
INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 9  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Mesto Trnava
IČO:  00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestský úrad v Trnave
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Lalík
Telefón: +421 333236132
Fax: +421 333236400
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.trnava.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa 

Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:  § 6 ods. 1 písm. b)

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti 
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): samospráva

I.2.3.    Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis 

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
ZŠ Námestie SUT v Trnave – výmena okien a dverí

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služby číslo:  Práce
a) Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác:  Základná škola na Námestí Slovenského učenného tovarišstva
v Trnave
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK021

II.1.4.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je výmena okien a dverí na základnej škole na Námestí Slovenského učeného tovarišstva (cca 447
m2) na pavilóne A, pavilóne telocvične a pavilóne jedálne. Zákazka zahŕňa demontáž starých okien a dverí, ich
likvidácie, montáže nových plastových okien a dverí vrátane kovania, demontáž starých a montáž nových parapetov
vonkajších a vnútorných, dodávky a montáže žalúzií (na vybrané okná pavilón A, sieťok na vybrané okná (pavilón
jedálne), murárskych prác (domurovanie vybraných otvorov na pavilóne A, II. NP 2 ks), vyspravenia ostení z interiéru aj
exteriéru, realizácia omietok (vonkajších a vnútorných po domurovaní a osadení výplní), maliarske práce. Súčasťou je
doprava materiálu, odvoz odpadov na regulovanú skládku, montáž a demontáž lešenia. Bližší popis zákazky je uvedený v
časti B.1 Opis predmetu zákazky. 
Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa a časti projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou týchto
súťažných podkladov, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa
vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť
nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných
prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z.
z..

II.1.5.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45421100-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45410000-4,  45442100-8 

II.2.    Celkové množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah  

1.1Predmetom zákazky je výmena okien a dverí na základnej škole na Námestí Slovenského učeného tovarišstva (o
ploche cca 447m2).  
1.2Výmena okien a dverí bude realizovaná na pavilóne A, na objekte telocvične a na objekte jedálne, kde už čiastočne
okná sú vymenené. 
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Pavilón A:  
POLOŽKA/SKLADOBNÝ ROZMER (mm) /POČET KUSOV s umiestnením 
 
022400 / 2300I.NP 23 II.NP 26  
03900 / 900I.NP 14 II.NP 12 
042100 / 3100I.NP 1Ľ a 1 P II.NP 0 zasklená stena s dverami 
052400 / 1150I.NP 2 II.NP 0 
062100 / 2300I.NP 0 II.NP 2 
 
K položke 02 vnútorné horizont. žalúzieI. NP 17, II. NP 26 
K položke 06 vnútorné horizont. žalúzie I. NP 0, II. NP 2 
Odstránenie mreží u položky 03 (rozmer 900/900) 4 ks 
 
Pavilón telocvične 
POLOŽKA/SKLADOBNÝ ROZMER (mm) /POČET KUSOV 
 
03900/90016 
081800/25002zasklená stena s dverami 
092400/29006 
102400/15008 
 
Odstránenie mreží u položky 03 (rozmer 900/900) 16 ks  
 
Pavilón jedálne 
POLOŽKA/SKLADOBNÝ ROZMER (mm) /POČET KUSOV 
 
03900/9002 
111500/21003 
121200/21004 
131200/600 6sieťky proti hmyzu 
14900/15002 
152100/23001zasklená stena s dverami 
 
