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INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 9  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I. VEREJNÝ 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

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa 

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

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti 
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): samospráva

I.2.3.    Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis 

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
ZŠ J. Bottu – rekonštrukcia sociálnych zariadení, v hlavnom pavilóne, severný trakt

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Druh zákazky:  Práce
a) Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác:  Základná škola J. Bottu v Trnave
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK021

II.1.4.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je rekonštrukcia sociálnych zariadení v hlavnom pavilóne, severný trakt, ktorá bude zrealizovaná v
zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa.  
Stručný opis prác: 
Zákazka zahŕňa rekonštrukciu sociálnych zariadení na I. NP, II. NP a III. NP, jedná sa o WC pre dievčatá a chlapcov
vrátane miestností pre upratovačku a sociálnych zariadení pre pedagógov. Rekonštruované budú podlahy, povrchy stien,
kompletná rekonštrukcia hydroizolácie, demontáž starých a montáž nových rozvodov vody a kanalizácie,
elektrorozvodov, výmena zariaďovacích predmetov vrátane batérií, osvetľovacích prvkov, demontáž oceľových kabínok a
nahradenie murovanými priečkami, výmena dverí vrátane zárubní, rekonštrukcia kanalizačných rozvodov až po pätkové
kolená (nové z PVC) s napojením na zariaďovacie predmety, demontáž drevených okien a dodávka a montáž plastových
(v soc. zariadení a v triedach zo severnej strany objektu), demontáž vykurovacích telies, ich náter a spätná montáž,
sadrokartónový podhľad, maľby a nátery. 
Podrobnejšia požiadavka dodávok a prác je uvedená v popise predmetu zákazky v súťažných podkladoch.

II.1.5.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45214210-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45111300-1,  45262520-2,  45421141-4,  45410000-4,  45421111-5,  45421131-1,  45421132-8,
45431100-8,  45431200-9,  45432210-9,  45442100-8,  45310000-3,  45311000-0 
Doplnkový slovník: IA13-5 

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

Zákazka zahŕňa rekonštrukciu sociálnych zariadení v hlavnom pavilóne severný trakt na I. NP, II. NP a III. NP, jedná sa
o WC pre dievčatá a chlapcov vrátane miestností pre upratovačku a sociálnych zariadení pre pedagógov.
Rekonštruované budú podlahy, povrchy stien, kompletná rekonštrukcia hydroizolácie, demontáž starých a montáž
nových rozvodov vody, elektrorozvodov, výmena zariaďovacích predmetov vrátane batérií, osvetľovacích prvkov,
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demontáž oceľových kabínok a nahradenie murovanými priečkami, výmena dverí vrátane zárubní, rekonštrukcia
kanalizačných rozvodov od stropu posledného podlažia až po pätkové kolená (nové z PVC) s napojením na zariaďovacie
predmety, demontáž drevených okien a dodávka a montáž plastových (v soc, zariadení a v triedach zo severnej strany
objektu), demontáž vykurovacích telies, ich náter a spätná montáž, sadrokartónový podhľad, maľby a nátery. 
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, ktorú si vopred tel. dohodne s
riaditeľkou ZŠ prostredníctvom kontaktnej osoby verejného obstarávateľa. Výdavky záujemcu spojené s touto
obhliadkou idú na jeho ťarchu. 
Akékoľvek otázky v súvislosti s obhliadku miesta a dodania zákazky zodpovie kontaktná osoba verejného obstarávateľa. 
 
Zákazka zahŕňa tieto práce: 
 
