačiek) v umyvárni 
každého sociálneho zariadenia nad umývadlami – 2 ks 
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- maliarske práce a súvisiace prípravné práce (škrabanie, stierkovanie, penetrácia) na I.NP 
a II.NP  

- montáž nových svietidiel vo vlhkom prostredí v zmysle príslušných noriem (svietivosť, IP 
krytie) 

- dodávka a montáž mriežok na odvetrávacie otvory v jednotlivých miestnostiach 
- doprava, dodávky a montáže materiálov a predmetov, odvoz stavebného odpadu na 

certifikovanú skládku, poplatky za uloženie, náklady na energie pri realizácii, iné 
poplatky, pomocné lešenie, presuny hmôt a i., 

- ostatné nešpecifikované práce, potrebné pre realizáciu diela 
- vyčistenie priestorov dotknutých realizovanými prácami, 
- vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu. 

 
6. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia stavebných prác:    
 Predpoklad: 
 začiatok :           01.07.2016  
 ukončenie :        05.08.2016 
 
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. Zhotoviteľovi bude uhradené max. 90 % zo zmluvnej ceny diela, ostatných 10 % 
bude uhradené po odovzdaní diela, resp. po odstránení všetkých vád a nedorobkov, aj tých, 
ktoré nebránia užívaniu diela. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len               
za skutočne zrealizované práce.  
 

8.  Podmienky účasti / za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :     
          Uchádzač predloží:                                                                                        

1. doklad o oprávnení podnikať – kópiu dokladu, s uvedením požadovanej činnosti 
k predmetu zákazky, t.j. výpis z obchodného registra alebo kópiu platného 
potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov vydaného Úradom pre verejné 
obstarávanie. Úradne overenú kópiu doloží vybratý uchádzač pred podpisom zmluvy 
o dielo  

2. 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.  

3. zoznam prác podobného charakteru a rozsahu, kde uchádzač uvedie názov 
(obchodné meno) a adresu investora predmetnej stavby, názov a charakteristiku 
stavby, objem diela zrealizovaného uchádzačom v €, rok začatia a ukončenia 
výstavby, meno, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno 
overiť uvedené informácie. Požadujeme min. tri referencie s min. objemom nákladov 
15.000,-  eur bez DPH za posledných 5 rokov. 

4. na samostatnom liste ponuky uvedie presnú špecifikáciu materiálov a výrobkov 
v cenovej ponuke uchádzača: 

- typ a parametre, názov, rozmery, farebnosť dlažby 
- typy a názvy sanity (WC, umývadlá, výlevku, pisoáre) 
- typy a názvy armatúr 
- typ a názvy svietidiel 

 
9. Súťažné podklady v elektronickej forme tvorí: 

1. výzva na predloženie ponuky zo dňa 9.2.2016 
2. krycí list 
3. pôdorysy sociálneho zariadenia na I. NP a II. NP 
4. návrh obchodných podmienok 
 

10. Obsah ponuky : 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady: 

1. krycí list ponuky  s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny a doby realizácie.  
2. prehlásenie uchádzača,  
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 že súhlasí s navrhnutými obchodnými podmienkami (návrh ZoD) 
predloženými vyhlasovateľom  

 že porozumel týmto súťažným podkladom  

 že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži. 
3. ocenený ponukový rozpočet s  výkazom výmer vo formáte .xls (Excel) 
4. doklady podľa bodu č. 8  

 
11. Upozornenie 

- V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 8., nebude tento 
uchádzač prizvaný k podpisu zmluvy o dielo. 

  

12. Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 23.02.2016 do 11:00 hod. 
         Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť- MsÚ , Trhová č. 3, 917 71 Trnava, podateľňa 
 

 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením „neotvárať“ uvedením adresy 
odosielateľa  a heslom   „ZŠ s MŠ A. Kubinu  - oprava sociálnych zariadení“ osobne 

alebo  poštovou zásielkou na vyššie uvedenú adresu v lehote na predkladanie ponúk. 

 
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
 - najnižšia cena (vrátane DPH) 
 Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 

kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy, výzvy na 
predloženie ponuky a uskutočnenej obhliadky miesta stavby. 

  
14. 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. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov    

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky 
prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet zákazky 
a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola 
vyhlásená /§ 46/. 

- si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, nakoľko je výberové konanie realizované 
formou zadávania zákazky podľa § 9, ods. 9, zákona č.25/2006 Z.z. 

- si vyhradzuje neprijať ani jednu ponuku ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti 
vo verejnom obstarávaní. 

- uchádzač bude oboznámený o úspešnosti svojej ponuky 
- každý uchádzač vo vlastnom záujme uskutoční obhliadku miesta realizácie stavby. 
- poplatok za uloženie sute (odpadu) zo stavieb realizovaných mestom Trnava  na skládku 

na Zavarskej ceste je 6,70 eur/t bez DPH (max.), zákonný poplatok obci je 0,33 eur/t                   
bez DPH (zemina, betónová, tehlová suť,...), prípadne 6,70 €/t bez DPH (iný odpad 
zmiešaný zo stavby) 

- prepravná vzdialenosť je 7 km. V prípade použitia inej certifikovanej skládky na uloženie 
sute/odpadu poplatky nesmú byť vyššie ako poplatky vyššie uvedené! 

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri 
postupe zadávania zákazky podľa § 9, ods. 9, nie je možné podať námietky v zmysle 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  

 

 

Dátum :  9.2.2016  

 
          Ing. Dušan Béreš – v.r. 
               vedúci odboru investičnej  

      výstavby 