1.3 Búracie práce budú pozostávať z odstránenia všetkých pôvodných drevených výplní otvorov (okná, zasklené steny)
podľa požiadaviek verejného obstarávateľa včítane parapetných dosák, vonkajšieho oplechovania parapetov a
drevených rámových zárubní dverí a kotviacich prvkov, odstránenie mreží vrátane ich likvidácie na certifikovanú skládku,
demontáž a spätnú montáž zábradlí (pri schodišti v pavilóne A). Po demontáži výplní otvorov budú očistené ostenia
okien a dverí od vonkajšej omietky po murivo. 
V prípade dvoch existujúcich zasklených stien na II. NP bude potrebné domurovať parapety, nakoľko sa zmení výplň
otvoru (položka 06 Pavilón A).  
Farebná úprava okenných rámov bude obojstranne bielej farby. Okná v učebniach budú opatrené vnútornými proti
slnečnými žalúziami, horná i dolná časť okna musí byť ovládaná samostatne. Vnútorné parapetné dosky budú plastové
bielej farby, vonkajšie oplechovanie parapetných dosák bude z hliníkových plechov s bielou farebnou povrchovou
úpravou - šírky parapetných dosák a oplechovania preveriť podľa skutočných rozmerov stien na stavbe. 
Navrhujeme osadenie okien 100 mm od vonkajšej strany jestvujúceho muriva, v prípade osadenia na vonkajšiu hranu
muriva treba upraviť šírky vonkajšieho oplechovania a vnútorných parapetných dosák. 
Podrobné tvarové a rozmerové riešenie jednotlivých výrobkov - viď. výpis plastových okien a vonkajších dverí. 
Rozmery okien, dverí sú uvádzané v skladobných rozmeroch. Po vybúraní pôvodných okien a dverí a očistení ostení
otvorov od vonkajšej omietky treba preveriť skutočné rozmery jednotlivých stavebných otvorov na stavbe a pred
výrobou rozmery výplní otvorov prispôsobiť týmto skutočným rozmerom! 
Po realizácii výmeny okien sú potrebné vnútorné povrchové úpravy a tiež vonkajšie povrchové úpravy vrátane
murárskych prác (i domurovanie vybraných otvorov pavilón A, II. NP 2 ks). Konečné interiérové úpravy maľbou
(príslušného odtieňa) sa zrealizujú na celom povrchu steny, na ktorej sa okná budú vymieňať. Konečné exteriérové
úpravy sa prevedú maľbou príslušného odtieňa v rozsahu, aby nenarúšali vonkajší vzhľad objektov. 
Oplechovanie vonkajších parapetov okien bude z hliníkových plechov s povrchovou farebnou úpravou bielej farby,
vnútorné parapety z plastu bielej farby. 
1.4Zákazka zahŕňa aj dodávky a montáže žalúzií na vybrané okná (pavilón A), sieťok proti hmyzu na vybrané okná
(pavilón jedálne), bezpečnostné fólie. Súčasťou je doprava materiálu, odvoz odpadov na regulovanú skládku a náklady
na ich uskladnenie, montáž a demontáž lešenia, vyčistenie vnútorných a vonkajších priestorov dotknutých realizáciou.  
1.5Technické požiadavky na výplne 
- plastové bielej farby 
- profil: minimálne 5-komorový 
- stavebná hĺbka: 70-75 mm 
- zasklenie: 4-16-4, izolačné dvojsklo, Ug=1,1 W/m2K, výplň Argón, max. Uw=1,2 W/m2K, u dverí bezpečnostná fólia 
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- celoobvodové kovanie, poistka proti chybnej manipulácii 
- dvere vrátane vložkového zámku, FAB-ky, kľučka-guľa, 
- osadenie difúzných pásiek z oboch strán podľa normy STN 73 3134 
- vonkajšie parapetné plechy Al s bielou povrchovou úpravou, vnútorné plastové biele, 
- tieniace prvky vnútorné žalúzie s retiazkovým ovládaním 
- sieťky u pavilónu jedálne 
- konštrukčná hrúbka vonkajšej steny profilu min. 2,8 mm, 
- hrúbka oceľovej výstuhy rámu a okenného krídla (u rozmerovo väčších výplní min. 2,0 mm - nie olovo). 
1.6Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa a vybranej časti projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou
týchto súťažných podkladov, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa
riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní
pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
na stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998
Z. z..
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  56 700,0000 EUR

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Druh postupu 

IV.1.1.    Druh postupu 
Výzva na predkladanie ponúk

IV.3.    Administratívne informácie 
IV.3.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 

OIV/5212-2014

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
V.1.    Dátum uzatvorenia zmluvy 

24.07.2014
V.2.    Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 

6
V.3.    Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov

0
V.4.    Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva 

NEA-PLAST, s.r.o.
IČO:  36279803
Ohrady 402 , 93012 Ohrady
Slovensko
Telefón: +421 315527513
Email: nea-plast@nea-plast.sk

V.5.    Informácie o hodnote zmluvy 
Hodnota:  45 375,7300 EUR
Bez DPH
Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte:  Počet mesiacov
Hodnota:  1

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.3.    Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky 

Číslo oznámenia vo VVO: 2569-WYP, číslo VVO 40/2014 z 26.02.2014
VI.4.    Dátum odoslania tohto oznámenia 

25.07.2014
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