
Výzva na predloženie ponuky 
v rámci výberu dodávateľa služby 

V zmysle zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a príkazu primátora č. 7/2015 Článok VII., ods. (2) 
A. Zadávanie zákazky bez prieskumu trhu len na základe objednávky, zmluvy, alebo platby v hotovosti 

                     
 
 
1.Identifikácia obstarávateľa: 
 
   Názov: STEFE  Trnava, s.r.o.                                        IČO: 36277215 
   Obec(mesto): Trnava                                                     PSČ: 917 32 
   Ulica: Františkánska                                                       Číslo: 16 
   Kontaktná osoba: Marek Krištofík, technik TO 
   Telefón: 033/3236 530                                                     Fax: 033/3236555 
   Elektronická pošta: marek.kristofik@stefetrnava.sk        Internetová adresa: www.stefetrnava.sk 
 
2.Názov zákazky:  „MŠ Vajanského 3 – sanácia presadnutého základu a trhlín v murive“ 
 
3.Miesto dodania stavebných prác: materská škola na ulici Vajanského 3 v Trnave 
 
4.Predmet a rozsah zákazky: 

Predmetom zákazky je sanácia v súčasnosti presadnutého základu pod časťou existujúcej fasádnej 
steny prízemia priestoru Materskej školy Vajanského v Trnave, tvoriacej súčasť bytového domu 
s vybavenosťou a odborné vyspravenie trhliny v okennom fasádnom parapete a vnútornej stene. 
Podrobný popis predmetu a rozsahu zákazky sa nachádza v Statickom posudku a návrhu sanácie, 
ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov. 
Súčasťou súťažných podkladov je i výkaz výmer. Ponuka musí obsahovať nacenený výkaz výmer 
s celkovou sumou. 
 

5.Kód CPV:  45000000-7   Stavebné práce 
          45262600-7    Rôzne špecializované remeselné stavebné práce 
          45111300-1    Demontážne práce 
          45255400-3    Montážne práce 
 
6.Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia poskytnutia služby: 
   júl 2016; maximálne do 31.8. 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. 

Obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované práce. 
 
8.Súťažné podklady 

Uchádzač pred vypracovaním ponuky v prípade záujmu vykoná fyzickú obhliadku dotknutých 
priestorov za účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom týchto priestorov tak, aby 
bolo z jeho strany možné predložiť presne definovanú ponuku. 

 
    Súťažné podklady v elektronickej podobe tvorí: 
     1. Výzva na predloženie ponuky 
     2. Krycí list ponuky 

3. Statický posudok a návrh sanácie 
4. Výkaz výmer 

 
9.Lehota/miesto na predkladanie ponúk:  3.6.2016 do 10:00 hod. 
     Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
     STEFE Trnava, s.r.o. 
     Františkánska 16 
     917 32 Trnava 

mailto:marek.kristofik@stefetrnava.sk
http://www.stefetrnava.sk/


Ponuka sa doručí poštou alebo osobne v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla 
uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača s označením „Súťaž-neotvárať“ a heslo súťaže 
„MŠ Vajanského 3 – sanácia presadnutého základu a trhlín v murive“ 
 

10.Otváranie obálok s ponukami: 3.6.2016 o 10:30 hod.   
Otváranie obálok s ponukami - splnenie podmienok účasti je neverejné, nakoľko po vyhodnotení      
splnenia podmienok účasti použije elektronickú aukciu. 

 
11.Lehota viazanosti ponúk: do 31.10.2016 
 
12.Obsah ponuky: 
       Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať: 
     - krycí list ponuky, s uvedením ceny diela 
     - nacenený výkaz výmer (rozpočet) 
 
13.Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
    -najnižšia cena vrátane DPH 
    -v ponuke uviesť, či je zhotoviteľ platca DPH, alebo nie 
 
14.Ďalšie informácie obstarávateľa: 
 
    Obstarávateľ 

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH bude vyššia ako limit  
        v zmysle zákona č. 343/2015 
   -  si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku príp. redukovať rozsah zákazky v prípade, ak cena 
najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na 
predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: 19.5.2016 


