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                                        Výzva na predloženie cenovej ponuky 
                na realizáciu služby 

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, Mestský úrad v Trnave                                           
IČO: 00313114  
Kontaktná osoba:  Mestský  úrad v Trnave, Ing. Ľubica Augustínová               
Obec (mesto): Trnava                            PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová                             Číslo: 3 
Telefón: 033/3236 112                                 Fax: 033/3236400   
Elektronická pošta: lubica.augustinova@trnava.sk      
Internetová adresa : www.trnava.sk  

2.      Názov zákazky s nízkou hodnotou (služby) :  

„ZŠ Nám. SUT, realizácia vnútorných schodísk, pavilón A - PD“ 

                                                               
3.      Miesto dodania služby :      MsÚ Trnava 
  
4.      Rozsah zákazky:     

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu 
dvoch interiérových schodísk sprístupňujúcich podkrovie, ktoré budú pokračovaním jestvujúcich 
schodísk.  Pri návrhu konštrukcie je potrebné  zohľadniť fakt, že sa bude montovať do jestvujúcich 
funkčných priestorov, je preto vhodné minimalizovať rozsah stavebných prác a zásahov 
do stavebných konštrukcií. 
Základnou požiadavkou je statická únosnosť schodísk a ich bezpečnosť so zohľadnením prostredia 
(prevádzky školy), do ktorého sa navrhujú. Predpokladáme použitie oceľovej konštrukcie 
s betónovými stupňami, s povrchovou úpravou odolnou voči korózii. Súčasťou bude  zábradlie. Budú 
potrebné  búracie práce na stropnej konštrukcii, kde sa rozoberú stropné panely aj úprava výstavbou 
dotknutých konštrukcií, ktoré je potrebné uviesť  do pôvodného stavu – t.j. oprava podlahy, omietky, 
a pod.  
 
Podkrovie sa bude neskôr - po realizácii schodísk -  stavebne upravovať, vytvoria sa nové triedy 
a kabinety podľa priloženého pôdorysu podkrovia. Výstavba však nebude  časovo priamo 
nasledovať, preto z  bezpečnostných dôvodov i z dôvodu zamedzenia úniku tepla do priestoru 
podkrovia je potrebné navrhnúť dočasné uzatvorenie schodiska (napr. drevenými roštami 
s nobasilom) a riešenie zohľadniť v rozpočte.  
Vzhľadom na plánované využitie podkrovia  je potrebné preveriť dostatočnosť kapacity existujúcich 
požiarnych únikových ciest a prepočet únikových ciest doložiť. Musí ho spracovať odborne spôsobilá 
osoba  - špecialista požiarnej ochrany. Ak by navýšenie počtu unikajúcich osôb v tomto pavilóne 
prekročilo povolený limit a bude potrebné vytvoriť novú únikovú cestu (napr. vonkajšie požiarne 
schodisko), či inak riešiť vzniknutú situáciu (napr. vytvoriť chránenú únikovú cestu) projektant uvedie 
cenu projektových prác konštrukčného riešenia, túto cenu za projekt únikového schodiska 
a súvisiacich prác uvedie samostatne, mimo ponukovej ceny projektu schodiska a súvisiacich prác. 
Prepočet únikových ciest je potrebné doložiť 
 
Minimálny rozsah projektového riešenia: 
 
-   zameranie miesta výstavby - pred vypracovaním projektovej dokumentácie je uchádzač povinný si 
miesto zamerať s podrobnosťou potrebnou pre uvedený predmet zákazky 

http://www.trnava.sk/
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-    búracie práce – definujú konštrukciu a rozsah búrania 
-    statika – návrh nosnej konštrukcie s posúdením vplyvu na statiku jestvujúcich konštrukcií 

(navrhne odborne spôsobilý projektant – statik) 
-    prepočet únikových ciest – v prípade negatívneho výsledku návrh riešenia 
-  vypracovanie výkazu zámočníckych  výrobkov – zábradlie (v podrobnosti potrebnej pre jeho 

vyhotovenie) 
-  projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať v podrobnosti realizačného projektu, 
jednoznačne, s presným a podrobne spracovaným výkazom výmer, ktorý bude súčasťou súťažných 
podkladov na výber dodávateľa realizácie stavby,  
- v projektovej dokumentácii a rozpočte nesmie uchádzač  uvádzať presné názvy a výrobcov, uvedie 
iba ich presný opis (technické, kvalitatívne vlastnosti materiálov) 
- kompletnú projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť v 6 vyhotoveniach s  položkovým 
rozpočtom(2X) a  výkazom výmer(2X). Všetky súčasti PD je nutné odovzdať aj v elektronickej 
podobe na CD nosiči. 
 - uchádzači sú povinní vykonať ohliadku miesta výstavby, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.  
  

  
         Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so: 

- zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR 
č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z. 

- príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu 
- zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 
 
5.   Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    
       Termín plnenia (predpoklad) predmetu obstarávania 
 začiatok :              27.8.2012      
 ukončenie :    najneskôr    12.9.2012 
 
6.  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. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované služby. 
Podrobnejšie platobné podmienky a financovanie sú uvedené v návrhu ZoD, ktorý tvorí prílohu 
výzvy. 

 
7.    Podmienky účasti, za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :          
       Uchádzač predloží  
                                                                                       

1. doklad o oprávnení podnikať, fotokópiu s uvedením požadovanej činnosti k predmetu 
zákazky, t. j. výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov alebo iné  oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov (kópia) 

2. kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti projektanta – 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. 

3.  zoznam projektantov, ktorí sa zúčastnia na vypracovávaní PD min. statik, PO. Zmluvný 
zodpovedný projektant  bude zodpovedný za to, že všetci členovia projekčného kolektívu 
vlastnia odbornú spôsobilosť  pre vybrané činnosti v stavebníctve. 
 
Originály resp. overenú fotokópiu predloží potom iba vybratý uchádzač. 
 
 

8.     Súťažné podklady tvorí: 
 

1. Výzva na predloženie ponuky 
2. Návrh krycieho listu ponuky 
3. Návrh obchodných podmienok 
4  Pôdorys podkrovia – nový stav - štúdia 

 




