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Výzva na predloženie ponuky 
 v rámci výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie 

(zákazka podľa § 9, ods. 9) 

 
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. 18/2015   

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:    Mesto Trnava        
IČO:     00 313 114  
Kontaktná osoba:  MsÚ v Trnave, Ing. Ľubica Augustínová, odbor  investičnej výstavby  
Obec (mesto):   Trnava       
PSČ:     917 71 
Ulica:    Trhová 3 
Telefón:    033/3236 131                                         
Fax:     033/3236 400    
E-mail:    lubica.augustinova@trnava.sk  
Internetová adresa:  www.trnava.sk  

 
2.    Názov zákazky (služby):  
 

ZŠ s MŠ A. Kubinu, rekonštrukcia strechy MŠ (Ružindolská 8), PD 
ZŠ s MŠ Nám. SUT, rekonštrukcia strechy MŠ (Ľudová 27), PD 

 
3.      Miesto dodania služby:       MsÚ v Trnave 
    
4.      Rozsah zákazky:     

 Predmetom zákazky je vypracovanie dvoch samostatných projektových dokumentácií - realizačných 
projektov rekonštrukcie strešného plášťa dvoch objektov materských škôl, vrátane odborného 
autorského dohľadu. 
Projekt musí riešiť návrh nových strešných vrstiev vrátane zateplenia, odvodnenie a bleskozvodnú 
sústavu. Nový strešný plášť musí vyhovovať platným teplo technickým normám, musí spĺňať 
požiadavky požiarnej odolnosti.  
Projektant /víťazný uchádzač/ si overí konštrukciu strechy a skladbu strešných vrstiev vykonaním 
sond – počet a umiestnenie si určí podľa vlastného uváženia. Preto odporúčame obhliadku miesta, 
aby sa uchádzač oboznámil s predmetnou stavbou a vedel vypracovať kvalifikovanú ponuku. Strechu 
po realizácii sond je nevyhnutné uviesť do pôvodného stavu. Súčasťou riešenia sú i klampiarske 
výrobky.  

  
Materská škola, Ružindolská 8 

Dvojpodlažný objekt je zastrešený plochou strechou, pokrytou živičnou krytinou spádovanou do 
odtokových žľabov, umiestnenými po  celom obvode strechy. Pôdorysný rozmer je cca 15,7x18 m. 
K objektu je pristavený jednopodlažný vstup s pôdorysným rozmerom 5x1,7m -  jeho prestrešenie je 
obdobné a je tiež predmetom zákazky. 

Materská škola, Ľudová 
Jednopodlažný objekt s prepojenými tromi pavilónmi, s pôdorysným rozmerom cca 2x 9,6x22 
a 12,3x29 strešnej konštrukcie je zastrešený plochou strechou, pokrytou živičnou krytinou spádovanou 
do odtokových žľabov, umiestnenými po  celom obvode strechy. Pri návrhu rekonštrukcie zvážiť 
likvidáciu prevyšujúcich častí nefunkčných komínov.  
Časti stien pavilónov nad nižšou časťou strechy je potrebné zatepliť a povrchovo upraviť.  

  
         Rozsah objektovej skladby /pre obidve PD/ 

1. stavebná časť – vrátane zamerania v rozsahu potrebnom pre vypracovanie predmetu zákazky, 
výkresu búracích prác (vrstiev plášťa, oplechovania, vetracích hlavíc atď.) a dokumentácie  sond 
– foto + popis zistených skutočností  

2. odvodnenie – odvedenie dažďových vôd zo strechy jestvujúcim spôsobom (odpadovými rúrami) 
prípadne iným, zohľadňujúcim návrh rekonštrukcie.  

3. vodozádržné opatrenia na zachytenie a odvedenie dažďovej vody na úrovni terénu – návrh 
opatrení, ktoré budú riešiť odvedenie dažďovej vody zo striech objektov škôlky do okolitého 
terénu, zohľadňujúce možnosti a danosti danej lokality.  Návrhy je potrebné doložiť 

http://www.trnava.sk/
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hydrogeologickým posudkom, ktorý vyhodnotí podložie v areáli jednotlivých MŠ. Zámerom je 
vrátiť dažďovú vodu do krajiny, prípadne ju využiť  na estetizáciu prostredia ( napr. tvorbu 
dažďových záhrad) 

4. bleskozvod – posúdiť jestvujúci a navrhnúť funkčný bleskozvod, v súlade s platnými normami a 
vyhláškami 

5. plán organizácie výstavby – obsahuje spôsob organizácie výstavby v podmienkach škôlky 
s ohľadom na bezpečnosť žiakov a zamestnancov škôlky, zariadenie staveniska, potrebu 
energií počas výstavby, lehotu výstavby a ďalšie povinnosti vyplývajúce z vyhlášky 396 

6. návrh plánu užívania stavby a spolupráca s budúcim zhotoviteľom stavby pri vypracovaní 

kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce, podľa  Zákona č. 254/98 Z. z., v ktorom musia 

byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu (zoznam potrebných 

kontrol, ktoré je nutné vykonať v čase realizácie)  

6. náklady stavby (rozpočet a výkaz výmer - vypracovaný rozpočet a výkaz výmer spracovať po 

stavebných objektoch, resp. podľa dohodnutých podmienok na pracovných rokovaniach v rámci 

spracovávania projektu, položky musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov, a musia 

obsahovať výpočet množstiev jednotlivých položiek rozpočtu. 
7. dokladová časť – bude obsahovať záznamy z kontrolných porád, situácie sietí overené 

príslušným správcom sietí a dotknutých orgánov štátnej správy, prípadné iné zápisy medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom, ak sa také v priebehu prác vyskytli 

 
Každá projektová dokumentácia bude dodaná: 
- v tlačenej (papierovej) forme v počte 6 kompletných paré z toho 2× s položkovitým rozpočtom 

stavby a 2× s výkazom výmer  
- digitálne spracovanie na CD nosiči /spoločne na jednom CD pre každý predmet zákazky osobitne/ 
  1) výkresovú časť vo formáte .dgn a .dwg v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte 

.doc, tabuľkovú časť .xls  
  2) všetko vo formáte pdf.  

 Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so: 
- zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR 

č 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., 
- príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu, 
- zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Spracovateľ projektovej dokumentácie rovnako aj každý člen projektového tímu, musí mať príslušné 
oprávnenie pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie stavieb v príslušnej oblasti) 
pre požadovaný predmet obstarávania.  

 
5.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia / skončenia poskytnutia služby:    
 Termín plnenia (predpoklad) predmetu zákazky: 

začiatok:     8.2.2016 
 ukončenie:   28.3.2016 
 
6.   Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:   
         Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom preddavky nebudú poskytnuté. 

Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované služby. Podrobnejšie 
platobné podmienky a financovanie sú uvedené v návrhu ZoD, ktorý tvorí prílohu výzvy na predloženie 
cenovej ponuky. 

  
7. Podmienky, za  ktorých bude uzatvorená zmluva o dielo:  

Uchádzač predloží:                                                                                
1. kópiu dokladu o oprávnení podnikať, respektíve poskytovať predmetné služby, autorizačné 

osvedčenie. Originál, resp. úradne overenú fotokópiu nie staršiu ako 3 mesiace predloží víťazný 
uchádzač pred podpisom zmluvy, 

2.  osvedčenie (kópiu) o odbornej spôsobilosti projektanta – kategória pozemné stavby,  ktorý  bude 
uvedený v ZoD, v zmysle zákona NR SR  č. 138/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, 
s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby. 

3.. zoznam projektantov, ktorí sa zúčastnia na vypracovávaní PD. Zmluvný zodpovedný projektant 
bude zodpovedný za to, že všetci členovia projekčného kolektívu vlastnia odbornú spôsobilosť pre 
vybrané činnosti v stavebníctve, 

4.. zoznam referenčných projektov, minimálne dve zákazky podobného rozsahu a charakteru, pri 
jednotlivých referenciách musí byť uvedený rozsah projektovaných prác, názov investora a jeho 
kontakt.  
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8. Súťažné podklady: 
- výzva na predloženie cenovej ponuky z 22.1.2016 
- fotodokumentácia  
- návrh zmluvy o dielo 
- krycí list 

 

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

   
9.       Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 

3.2.2016 do 11.00 hod. 
 

 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť – osobne v podateľni MsÚ Trnava, alebo poštou na 
adresu: Mestský úrad  v Trnave, Odbor investičnej výstavby, Trhová č. 3, 917 71 Trnava 

          

Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením neotvárať a heslom                                             
          ZŠ s MŠ A. Kubinu, rekonštrukcia strechy MŠ,  
 ZŠ s MŠ Nám. SUT, rekonštrukcia strechy MŠ, PD 

  s uvedením adresy  odosielateľa osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk. 

 
Obsah ponuky : 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady: 
1. krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny (s DPH) a doby realizácie (začatie 

a ukončenie spracovania predmetu zákazky)   
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. doklady podľa bodu č. 7 

 
        UPOZORNENIE: 

1. Cena za spracovanie PD bude obsahovať všetky súčasti dokumentácie potrebné pre 
správne vypracovanie projektovej dokumentácie. V prípade, že pri povinnej obhliadke počas 
spracovania cenovej ponuky bolo zistené, že je potrebné skladbu objektov uvedenú v krycom 
liste ponuky rozšíriť, je to potrebné uviesť už v  cenovej ponuke, inak sa má za to, že všetky 
náležitosti pre správne vypracovanie PD, ktoré bolo možné zistiť obhliadkou územia, sú 
započítané v predloženej skladbe objektov! 

2. Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na predloženie 
ponuky, s uchádzačom nebude podpísaná zmluva o dielo a bude oslovený uchádzač, ktorý sa 
umiestnil v súťaži ako ďalší v poradí.  

 
10. 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. 
 
11.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
           

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH  bude 
vyššia ako limit v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.,   

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena 
najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na 
predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých 
bola vyhlásená a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom 
obstarávaní, 

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

- verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta budúcej realizácie diela  a zoznámiť sa 
so všetkými okolnosťami v danom území z dôvodu spracovania ponuky,  
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- uchádzač bude oboznámený písomne o úspešnosti, resp. neúspešnosti svojej ponuky, 
- s vybratým uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo, ktorej návrh je prílohou tejto výzvy, 
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- realizácia diela bude uskutočnená po výberovom konaní na zhotoviteľa tejto investičnej akcie 
výberovým konaním, čo znamená, že nie je možné uvádzať v PD obchodné mená výrobkov a 
materiálov, výrobcu a pod., ale len opis ich technických parametrov (materiál, gramáž, hustota, 
hrúbka, farba a pod.). 

- cena poplatku za uloženie sute (zo stavieb realizovaných mestom) na skládku SKO Zavarská 
cesta je 6,70 eur/t bez DPH, zákonný poplatok 033eur/t bez DPH. Prepravnú vzdialenosť na 
skládku bude spracovateľ PD povinný preveriť a použiť vo výkaze výmer a rozpočte stavby. 

 

 

Dátum: 22.1.2016 

             
Ing. Dušan Béreš v.r. 

                         vedúci odboru investičnej  
                 výstavby 

 
Prílohy:  
krycí list ponuky  
návrh obchodných podmienok - ZoD 
fotodokumentácia 

 


