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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. 7/2014 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa (vyhlasovateľa): 

Názov:  Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave                                           

IČO:   00313114  

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

PSČ:   917 71                            
Ulica a číslo:    Trhová 3                             

Telefón:   033/32 36 112                                  
         Elektronická pošta:   lubica.augustinova@trnava.sk 

Fax:    033/3236400       

Internetová adresa : www.trnava.sk  
 

2.      Názov zákazky: (práce):  

ZŠ s MŠ K. Mahra, výmena športového povrchu podlahy v pavilóne G                
(malá a veľká telocvičňa) 
 

3.      Opis prác:       
Zákazka zahŕňa komplexnú výmenu športového povrchu v malej a veľkej telocvični, ktorý je 
už značne opotrebovaný a pre ďalšie užívanie nebezpečný. Vzhľadom na športový charakter 
školy (mládežnícka základňa futbalového klubu FC Spartak) obstarávateľ požaduje taký 
športový povrch, ktorý svojou konštrukciou bude primerane odpružený a zároveň dostatočne 
odolný voči mechanickému opotrebovaniu. 
Z týchto dôvodov požaduje predložiť súťažné návrhy s použitím veľkoplošných parketových 
dosiek pre športové povrchy s povrchovým materiálom – prírodné tvrdé drevo (napr. javor, 
buk a pod.). Konštrukčný systém roštu a veľkoplošných panelov musí byť systémový 
a certifikovaný. Individuálne vyskladaný rošt (nosná konštrukcia) nie je povolený. Uchádzač 
musí v rámci svojej súťažnej ponuky jednoznačne definovať typ navrhovaného povrchu - 
obchodný názov športovej podlahy a jeho výrobcu. 
Obstarávateľ zároveň upozorňuje, že konštrukčná výška novej športovej podlahy sa môže 
pohybovať v rozmedzí 70 – 80 mm, presné pôdorysné a výškopisné zameranie je 
povinnosťou uchádzačov – i vzhľadom na to, že z malej telocvične bol už demontovaný 
pôvodný povrch i nosný drevený rošt a je možné relatívne presne určiť výšku konštrukcie 
nielen v malej telocvični, ale aj vo veľkej telocvični, ktorá je ešte v pôvodnom konštrukčnom 
stave (ale predpokladáme, že skladba je identická). 
Požiadavky na parametre športového povrchu: 
- povrchová vrstva z  veľkoplošných parketových dosiek pre športové povrchy s povrchovým 
materiálom – prírodné tvrdé drevo (napr. javor, buk a pod.) min. hrúbky 22 mm s celo 
masívnou nášľapnou vrstvou, umožňujúcou niekoľkonásobné prebrúsenie povrchu počas 
životnosti palubovky 
- ukončenie drevenej podlahy po obvode telocviční musí byť odvetrávacími drevenými lištami 
-systémová drevená palubovka musí byť certifikovaná a jej športovo-technické parametre 
musia spĺňať podmienky, vyplývajúce z normy EN 14904 : A3 
- finálna úprava palubovky musí byť realizovaná priamo vo výrobe, nie lokálne na stavenisku 
(lakovanie) 
- celková konštrukčná výška drevenej odpruženej podlahy by mala byť ako pôvodná t.j. 70 – 
80 mm (predmetom presného zamerania resp. inštalácie vyrovnávajúcich prahov) 
- drevený nosný rošt palubovky musí byť uložený na PE parozábrane proti zemnej vlhkosti 
- uchádzač predloží vo svojej cenovej ponuke vzorku minimálne parketovej dosky, (príp. 
i systémového roštu) rozmerov  min. 100x100x... mm 
- vyznačenie čiar pre jednotlivé športy previesť náterom polyuretánovou farbou (basketbal, 
volejbal, časť hádzaná) 

  

mailto:lubica.augustinova@trnava.sk
http://www.trnava.sk/


2 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

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

 

4.      Miesto dodania stavebných prác :  ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Trnava 
         Obhliadka miesta dodania stavebných prác je možná po dohode s riaditeľom školy, PaedDr. 

