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Výzva na predloženie ponuky  

v rámci výberu zhotoviteľa stavby prostredníctvom elektronickej aukcie 
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 (vyhlasovateľa súťaže): 

 
Názov: Mesto  Trnava, Mestský  úrad v Trnave, odbor investičnej výstavby                             
IČO: 00 313 114  
Kontaktná osoba: 
Miroslav Horník, technický dozor investora 
Ing. František Drgoň, gestor technickej prípravy 
Ing. Monika Heregová, administrátor elektronickej aukcie  
Obec (mesto): Trnava 
PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová 
Číslo: 3 
Telefón: 033 / 3236 135, 129, 112  
Fax: 033 / 3236 400   
Elektronická pošta:  miroslav.hornik@trnava.sk, frantisek.drgon@trnava.sk,     
monika.heregova@trnava.sk 
Internetová adresa: www.trnava.sk   

     

2.     Názov zákazky (práce):  

„ZŠ Gorkého v Trnave - Hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovania“ 

  
3.     Predmet a rozsah stavebných prác:  
 

Rozsah stavebných pác je definovaný v projektovej dokumentácii „Základná škola ul. Maxima 
Gorkého 21 Trnava – hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovania“, z 06/2011, ktorú 
vypracoval   Ing. Matej Gerboc, Vyregulovanie.sk, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš. 
Projektová dokumentácia rieši hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovania v objektoch 
Základnej školy na ul. Maxima Gorkého v Trnave. Pre vyregulovanie rozvodov budú využité 
vysokoodporové termostatické hlavice s plynulým nastavením Kv hodnoty, na ktorých bude 
realizované prednastavenie v zmysle predloženého projektového riešenia. Týmto krokom sa 
dosiahne rovnaký pomer zatekania vykurovacieho média do jednotlivých radiátorov vo vzťahu 
k tepelným stratám miestnosti, v ktorej je radiátor umiestnený. Súčasťou riešenia je aj 
obmedzenie maximálneho prietoku vstupujúceho do objektov ako aj ochrana termostatických 
ventilov pred vznikom hluku z dôvodu neúmerne veľkej tlakovej straty na ventiloch pri 
čiastočnom zaťažení vykurovacej sústavy. Spolu s inštaláciou termostatických hlavíc takéto 
riešenie poskytne prevádzkovateľovi objektov možnosť nastaviť požadovanú teplotu 
v jednotlivých miestnostiach a týmto krokom v zásadnej miere ovplyvniť množstvo 
spotrebovaného tepla na vykurovanie. 
 
Základnú školu M. Gorkého v Trnave tvoria viaceré samostatne stojace objekty – hlavný 
objekt, telocvičňa, dva 7-triedne učebňové pavilóny a jeden 10-triedny učebňový pavilón. 
V 7-triednych a 10-triednom učebňovom pavilóne sú už termostatické ventily a hlavice 
inštalované. V rámci hydraulického vyregulovania je potrebné už iba realizovať zodpovedajúce 
prednastavenie termostatických ventilov. Uvedené skutočnosti sú zapracované v projektovej 
dokumentácii.  
Objekt telocvične – vzhľadom na skutočnosť, že vykurovací systém v telocvični nemá 
v súčasnosti dostatočný výkon, budú doplnené aj nové vykurovacie telesá vrátane nového 
potrubia a rozvodov. Súčasne bude realizovaný zónový spôsob regulácie priestorovej teploty 
v oboch halách telocvične. Nakoľko sú vykurovacie telesá v telocvičniach chránené dreveným 
krytom, bude potrebná pred realizáciou rozvodov šetrná demontáž a spätná montáž týchto 
krytov. V prípade poškodenia drevených krytov je uchádzač povinný zabezpečiť a namontovať 
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nové kryty. Počas realizácie uvedených prác bude potrebné si zabezpečiť prekrytie palubovky 
telocviční, z dôvodu zabránenia jej poškodeniu. V prípade poškodenia je zhotoviteľ povinný 
dať palubovku do pôvodného bezchybného stavu. 
 
Po niekoľkodňovej prevádzke, kedy bude dosiahnuté dostatočné odplynenie sústavy, bude 
vykonané testovanie a nastavenie prietokových pomerov sústavy. Z uvedeného testovania 
bude vyhotovený protokol o nastavení. Pre testovanie je potrebné spustiť vykurovací systém.  
 
Na začiatku vykurovacej sezóny (po spustení vykurovacieho systému) bude zahájená             
1 mesačná skúšobná prevádzka. Počas tejto skúšobnej prevádzky je zhotoviteľ povinný 
monitorovať novonastavený systém vykurovania a v prípade potreby spolupracovať s vedením 
školy a objednávateľom v prípade nevyhnutných opráv a dorábok zhotoviteľom zrealizovaných 
stavebných prác.   

       Zhotoviteľ je povinný do 5 dní od účinnosti zmluvy o dielo vypracovať kontrolný a skúšobný 
plán na dobu realizácie stavby, ktorý musí byť objednávateľom a projektantom schválený. 
Tento plán je zhotoviteľ povinný v priebehu realizácie diela priebežne dopĺňať. 

       Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh plánu užívania verejnej práce za účasti projektanta 
a objednávateľa, ktorých prizve k jeho prerokovaniu. Tento plán bude súčasťou odovzdania 
a prevzatia diela. 

