
Výzva na predloženie ponuky v rámci výberu dodávateľa búracích prác, bez elektronickej aukcie         
V zmysle zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, príkazu primátora  č. 7/2014, a výnimky z príkazu 

primátora č.7/2014 udelenej primátorom mesta Trnava 
- zákazka podľa §9 ods.9 

 
1.Identifikácia obstarávateľa: 
   Názov: TT-KOMFORT s.r.o. Trnava                IČO: 36 277 215 
   Obec (mesto):  Trnava                                              PSČ: 917 32 
   Ulica:  Františkánska                                    Číslo:16 
   Kontaktná osoba:  Ing. Milan Zachar   Manager TO, Úsek Facility management 
 Telefón:  033/32 36 595                              Fax: 32 36 555 
   Elektronická pošta:  marek.kristofik@tt-komfort.sk       Internetová adresa: www.tt-komfort.sk 
 
2.Názov zákazky (práce):  
                 „Asanácia objektov na Námestí svätého Mikuláša 4“ 
 
3.Miesto dodania stavebných prác: Námestie svätého Mikuláša 4 , Trnava 
 
4.Predmet a rozsah zákazky: 
Jedná sa o murovaný jednopodlažný dom s pultovou strechou s priľahlou prístavbou, prevažne z plných 
pálených tehál (viď. obr. nižšie). 
 

   
Obr. 1 Prízemný byt          Obr. 2. Prístavba 1                    Obr. 3. Prístavba 2 

Z celkového množstva plnej pálenej    tehly sa uvažuje minimálne 2/3 očistiť a uložiť na palety a zabezpečiť 
technickou fóliou. Príjazd strojnej techniky je len z čelnej uličnej strany objektu (viď. foto nižšie, rozmery sú 
orientačné). Vzhľadom na historický charakter objektu požadujeme použiť ľahkú búraciu techniku vrátane 
odvozu odpadu vozidlami do 3,5 tony. 

 
 
Vo výkaze jednotkových položiek asanácie (viď. Príloha č.1) sú zahrnuté len najpodstatnejšie položky; okrem 
týchto sa na objekte nachádzajú prvky z hliníku (strešná krytina), skla, medi (káble rozvodov) a pod. Ostatné 
kubatúry (obklady stien, dlažby, a pod. ) budú faktúrované ako zmiešaný stavebný odpad.  
Železný odpad zlikvidovať v zberných dvoroch druhotných surovín. 
   
Rozsah prác: 
- asanácia objektov až po úroveň základovej škáry vrátane podláh a podkladových betónov ( Obr. 1., Obr. 2, 
Obr. 3) 
- odvoz a likvidácia vybúraných hmôt; odvoz očistenej a napaletovanej tehly na určené miesto 
- zabezpečenie susedných objektov  po statickej stránke z dôvodu procesu demolácie –  priľahlý hraničný múr 
zo severnej strany 
- zabezpečenie minimálne prašnosti pri búracích prácach ( kropenie vodou, a pod.) 
- v prípade azbestu je nevyhnutné postupovať podľa legislatívy, a to: 

 Zákon Národnej rady SR č. 355/2007 Z. z. z 21.júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
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 Zákon Národnej rady SR č.124/2006 z 2. februára 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  

 NARIADENIE VLÁDY SR č. 253/2006 z 5. apríla 2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
a expozíciou azbestu pri práci  

 NARIADENIE VLÁDY SR č. 356/2006 z 10. mája 2006 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci  

 Zákon Národnej rady SR č. 223/2001 z 15. mája 2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  

 VYHLÁŠKA MZ SR č.259 z 18. júna 2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie 
budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia  

Na manipuláciu s azbestom bude určený len odborne vyškolený pracovník/pracovníci, čo dodávateľ doloží 
fotokópiou oprávnenia pred realizáciou diela. 

5.Kód CPV: 45110000-1 Búranie budov a demolačné práce a zemné práce 
 
6.Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia poskytnutia služby: 

Termín realizácie: začatie – november 2015, dokončenie – 15.12.2015. 
Práce budú začaté až po vydaní povolenia na odstránenie stavby. 

 
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. 
 
Dodávateľovi budú uhradené faktúry na základe rozpisu prác, pričom podklad budú tvoriť vážné lístky zo 
skládky komunálneho odpadu a jednotkové ceny uvedené v jednotkovom výkaze asanácie ( Príloha č. 1) 

 
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 s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zákazky nie staršiu 
ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktorý 
vedie úrad pre verejné obstarávanie.  

 
   - podľa § 28 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť 
    rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest 

    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 potvrdí odberateľ; ak to nie je možné vyhlásením  

uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení. 
    Minimálne však doložiť 3 už zrealizované zákazky podobného charakteru a rozsahu. 
 
 9.Upozornenie: 
   V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 8., bude tento uchádzač 
   vylúčený zo súťaže. 
 
10.Súťažné podklady 

Uchádzač pred vypracovaním ponuky má možnosť vykonať 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. 

 
Súťažné podklady v elektronickej podobe tvorí: 
     1. Výzva na predloženie ponuky 

2. Príloha č.1  
      3. Návrh zmluvy o dielo Asanácia objektov na Námestí svätého Mikuláša 4 
     4. Krycí list ponuky 
 5. Výkaz výmer 
 
11. Zverejnenie súťažných podkladov: od 21.10.2015 

 

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 / Verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác 
limit nižší ako 30 000 eur bez DPH) 
- záujemca, ktorý si prevezme súťažné podklady z vyššie uvedenej adresy potvrdí odber mailom na mailovú 
adresu uvedenú v bode č.1, s uvedením obchodného mena, sídla spoločnosti a kontaktu (mail) na osobu 
poverenú na komunikáciu pri vysvetľovaní súťažných podkladov. 

 

12.Lehota/miesto na predkladanie ponúk: do 4.11.2015 11:30 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  „Asanácia objektov 

na Námestí svätého Mikuláša 4“.  
 

13. Otváranie obálok s ponukami : 4.11.2015 12:30 hod. 
           
14. Lehota viazanosti ponúk: do 30.12.2015 
 
15. Obsah ponuky: 
     Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať: 
     - krycí list ponuky, s uvedením ceny diela 
     - Príloha č.1 (ocenený Výkaz jednotkových položiek asanácie) 
     - doklady podľa bodu č. 8 
     - 1x návrh zmluvy podpísaný štatutárom uchádzača,  
      
    
  Uchádzačov žiadame predložiť 1x ponuku v elektronickej podobe na CD v zmysle §18a:  

Ak uchádzač alebo záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi dokumenty v listinnej 
podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré 
sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a 
priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a 
odtlačku pečiatky. 

 
16.Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
    - najnižšia cena(vrátane DPH), zohľadňujúca váhové kritériá podľa prílohy č. 1 
    - 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. 
 

Najúspešnejší uchádzač, ktorý splní požiadavky obstarávateľa, predloží po skončení súťaže obstarávateľovi 
potvrdený ocenený výkaz jednotkových položiek asanácie, ktorý bude súčasťou zmluvy o dielo. 

 
17.Ďalšie informácie obstarávateľa: 
     Obstarávateľ si z dôvodu dostupnosti finančných prostriedkov  

- vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo 
verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného 
zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať aby vo verejnom 
obstarávaní pokračoval-§ 46  

      
      
    

Dátum: 21.10.2015               

 

 

           ................................. 

Ing. Milan Zachar 

          Manažér technického oddelenia 