Jozefom  Gáborom, tel.č. 033/3236881, prípadne s kontaktnou osobou z MsÚ Ing. Ľubicou 
Augustínovou tel.č. 033/3236112.  Upozorňujeme, že ponuková cena musí zahŕňať všetky 
náklady potrebné na zrealizovanie diela, a teda i 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 odporúčame priestory telocviční podrobne  zamerať, 
pretože výkaz výmer nie je súčasťou výzvy (prikladáme nákresy pôdorysu, ktorý je potrebné 
verifikovať na mieste stavby) 
 
Do ceny diela je potrebné zahrnúť i všetky súvisiace práce spojené s výmenou športového 
povrchu podlahy telocviční, (napr. zameranie geodetom – vynášanie výškovej úrovne roštu, 
nakladanie demontovaných materiálov, odvoz, doprava, uloženie na skládku a pod.) 
- vrátane demontáže a spätnej montáže kotevných prvkov cvičebných náradí (napr. 
hrazda, rebríky, volejbalové tyče a pod.). 
  
Malá telocvičňa: 
- pozametanie podkladu , vysatie priemyselným vysávačom 
- vyspravenie prasklín v pôvodnom betónovom podklade 
- náter podkladu penetračným náterom 
- samonivelizačný poter na dosiahnutie požadovanej rovinnosti podkladu 
- izolačná fólia proti zemnej vlhkosti 
- systémový rošt pod veľkoplošné parkety 
- veľkoplošné parkety s finálnou vrstvou z prírodného dreva primeranej tvrdosti a hrúbky 
- prahy – premostenie medzi miestnosťami 
- odvetravacie soklíky po obvode telocvične 
 
Veľká telocvičňa: 
- odstránenie pôvodnej vlysovej podlahy 
- odstránenie zákl. nosného roštu 
- pozametanie podkladu, vysatie priemyselným vysávačom 
- vyspravenie prasklín v pôvodnom betónovom podklade 
- náter podkladu penetračným náterom 
- samonivelizačný poter na dosiahnutie požadovanej rovinnosti podkladu 
- izolačná fólia proti zemnej vlhkosti 
- systémový rošt pod veľkoplošné parkety 
- veľkoplošné parkety s finálnou vrstvou z prírodného dreva primeranej tvrdosti a hrúbky 
- prahy – premostenie medzi miestnosťami 
- odvetravacie soklíky po obvode telocvične 
- vyznačenie čiar pre jednotlivé športy vyznačiť náterom polyuretánovou farbou (modrou – 

basketbal, červenou – volejbal, žltou – hádzaná 6-m pásmo) 
Poznámka: 

Uchádzači sú povinní do ceny zahrnúť aj výzisk dreva z demontáže pôvodnej 
športovej podlahy vo veľkej telocvični (dosky, hranoly, vlysy – buď ako palivové 
drevo, prípadne dosky, hranoly na stavebné účely). 

 
6. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia stavebných prác:    
 Predpoklad pre I. etapu (malá telocvičňa) 
 začiatok :           od 12.12.2014  
 ukončenie :        do 23.12.2014 
 realizácia II. etapy sa v prípade neredukovania rozsahu zákazky spresní dodatkom k ZoD 
  
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, 
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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 výpis zo živnostenského 
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. zoznam prác a dodávok 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 25.000,-  eur bez DPH za posledných 5 rokov. Referencie sa musia týkať 
výlučne športových povrchov s povrchovou vrstvou – prírodné drevo a finančný 
objem sa viaže na originálne práce a dodávky (nie súvisiace práce a dodávky). 

3. na samostatnom liste ponuky uvedie presnú špecifikáciu uchádzača: 
- typ a parametre, názov, rozmery dosiek, výrobcu, farebnosť športového 

povrchu 
 

9. Súťažné podklady v elektronickej forme tvorí: 
1. výzva na predloženie ponuky zo dňa 14.11.2014 
2. krycí list 
3. pôdorys telocviční na I. NP 
4. návrh obchodných podmienok 
5. foto priestorov malej telocvične po odstránení vlysovej podlahy s roštom 
 

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,  

 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: 21.11.2014 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 K. Mahra  - výmena podlahy v telocvični“ 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 :                                                                 
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- 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 5,64 eur/t bez DPH (max.), zákonný poplatok obci je 0,33 eur/t                   
bez DPH (zemina, betónová, tehlová suť,...), prípadne 6,64 €/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 :  14.11.2014  

            Ing. Dušan Béreš v.r. 
Prílohy                  vedúci odboru investičnej 
- krycí list                   výstavby 
- pôdorys telocviční na I. NP 
- návrh obchodných podmienok 
- foto priestorov malej telocvične po odstránení vlysovej podlahy s roštom   
                           

       
 
 
 
 
          
 


