
Výzva na predloženie ponuky 
v rámci výberu dodávateľa stavebných prác 

V zmysle § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  
 

1. Identifikácia obstarávateľa: 
 
    Názov: Mesto Trnava                                                           IČO: 00 313 114 
    Obec(mesto): Trnava                                                           PSČ: 917 71 
    Ulica: Hlavná 1                                                                     
    Kontaktná osoba: Ing. František Drgoň  
    Telefón: 033/3236129,  0905 139938                                   Fax: 033/3236400 
    Elektronická pošta: frantisek.drgon@trnava.sk                      Internetová adresa: www.trnava.sk 
 
2. Názov zákazky s nízkou hodnotou (práce):  

„ZŠ s MŠ I. Krasku – rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ“ 
 
3. Miesto dodania služby:  ZŠ s MŠ I. Krasku 29, Trnava - Modranka 
 
4. Predmet a rozsah zákazky: 
    Predmetom zákazky je dobudovanie sociálnych zariadení v jestvujúcich priestoroch materskej školy na 2.     
    nadzemnom podlaží v zmysle priloženej projektovej dokumentácie. V novovybudovanom sociálnom zariadení   
    bude umiestnených 6 ks toaliet a 5 ks umývadiel pre deti MŠ. Týmito rozšírením sociálnych zariadení budú  
    stavebnými úpravami dotknuté aj miestnosti na 1. nadzemnom podlaží. Stavebné práce budú pozostávať    
    s búracích prác, inštalácia keramických obkladov, sanity, zdravotechnika, elektroinštalácia, výmena 2 kusov  
    hydrantov, výmena potrubí napájajúcich hydrantové skrine.  
    Podrobný popis prác je uvedený v projektovej dokumentácie – realizačnom projekte stavby, ktorý   
    vypracovala Ing. Veronika Domoráková. 
 
   Upozornenie : 
 

1. 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 bez nároku na úhradu. 
 
2. Obstarávateľ odporúča obhliadku objektu. Záujemci môžu vykonať obhliadku po dohode 
s riaditeľkou školy  pani PaedDr. Adrianou Jančichovou.  
Tel. č. 033/5543049,  0915/763047 
 
3. Obstarávateľ požaduje od zhotoviteľa využiť na prácu aj obdobie štátnych sviatkov a dni 
pracovného voľna a pracovného pokoja, aby vzhľadom na prevádzku školy boli stavebné práce 
realizované v čo najkratšom čase. 

 
5. Kód CPV:  45214100-1 
 
6. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia poskytnutia služby: 
    začiatok:         24.10.2016 
    ukončenie:      21.11.2016 
 
7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

    Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom preddavky nebudú poskytnuté. 
    Cena za dielo bude zaplatená jednorázovo po odovzdaní diela a odstránení prípadných nedostatkov. 
    Obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované práce. 
 
8. Podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa k predmetu zákazky: 
    Uchádzač predloží: 

- podľa § 32 ods. 1 písm. e), originál resp. úradne overenú kópiu 
    dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu predkladania 
    ponúk, alebo potvrdením úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov 
  - podľa § 32 ods. 1 písm. e) čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
  - podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom dodávok podobného charakteru uskutočnených za predchádzajúcich  
    päť rokov 

 
9. Upozornenie : 
   V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 8., nebude táto ponuka akceptovaná. 
 
10. Súťažné podklady 
    1. Výzva na predloženie ponuky 
    2. Projektová dokumentácia 
    3. Výkaz výmer 
    4. Návrh zmluvy o dielo 
    5. krycí list ponuky 
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11. Lehota/miesto na predkladanie ponúk:  5.9. 2016. do 12:00 hod. 
     Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
     Mesto Trnava  
     Mestský úrad v Trnave  

     Trhová 3 
     917 71 Trnava 
      
12. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2016 
 
13. Obsah ponuky: 
     Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke označená nápisom 
     „Súťaž neotvárať“ 
     „ZŠ s MŠ I. Krasku – rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ“ 
 
     Ponuka musí obsahovať: 
     - krycí list ponuky s uvedením ceny práce 
     - doklady podľa bodu č. 8 
     - 1x návrh zmluvy podpísaný štatutárom uchádzača, kde v bode 4.1 návrhu ZoD bude uvedená 
       cena práce z krycieho listu ponuky 
 
14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
    - najnižšia cena(vrátane DPH) 
    - v ponuke uviesť, či je zhotoviteľ platca DPH alebo nie 
 
    Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 
    kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na  
    predloženie ponuky. 
 
 
15. Ďalšie informácie obstarávateľa: 
 
     Obstarávateľ 
     -si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku príp. redukovať rozsah zákazky v prípade, 
      ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obsta- 
      rávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa zmenia okolnosti, za 
      ktorých bola vyhlásená- § 57zákona  
     -s vybratým uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo do šestnástich dní od vyhodnotenia ponúk. 
 
 
 
Dátum: 15.8.20016  
 
 
 
 
 

Mgr. Ružena Maková 
   vedúca OVŠaK 

 

 
                     

 

 

 


