
Výzva na predloženie ponuky 
v rámci výberu zhotoviteľa stavby 

V zmysle zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a príkazu primátora č. 7/2013 
-podprahová zákazka 

 
 
1.Identifikácia obstarávateľa : 
 
   Názov: TT-KOMFORT s.r.o. Trnava                                       IČO: 36277215 
   Obec(mesto): Trnava                                                         PSČ: 917 32 
   Ulica: Františkánska                                                           Číslo: 16 
   Kontaktná osoba: Marek Krištofík, technik TO 
   Telefón: 033/3236598                                                         Fax: 033/3236555 
   Elektronická pošta: juraj.sturdik@tt-komfort.sk             Internetová adresa: www.tt-komfort.sk 
 
2.Názov podprahovej zákazky(práce) :  
                 „MŠ Vajanského 3 -oprava sociálnych zariadení“ 
 
3.Miesto dodania stavebných prác : MŠ Vajanského 3, Trnava 
    
4.Predmet a rozsah zákazky : 
   Je potrebné, aby si záujemcovia miesto stavby obhliadli, po dohode s riaditeľkou MŠ 
   Mgr. Polomičková t.č. 0903 647 535. Výkaz výmer je súčasťou súťažných podkladov. 
   Predmetom zákazky je rekonštrukcia sociálnych zariadení  na prízemí MŠ a miestnosť   

malého WC na prízemí. Rekonštruované budú podlahy, povrchy, demontáž starých a montáž nových rozvodov  
vody a kanalizácie, výmena zariaďovacích predmetov vrátane batérií, krytov vykurovacích telies, výmena 
dverí, maľby a nátery, montáž stienok medzi jednotlivými WC. 

   Rozsah zákazky : 
- stavebné práce:  
– demontáž zariaďovacích predmetov, vybúranie obkladov, dlažby, dverných otvorov, demontáž krytov 
radiátorov 
- výkop ryhy v prízemí vo WC pre kanalizáciu vedenú pod podlahou 
- zmena dispozície vybudovaním nových priečok, osadenie nových prekladov do drážok v murive, vytvorenie 
zníženého podhľadu zo sadrokartónu pre kanalizáciu vedenú pod stropom 
- dodávka a montáž nových dverí do WC vrátane zárubní, osadenie nadsvetlíkov, zmenšenie jestvujúcich 
okenných otvorov, dodávka a montáž plastových okien, dodávka a montáž plastovej steny s dvojkrídlovými 
dverami do vybudovaného zádveria, maľby stien, osadenie krytov vykurovacích telies, osadenie stienok medzi 
jednotlivé WC, osadenie zrkadiel 
- zdravotechnika: 
- vybudovanie nových rozvodov teplej aj studenej vody z platových PPr rúr, demontáž starých a montáž 
nových zariaďovacích predmetov, výmena armatúr, výmena stupačky za plastové potrubie, osadenie 
termostatických ventilov, zmiešavacích ventilov, výmena pôvodných WC za WC s nízko položenou nádržkou 
 
 
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. 

 
 

5.Kód CPV :  
   Hlavný slovník : 45214100-1 Stavebné práce na stavbe MŠ 
   Doplnkový slovník :  IA13-5   Rekonštrukcia 
 
6.Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia poskytnutia služby : 
   01.11.2015 – 15.12.2015 
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. 
Pri každom príkaze na úhradu bude zadržaná 10% krycia rezerva z ceny s DPH a 5% bude uhradených s 
poslednou faktúrou. Pri vyplatení záverečnej faktúry bude zadržaná 5 % záručná rezerva z ceny diela bez DPH 
– zádržné z ceny za zhotovenie diela na dobu 3 rokov  pre prípady, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád 
diela do 48 hodín počas pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie a vady neodstráni v čase, na ktorom sa 
zmluvné strany písomne dohodnú. Obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované práce. 
 
8.Podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa k predmetu zákazky : 
   Uchádzač predloží: 

- podľa § 26 ods. 1 písm. f) v spojení s § 128 ods. 1 zákona, originál resp. úradne overenú kópiu 
    dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu predkladania 
    ponúk, alebo potvrdením úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov 
 

- podľa § 28 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúce tri 
    roky doplnených potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest 
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    a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak 
    odberateľom 
 1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení; ak to nie je možné vyhlásením uchádzača  alebo 

záujemcu o ich uskutočnení 
    Minimálne však doložiť 3 už zrealizované zákazky, podobného charakteru a rozsahu: 
   - krycí list ponuky, s uvedením ceny diela 
   - návrh zmluvy o dielo podpísaný štatutárom uchádzača  
 
9.Upozornenie : 
  V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 8., nebude táto ponuka akceptovaná. 
 
10.Súťažné podklady : 
 Súťažné podklady v elektronickej podobe tvorí : 
  1. výzva na predloženie ponuky 
  2. výkaz výmer 
 3. návrh zmluvy o dielo 
 4. krycí list ponuky 
 
  Uchádzač pred vypracovaním ponuky 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. 

 
11.Zverejnenie súťažných podkladov: od 9.10.2015  
   Súťažné podklady budú zverejnené a dostupné na webovej stránke mesta Trnava, v sekcii verejné 
obstarávanie.( www.trnava.sk / Užitočné informácie / Verejné obstarávanie /  Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ) 
 
12.Lehota/miesto na predkladanie ponúk:  23.10.2015 do 13:00 hod. 
   Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
   TT-KOMFORT s.r.o. Trnava 
   Františkánska 16 
   917 32 Trnava 

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 - 
rekonštrukcia sociálnych zariadení“. 

 
13.Otváranie obálok s ponukami: 23.10.2015 13:00 hod. 
  O výsledku vyhodnotenia ponúk budú súťažiaci informovaní písomne. 
   
14.Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2015 
 
15.Obsah ponuky: 
   Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať: 
  - krycí list ponuky, s uvedením ceny diela 
   - ocenený výkaz výmer  
   - doklady podľa bodu č. 8 
   - 1x návrh zmluvy podpísaný štatutárom uchádzača, kde v bode 3.1 návrhu ZoD bude uvedená 
   cena diela z krycieho listu ponuky. 

   Uchádzačov žiadame predložiť 1 kópiu ponuky v elektronickej forme (CD nosič) 
 
16.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. 
 
   
17.Ďalšie informácie obstarávateľa: 
    Obstarávateľ 
 - si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH bude vyššia ako limit  
     v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. 

- 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 - § 46  

 
 
 
 
     Dátum: 9.10.2015 
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