 
4.      Miesto dodania stavebných prác:     
        Základná škola ul. Maxima Gorkého 21 v Trnave. 
 
5.      Predmet zákazky je definovaný  

 vo výzve na predloženie ponuky zo dňa 14.4.2015 

 v projektovej dokumentácii „Základná škola ul. Maxima Gorkého 21 Trnava – 
hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovania“, z 06/2011, ktorú vypracoval   
Ing. Matej Gerboc, Vyregulovanie.sk, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš 

 v informatívnom výkaze výmer  
 

6.     Trvanie zmluvy alebo lehota začatia / skončenia poskytnutia služby:   
  
 začiatok:            1.7.2015   
 ukončenie:          31.7.2015 
 
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. Zhotoviteľovi bude uhradené max. 90 % zo zmluvnej ceny diela, ostatných 10 % 
z ceny diela bez DPH bude zadržané a uhradené po odovzdaní diela, resp. po odstránení 
všetkých vád a nedorobkov a po uplynutí bezchybnej 1 mesačnej skúšobnej prevádzky 
počas spustenia vykurovacieho systému vo vykurovacej sezóne. 

         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 – oskenovaný dokument, s uvedením požadovanej 
činnosti k predmetu zákazky,  t.j. výpis z obchodného registra alebo oskenované 
platné potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov vydaného Úradom pre 
verejné obstarávanie. Úradne overenú kópiu doloží vybratý uchádzač pred podpisom 
zmluvy o dielo. 

2. oskenovaný zoznam referenčných prác podobného charakteru a rozsahu 
(hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovania) - obchodné meno, názov a 
charakteristiky akcie, objem diela zrealizovaného uchádzačom v €, rok začatia a 
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ukončenia výstavby, meno, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej 
si možno overiť uvedené informácie. Požadujeme min. 3 referencie za posledných 5 
rokov. Každá referenčná práca musí byť v objeme min. 10 tis. eur bez DPH. 

 
UPOZORNENIE: Súčasťou podmienok je aj obhliadka miesta realizácie stavby, na 
základe ktorej uchádzač zistí všetky skutočnosti a súvisiace práce pre realizáciu diela 
v požadovanej kvalite a v požadovanom rozsahu podľa tejto výzvy na predloženie 
ponuky. Po vysúťažení víťaznej ponuky za dielo sa nebude víťaznému uchádzačovi pri 
fakturácií prác nad rámec predloženej cenovej ponuky prihliadať, pokiaľ bolo možné 
tieto práce zahrnúť do ponuky po obhliadke miesta stavby!   

         Fyzickú obhliadku vykoná uchádzač po telefonickom dohovore s riaditeľkou školy     
         Ing. Krajčovičovou – 033/3236861. 
                                                      
9. Súťažné podklady v elektronickej forme tvorí:  

1. výzva na predloženie ponuky zo dňa 14.4.2015 
2. projektová dokumentácia  
3. návrh obchodných podmienok 
4. výkaz výmer 
5. krycí list 

 
10. Obsah ponuky: 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady v elektronickej 
forme a to: 

1. krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny (s DPH) a doby 
realizácie (začatie a ukončenie realizácie, doba realizácie v týždňoch) 

2. prehlásenie uchádzača  

 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 položkovitý rozpočet s výkazom výmer vo formáte .xls (Excel) 

4. doklady podľa bodu č. 8 v elektronickej forme 

5. oskenovaný zoznam poddodávateľov s uvedením činnosti, ktoré budú títo 
realizovať 

Uvedené doklady a prílohy musia byť uložené ako prílohy v aukčnej sieni uchádzača 
do termínu ukončenia vstupného kola ! 

 
11. Upozornenie : 

- v prípade, že uchádzač nepredloží do ukončenia vstupného kola aukcie 
požadované doklady uvedené v bode č. 8, nebude tento uchádzač prizvaný 
k podpisu zmluvy o dielo 

- v elektronickej aukcii verejný obstarávateľ žiada uvádzať ceny vrátane DPH 
 

12. Lehota na prihlásenie sa do e-aukcie:  
  
vyplnenú prihlášku zaslať najneskôr        27.4.2015 do 08:00 hod. 

           
          Vstupné kolo:  začiatok 21.4.2015 13:00 hod. 

koniec  27.4.2015 09:00 hod. 
           

Kontrolné kolo:  začiatok 27.4.2015 09:00 hod. 
koniec  28.4.2015 09:00 hod.     

           

         Aukčné kolo:               28.4.2015 09:00 hod. 
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         Výzva k účasti v on-line výberovom konaní Vám bude zaslaná e-mailom na adresu, ktorú 
ste poskytli verejnému obstarávateľovi.  
Pre účasť v elektronickom výberovom konaní bude nutné vyplniť prihlášku, ktorú si 
budete môcť zobraziť cez výzvu v on-line výberovom konaní. Po vyplnení prihlášky Vám 
bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, ktorým sa sprístupní e-aukčná sieň. 

 
Najúspešnejší uchádzač, ktorý splní požiadavky verejného obstarávateľa, predloží 
po ukončení e-aukcie verejnému obstarávateľovi položkovitý rozpočet upravený na 
cenu, s akou vysúťažil cenovú ponuku. Tento rozpočet bude súčasťou zmluvy o dielo. 
UPOZORNENIE: Pokiaľ bude v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na predloženie 
ponuky, s uchádzačom nebude podpísaná zmluva o dielo a bude oslovený uchádzač, 
ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí v súťaži! 

 
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 a výzvy 
na predloženie ponuky.  
 

14.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
 

Verejný obstarávateľ                                                                    
- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, prípadne redukovať predmet zákazky, 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 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) a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti 
vo verejnom obstarávaní, 

- výberové konanie je realizované formou zadávania zákazky podľa § 9, ods. 9., 
obstarávateľ si preto vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku.  

 

 

Dátum :  14.4.2015    

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

               výstavby 