Búracie práce: 
-búracie práce vybúranie podlahy až po pôvodnú hydroizoláciu, vybúranie obkladov, osekanie poškodených a nerovných
omietok stien, odstránenie oceľových kabínok vo WC, demontáž starých rozvodov elektriky, vodovodu a kanalizácie po
pätkové kolená v suteréne 
-odborná demontáž umývadiel, pisoárov, výlevok a WC mís (pred realizáciou budú tieto zariaďovacie predmety
označené a odovzdané po demontáži zhotoviteľom zástupcovi školy pre prípadné ďalšie použitie.  
-demontáž osvetľovacích predmetov, vybúranie starých drevených okien, demontáž dverných krídiel, odvoz vybúraného
materiálov, uloženie na skládku, stavenisková doprava a pod. 
Rekonštrukčné práce: 
Kanalizácia 
-dodávka a montáž nových rozvodov kanalizácie (PVC) v III. NP až po pätkové koleno v I. PP všetkých stúpačiek,
montáž armatúr, odbočiek, kolien, čistiacich kusov, podlahových vpustí, zápachových uzávierok, napojenie na
zariaďovacie predmety, skúšky kanalizácie, obmurovanie stúpačiek (resp. obloženie sadrokartónom), osadenie dvierok k
armatúram, tlakové skúšky kanalizácie 
-v I. PP budú rozvody kanalizácie očistené, opatrené náterom s pretmelením spojov a osadením nových závesov
potrubia. 
Vodovod 
-dodávka a montáž nových rozvodov vody vrátane armatúr, ventilov, kohútov a príslušenstva, tepelnoizolačná ochrana
potrubia, montáž jednopákových batérií (7 × umývadlá, 3 × výlevky zmiešavacie STV + TÚV), tlakové skúšky potrubia,  
Zariaďovacie predmety 
-dodávka a montáž WC súprav (20 ks), umývadiel s nohou (7 ks), výlevok (3 ks) a pisoárov so zápachovými uzávierkami
(9 ks), zatmelenie silikónovým tmelom, 
-dodanie a osadenie príslušenstva (držiaky na toaletný papier vo WC, zrkadlo vsadené do obkladu (min.500x1200x5) so
zabrúsenými hranami v umyvárni každého sociálneho zariadenia a v učiteľskom WC na I.NP (7 ks), 
Zvislé konštrukcie s výpĺňami otvorov 
-vymurovanie priečok pri WC z tvárnic (napr. Ytong) hr.100 mm v dverných častiach a hr. min. 50 mm ako deliacu
medzi WC kabínkami výšky 2200 mm, osadenie prekladov, osadenie zárubní oceľových 600/1970 (17 × kabínky WC), na
I.NP vymurovanie priečky hr. 100 mm medzi kabínkou dievčenského WC a upratovačkou po strop, na II.NP a III.NP
domurovanie priečky hr.100 mm medzi miestnosťou upratovačky a chlapčenskými WC po strop a tiež priečky v
chlapčenských záchodoch medzi predsieňou a miestnosťou pre WC 
-na prízemí sa vybúra otvor so sklobetónom, do ktorého sa dodá a osadí plastové interiérové okno, 
-na II. a III. nadzemnom poschodí sa taký istý otvor pod stropom vynechá pri domurovaní priečky medzi upratovačkou
a predsieňou chlapčenských WC taktiež sa dodá a osadí do týchto vynechaných otvorov plastové interiérové okno  
-zárubne jestvujúce ponechať, prešmirgľovať a zrealizovať nový náter 
-dodávka a montáž nových kovových zárubní do vymurovaných priečok do otvorov šírka 600 mm (17 ks) 
-dodávka a osadenie nových dverných krídiel (plné hladké) s kovaním a vložkovým zámkom pre sociálne zariadenie (17
ks) ako aj dodávka dverí pre jestvujúce zárubne (19 ks) 
-v kontakte pisoárov s priečkou hr. 100 mm je potrebné realizovať predsadenú stenu z priečkoviek hr. 80 mm (časť
steny medzi chlapčenskými a dievčenskými WC na každom poschodí). Jej vybudovanie je potrebné pre osadenie nových
rozvodov vody. 
Povrchové úpravy 
-realizácia novej hydroizolácie, penetračný náter, lak 
-realizácia kontaktného cementového poteru hr. 25 mm  
-vyspravenie omietok a realizácia omietok ako podkladu pod obklad 
-realizácia nových omietok s presieťkovaním (steny) na novopostavených a osekaných priečkach 
-realizácia sadrokartónových podhľadov (použiť sadrokartón pre vlhké prostredie)  
-realizácia dlažby (podlahy - dlaždice keramické s hladkým povrchom lícna úprava protišmykovosť triedy R10, hrúbka
dlažby min.10 mm, tr. oteruvzdornosti I Ia) do tmelu, špárovanie, montáž prechodných prahov dverí, 
-dodávka a realizácia obkladov v miestnostiach pre upratovačky (s výlevkou) a vo vstupnej chodbe dievčenských WC na
každom podlaží do vzdialenosti 5,85 m od vstupných dverí postačuje výška obkladu min.1 500 mm 
-dodávka a realizácia obkladov do výšky min. 2 100 mm vo všetkých ostatných miestnostiach sociálnych zariadení
(obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké, tr. oteruvzdornosti I Ia), osadenie plastových rohových líšt,
špárovanie,  

