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                                        Výzva na predloženie ponuky 
v rámci výberu zhotoviteľa stavby 

V zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a príkazu primátora č. 14/2010   
- zákazka s nízkou hodnotou 

( ďalej len „zákon” ) 
 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto  Trnava,                                            
IČO: 00313114  
Kontaktná osoba:  Mestský  úrad v Trnave, Miroslav Horník 
Obec (mesto): Trnava 
PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová č. 3 
Telefón: 033/3236113 
Fax: 033/3236400   
Elektronická pošta: miroslav.hornik@trnava.sk   
Internetová adresa : www.trnava.sk  
 

2.      Názov zákazky s nízkou hodnotou ( práce ):  

ZŠ M. Gorkého č. 21 – statické zaistenie betónových prvkov pergol 
                                                               

3. Opis prác: jedná sa o rekonštrukciu existujúcich nosných železobetónových stĺpov, ktoré tvoria 
nosnú časť prestrešenia pergol. Skutkový stav stĺpov je v súčasnosti taký, že ich spodná časť je 
v havarijnom stave, betónová vrstva je do výšky cca 1,5 m narušená, betón opadaný a výstuž 
stĺpov odhalená. 

          
         Poznámka : vrchná časť prestrešenia pergol ( krytina + väzníky ) bola v roku 2011 kompletne 

zrekonštruovaná. 
 

 Predmet zákazky je definovaný  

 vo výzve na predloženie ponuky 

 fotodokumentáciou  
 
4.      Miesto dodania stavebných prác:     ZŠ M. Gorkého č. 21, Trnava  
 
5. Kódy CPV: 
 Hlavný slovník: 45233161-5 
 Doplnkový slovník: IA 13-5 
 
6.      Rozsah zákazky:  
          
         Verejný obstarávateľ požaduje navrhnúť a naceniť možnosti riešenia rekonštrukcie             
         nosných stĺpov pergol v dvoch alternatívach :   
 

  1.) Rekonštrukcia resp. repasia existujúcich železobetónových stĺpov ( 54 ks ) s použitím         
        špeciálnych betónových zmesí určených pre takýto typ rekonštrukcie vrátane ošetrenia        
        pôvodnej výstuže resp. doplnenia novej výstuže z dôvodu statického zabezpečenia pergol. 

 
2.) Výmena existujúcich železobetónových ( 54 ks ) a oceľových ( 11 ks ) stĺpov za stĺpy 

drevené s povrchovou úpravou do vonkajšieho prostredia.  
 

 

http://www.trnava.sk/
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Verejný obstarávateľ požaduje, aby súčasťou predloženej cenovej ponuky 
bolo písomné stanovisko autorizovaného statika, že predložených návrhoch 
riešení bude zabezpečená statická únosnosť pergolí. 

 
7.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia / skončenia poskytnutia služby:    
 
 začiatok:            najskôr od 30.7.2012 (po podpise ZoD)  
 ukončenie:         najneskôr do 23.8.2012 
 
8.  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. Zhotoviteľovi bude uhradené max. 90 % zo zmluvnej ceny diela, ostatných 10 % 
bude uhradené po odovzdaní diela, resp. po odstránení všetkých vád a nedorobkov, aj tých, 
ktoré nebránia užívaniu diela. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne 
zrealizované práce.  

9.    Podmienky účasti, za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo:          

 Uchádzač predloží                                                                                        

- kópiu dokladu o oprávnení podnikať s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zákazky,     
t. j. kópiu výpisu z obchodného registra alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov, ktorý vedie úrad pre verejné obstarávanie. Originál resp. úradne overenú 
fotokópiu nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk predloží vybratý uchádzač 
pred podpisom zmluvy. 

- kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – 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.  

                                                                                                                                                                                                                                           
10. Súťažné podklady:      
 

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. Z obhliadky spracuje uchádzač položkovitý 
rozpočet stavby – cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať presne definované plochy, kubatúry, 
dĺžkové miery či kusy jednotlivých častí stavby, ktoré sú definované v zadaní zákazky. Cenová 
ponuka bude obsahovať všetky náklady na realizáciu požadovaných stavebných prác 
a dodávok vrátane súvisiacich prác a konštrukcií. Pokiaľ nebudú súvisiace položky 
explicitne vyčíslené resp. uvedené, obstarávateľ predpokladá, že všetky súvisiace 
a doplnkové náklady sú zahrnuté do definitívnych jednotkových cien ponuky a nie je 
možné ich dodatočne požadovať od obstarávateľa.  
 

         Záujemca si môže miesto stavby obhliadnuť dňa 12.7.2012. Termín obhliadky si uchádzač 
dohodne so zamestnancom Odboru investičnej výstavby MsÚ Trnava ako technickým dozorom 
investora - Miroslav Horník,  tel. č. 033/3236113, 0918/601 302. 
 

11. Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 

                                                     16.7.2012 do 11:00 hod. 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť - MsÚ, Trhová č. 3, Trnava, odbor investičnej 
výstavby, kanc. č. 113. 

 
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením neotvárať a heslom                                      
„ZŠ M. Gorkého č. 21 – statické zaistenie betónových prvkov pergol“  s uvedením adresy 
odosielateľa osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk. 
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12.    Obsah ponuky: 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať : 

 krycí list ponuky, s uvedením ceny a doby realizácie v týždňoch 

 statické posúdenie predkladaných návrhov riešenia autorizovaným statikom 

 doklady podľa bodu č. 9  

 prehlásenie uchádzača že: 
 súhlasí s navrhnutými obchodnými podmienkami (návrh ZoD) predloženými 

vyhlasovateľom,  
 porozumel týmto súťažným podkladom,  
 súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži. 

         
13. 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. 

 
14.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
 
          Verejný obstarávateľ                                                                    
 

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH  bude vyššia ako limit 
v zmysle § 4  ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z.,   

- 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 
/ § 46 /, 

- odporúča vykonať obhliadku miesta budúcej realizácie (bod č. 10) a zoznámiť sa so 
všetkými okolnosťami v danom území z dôvodu spracovania ponuky,  

- vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie, 
- písomne oboznámi uchádzača o úspešnosti, resp. neúspešnosti jeho ponuky, 
- poplatok za uloženie sute (odpadu) zo stavieb realizovaných mestom Trnava  na 

skládku na   Zavarskej  ceste je 5,64 €/t bez DPH + zákonný poplatok obci v zmysle 
platného zákona č. 17/2004 Z.z. t.j. 0,33 €/t bez DPH (zemina, betónová, tehlová 
suť,...), prípadne 6,64 €/t bez DPH (iný odpad zmiešaný zo stavby), 

- v prípade použitia inej skládky na uloženie sute/odpadu poplatky nesmú byť vyššie ako 
poplatky vyššie uvedené ! Finančná úhrada zhotoviteľovi stavby bude poplatok za uloženie 
na skládku bez zákonného poplatku t.j. len 5,64 €/t. Prepravná vzdialenosť z miesta stavby 
na skládku .A.S.A. Trnava je 7,0 km. V prípade, že nebude stavebná suť vyvážaná na 
riadenú skládku .A.S.A. Trnava, je potrebné uviesť miesto uloženia vybúranej sute, 

- s vybratým uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo, ktorej návrh je prílohou výzvy, 
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

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

 

Dátum :  10.7.2012 

 
 
 ......................................................  
 Ing. Dušan Béreš, v.r.     
  vedúci odboru investičnej výstavby 
Prílohy: 

- návrh obchodných podmienok (ZoD) 
- fotodokumentácia súčasného stavu  


