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Výzva na predloženie ponuky 

v rámci výberu zhotoviteľa stavby prostredníctvom elektronickej aukcie 
V zmysle zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a príkazu primátora č. 7/2015 

„ZŠ s MŠ K. Mahra 11 – hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a TÚV“ 

 

 
1.Identifikácia obstarávateľa : 
 

Názov: Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, 917 08  Trnava                                         
IČO:    37990357 

  Obec(mesto): Trnava                                                        PSČ: 917 08 
  Ulica: Ulica Kornela Mahra                                                 Číslo: 11 
  Kontaktná osoba: PaedDr. Jozef Gábor - riaditeľ 
  Telefón: 033/3236881                                                         
  Elektronická pošta:   jozef.gabor@zskm.trnava.sk 
  Internetová adresa:  https://zskmahratt.edupage.org/ 
 
2.Názov podprahovej zákazky(práce) :  
                 „Vypracovanie projektovej dokumentácie na hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, 
                  hydraulické vyregulovanie teplej úžitkovej vody a následné  zhotovenie diela podľa vypracovanej  
                  PD, zhotovenie príslušných tepelných izolácií na všetkých dostupných miestach rozvodov ÚK 
                  a TÚV.“ 
 
3.Miesto dodania stavebných prác : Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, 917 08  Trnava  
    
4.Predmet a rozsah zákazky : 
   Predmet zákazky: 
   Záujemcovia si môžu miesto realizácie zákazky obhliadnuť po telefonickom dohode s pánom riaditeľom 

PaedDr. Jozefom Gáborom (033/3236881). Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na 
hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a následné zhotovenie prác podľa PD a  zhotovenie 
príslušných tepelných  izolácií na rozvodoch ÚK.   

  Objednávateľ upozorňuje záujemcov, že na vykurovacích telesách boli v roku 2015 namontované regulačné 
ventily Danfos RA-N s termostatickými hlavicami Danfos RAE 5054 (v počte 270 kusov). Zároveň 
požadujeme, aby ďalšie technické zariadenia boli kompatibilné s už namontovanými ventilmi a hlavicami.  

 
Rozsah zákazky: 
Vypracovanie projektovej dokumentácie na vyregulovanie systému vykurovania a TÚV 
- hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, 
- prednastavenie termostatických ventilov a hlavíc,  
- po začatí vykurovacieho obdobia vykonať konečné nastavenie regulačných ventilov,  
- odstránenie pôvodnej tepelnej izolácie, ktorá nebola vymenená pri rekonštrukcii kotolne, jej 

     likvidácia,  
- zhotovenie tepelnej izolácie na všetkých dostupných rozvodoch ÚK, 
- hydraulické vyregulovanie rozvodu teplej vody, 
- montáž regulačných armatúr - odstránenie pôvodnej tepelnej izolácie, jej likvidácia, 
- zhotovenie tepelnej izolácie na dostupných miestach rozvod TÚV. 
 

 

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 :          45331000-6        Inštalovanie ústredného kúrenia   
   Doplnkový slovník :     IA13-5      Rekonštrukcia  
 
6.Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia poskytnutia služby : 
   Začiatok – jún  až júl 2016  
 
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 úhrade diela  bude zadržaná 10% krycia rezerva z ceny s DPH , ktorá bude  
   zhotoviteľovi uhradená po  konečnom nastavení vykurovacieho systému po začatí vykurovacieho  
   obdobia. Obstarávateľ uhradí finančné  prostriedky len za skutočne zrealizované práce. 
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8.Podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa k predmetu zákazky : 
   Uchádzač predloží: 

- podľa § 32 ods. 1 písm. e), originál resp. úradne overenú kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať 
požadované práce nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu  predkladania ponúk, alebo potvrdením úradu o zapísaní 

do zoznamu podnikateľov, 
  - podľa § 32 ods. 1 písm. e) čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

- podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom dodávok podobného charakteru uskutočnených za predchádzajúcich  
päť rokov. 
 

9.Upozornenie : 
  V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 8., nebude táto ponuka   
  akceptovaná a nebude prizvaný do elektronickej aukcie. 
 
10.Súťažné podklady : 
 Súťažné podklady v elektronickej podobe tvorí : 
   1. Výzva na predloženie ponuky. 
   2. Projektová dokumentácia rekonštrukcie kotolne.  
   3. Návrh zmluvy o dielo. 
   4. Krycí list ponuky. 
 
Uchádzač pred vypracovaním ponuky môže vykonať fyzickú obhliadku dotknutých priestorov za účelom 
riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom a dostupnou projektovou dokumentáciou. 
 
11.Zverejnenie súťažných podkladov: od 28.4.2016 
    Súťažné podklady budú zverejnené a dostupné na webovej stránke mesta Trnava, v sekcii verejné   
   obstarávanie.( www.trnava.sk / Užitočné informácie / Verejné obstarávanie /  Zákazky podľa § 117 
   zákona č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní ). 
 
12.Lehota/miesto na predkladanie ponúk:  13.5.2016 do 12:00 hod. 
   Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
  Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, 917 08  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  
  „ ZŠ s MŠ K. Mahra 11 - hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a TÚV“. 
 
13.Otváranie obálok s ponukami: 13.5.2015 12:10 hod. 
  O výsledku vyhodnotenia ponúk budú súťažiaci informovaní písomne. Uchádzač, ktorý splní podmienky účasti 
bude prostredníctvom e-mailu vyzvaný na účasť v elektronickej aukcii. 
   
14.Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2016 
 
15.Obsah ponuky: 
   Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať: 
  - krycí list ponuky, s uvedením ceny diela 
   - 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. 
  - prihláška do elektronickej aukcie, ktorá musí obsahovať : 
       - názov prihlasovaného subjektu 

       - meno a funkcia štatutárneho zástupcu subjektu- adresa 
       - telefón 
       - IČO 
       - DIČ (DIČ DPH), uchádzač uvedie či je platca DPH 
       - bankové spojenie 
       -  stránka www.   (ak má) 
       -  meno kontaktnej osoby pre e-aukciu 
       -  e-mail kontaktnej osoby pre e-aukciu 
       -  mobil  kontaktnej osoby pre e-aukciu 
 
 
16.Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
 - najnižšia cena(vrátane DPH) ktorá bude vysúťažená v  elektronickej aukcii 
  - 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: 

http://www.trnava.sk/
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     Obstarávateľ 
 - si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo vrátane DPH bude vyššia ako finančný  
     limit obstarávateľa, 

- 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 - § 57, 

  -  požaduje záruku na dielo 60 mesiacov, s výnimkou na použité komponenty, na ktoré dáva výrobca  
     záruku 24 mesiacov, 
  -  požaduje odstránenie porúch a vád diela do 48 hodín počas pracovných dní v záručnom období,    
     na  pozáručné opravy bude uzavretá s dodávateľom dohoda na servisné práce. 
 
 
 
     V Trnave  27.4.2016 
 
 