2/4



-maliarske práce všetkých plôch (škrabanie, presadrovanie, penetrácia), 
Elektroinštalácia 
-dodávka a montáž nových elektrorozvodov (kábel silový medený CYKY) v priestoroch sociálnych zariadení, osadenie
spínačov pre vlhké prostredie, revízia  
-dodávka a montáž nových svietidiel vo vlhkom prostredí v zmysle príslušných noriem (svietivosť, IP krytie) 
Vykurovanie 
-vypustenie časti systému, demontáž vykurovacích telies, odstránenie starých náterov, základný náter, dvojnásobný
emailový náter telies a potrubia UK, spätná montáž, napustenie, skúšky tlakové,  
Okná 
-dodávka a montáž nových plastových okien do exteriéru aj interiéru v zmysle STN 73 31 34 vrátane vnútorných aj
vonkajších parapetov pri exteriérových oknách a s vyspravením ostenia a farebným prispôsobením upravených častí z
exteriéru a interiéru. 
-na severnej stene hlavného pavilónu budú vymenené všetky okná za nové plastové 
-na západnej stene na I. NP (v styku s pavilónom telocvične) budú osadené menšie okná 1200x1500 mm (2 ks),
ostávajúca časť po vybúraní pôvodných okien bude domurovaná 
-na podlažiach sa vybúrajú otvory - sklobetóny, do ktorých sa dodajú a osadia plastové interiérové okná, 
-požadované parametre pre nové exteriérové okná: 
plastové okná farby bielej (energetická trieda A) 
profil: min. 5 komorový 
konštrukčná šírka: 80 mm, je potrebné uvažovať s rámom ktorý bude postačujúci i po prípadnom dodatočnom zateplení
fasády školy a ostení okien 
hrúbka vonkajšej steny plastového profilu viac ako 2,8 mm 
zasklenie: izolačné dvojsklo Ug = 1,1 W/m2K, výplň Argón, max. Uokna =1,3 W/(m2.K) 
celoobvodové kovanie, poistka proti chybnej manipulácii 
tesnenie výplne okna farba šedá 
certifikát: ISO 9001, preukaz zhody (výroba a montáž okien) 
montáž v zmysle normy STN 73 31 34 
-rozmery a počet okien 
exteriérové:  
(06) 1200×2200 mm otváravé a sklopné krídlo 2 ks ľavé otváranie 
2 ks pravé otváranie 
(03) 1200×1500 mm otváravosklopné krídlo1 ks ľavé otváranie1 ks pravé otváranie 
(07) 1500×2200 mm otváravé a sklopné krídlo 9 ks ľavé otváranie 
9 ks pravé otváranie 
Interiérové:  
(3) 1200×600 mm pevné zasklenie (fix) s jednosklom, biele plastové 3 ks 
 
Ostatné práce a materiály 
-doprava, dodávky a montáže materiálov a predmetov, odvoz odpadu na skládku, náklady na energie pri realizácii,
poplatky, pomocné lešenie, presuny hmôt a i., 
-ostatné nešpecifikované práce, potrebné pre realizáciu diela ako celku za dodržania požadovanej kvality.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  49 023,0000 EUR

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Druh postupu 

IV.1.1.    Druh postupu 
Výzva na predkladanie ponúk

IV.3.    Administratívne informácie 
IV.3.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 

OIV/27689/15

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
V.1.    Dátum uzatvorenia zmluvy 

10.07.2015
V.2.    Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 

8
V.3.    Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov

2
V.4.    Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva 

UNIPRASTAV, s.r.o.
IČO:  31620469
Prievidzská , 97246 Čereňany
Slovensko
Telefón: +421 465446563

3/4



Email: uniprastav@uniprastav.sk
V.5.    Informácie o hodnote zmluvy 

Hodnota:  41 773,0800 EUR
Bez DPH
Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte:  Počet mesiacov
Hodnota:  2

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.3.    Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky 

Číslo oznámenia vo VVO: 9415-WYP, číslo VVO 84/2015 z 30.04.2015
VI.4.    Dátum odoslania tohto oznámenia 

14.07.2015
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