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 zákazka s nízkou hodnotou                                                       v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.        

 

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, Mestský  úrad v Trnave  
IČO:    00 313 114  
Kontaktná osoba:  Mgr. Renata Gregušová, odbor  investičnej výstavby 
    Rudolf Antala, odbor investičnej výstavby 
Obec (mesto):   Trnava 
PSČ:    917 71 
Ulica:    Trhová 
Číslo:    3 
Telefón:    033/3236131, 033/3236135  
Fax:    033/3236400 
Elektronická pošta:  renata.gregusova@trnava.sk 
Internetová adresa:  www.trnava.sk  

 

2.      Názov zákazky s nízkou hodnotou (práce):  

"ZŠ s MŠ Modranka, I. Krasku – doplnenie parkoviska“            
                                                                  
3. Miesto dodania stavebných prác:  Areál ZŠ s MŠ Modranka, ul. I. Krasku 
 

4.      Predmet a rozsah zákazky:     
         Predmetom zákazky sú nasledovné práce: 

- odstránenie šachty (montážnej jamy) v jestvujúcej betónovej ploche rozmerov cca 

2x1m, t.j. zasypanie a zhotovenie betónovej platne vrátane výstuže kari sieťami, 

- k jestvujúcej betónovej ploche na pravej strane od vstupu do areálu, kde v súčasnosti 

parkujú cca 4 autá, bude doplnená cementobetónová plocha a spolu tak vznikne 15 

parkovacích miest (viď. situácia P12 a P3), 

- osadenie obrubníkov okolo novovzniknutej betónovej plochy, 

- z prednej časti parkoviska P12 a P3 z dôvodu odvodnenia plochy budú osadené plytké 

žľabovky so zaústením do vsakovacej jímky, 

- preasfaltovanie novovytvorenej betónovej plocha asfaltobetónom hr. 3 cm (vrátane 

podkladných vrstiev a náterov), 

- nové parkovacie miesta budú vyznačené vodorovným dopravným značením, 

- jestvujúce stojisko pod kontajnery zo zámkovej dlažby rozobrať a vybúrať prislúchajúce 

obrubníky, 

- kontajnery budú umiestnené popri jestvujúcemu oploteniu školy na novovzniknutej 

asfaltovej ploche (viď. situácia), 

- na ľavej strane od vstupu do areálu popri budove školy bude doplnená plocha 

betónovou dlažbou ako doplnenie jestvujúcej spevnenej plochy (viď. situácia),  

- rezanie asfaltového krytu, 

- zálievka vyčistených škár asfaltobetónom do hĺbky 50 mm (v dotyku nový obrubník-

asfalt), 

- sadové úpravy – zatrávnenie plôch dotknutých zemnými prácami  

- naloženie a odvoz vybúraných hmôt a sute na certifikovanú skládku so všetkými 

nákladmi spojenými s likvidáciou odpadu, 

- geodetické práce (vytýčenie, porealizačné zameranie, geometrický plán) 

- vybraný zhotoviteľ zákazky po ukončení stavby odovzdá investorovi (objednávateľovi) 

manuál užívania verejnej práce. 
 
 
 
 

mailto:renata.gregusova@trnava.sk
http://www.trnava.sk/
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5.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    
 
 začiatok :            najskôr   08.11.2012 
 ukončenie :         najneskôr  23.11.2012 
 
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. 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.  

 
7.    Podmienky účasti / za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :          

         Uchádzač predloží: 

 doklad o oprávnení podnikať – oskenovaný dokument, s uvedením požadovanej činnosti 
k predmetu zákazky,  t.j. výpis z obchodného registra alebo oskenované platné potvrdenie o 
zapísaní do zoznamu podnikateľov vydaného Úradom pre verejné obstarávanie. Úradne 
overenú kópiu dokladu doloží vybratý uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo. 

 Oskenované osvedčenie 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 doloží vybratý uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
8.     Súťažné  podklady :  

1. výzva na predloženie ponuky 
2. pôdorys  
3. návrh obchodných podmienok 
4. fotodokumentácia riešeného územia 

 
Uchádzač pred vypracovaním ponuky vykoná fyzickú obhliadku dotknutých priestorov za 
účelom zamerania jestvujúceho stavu tak, aby bolo z jeho strany možné predložiť presne 
definovanú ponuku. Fyzickú obhliadku vykoná uchádzač po telefonickom dohovore s riaditeľkou 
školy 033/55 43 049, prípadne jej určeným zástupcom školy. Prípadné otázky adresovať na 
kontaktnú osobu verejného obstarávateľa. Po vysúťažení víťaznej ponuky za dielo sa nebude 
víťaznému uchádzačovi pri fakturácii prác nad rámec predloženej cenovej ponuky prihliadať, 
pokiaľ bolo možné tieto práce zahrnúť do ponuky po obhliadke miesta stavby. 
                                                                             

9.    Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať : 

1. oskenovaný podpísaný a potvrdený krycí list ponuky, s uvedením ceny a doby realizácie 

v kalendárnych dňoch  
2. ponukový rozpočet (položkovitý), ktorý vypracuje uchádzač na základe fyzickej 

obhliadky miesta realizácie prác a definovaných v  charakteristike stavebných prác 
v tejto výzve ( bude ako príloha č.1 k ZoD )  

3. doklady podľa bodu č. 7 
 

V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 9., nebude tento 
uchádzač prizvaný k podpisu zmluvy o dielo. 

 
10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 02.11.2012 do 11,00 hod. na MsÚ Trnava, Trhová 

č. 3, kancelária č. 135, prípadne podateľňa MsÚ. 
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11.    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 a uskutočnenej obhliadky miesta stavby. 

 
12.     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 prípadne 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 
podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená / § 46 /,  

- si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, nakoľko je výberové konanie realizované 
formou zadávania zákazky s nízkou hodnotou (prieskum trhu), 

- si vyhradzuje neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti 
vo verejnom obstarávaní, 

- vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie, 
- uvádza   

o cenu poplatku za uloženie sute (zo  stavieb realizovaných mestom) na skládku 
SKO Zavarská cesta, t. j. 5,64 €/tonu bez DPH + 20 % DPH,  

o výška zákonného poplatku obci za uloženie na skládke je 0,33 €/tonu bez DPH + 
20% DPH. Dopravná vzdialenosť  5 km, 

- s vybratým uchádzačom uzavrie zmluvu o dielo, ktorej návrh je prílohou výzvy, 
- si vyhradzuje právo realizovať iba časť zákazky na základe cenových ponúk, 
- 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,  

- pri realizácii môže uchádzač/zhotoviteľ použiť len materiály použiteľné pre predmetné 
prostredie s dodržaním všetkých príslušných noriem STN. Tieto skutočnosti uvedie 
uchádzač  v ocenenom ponukovom rozpočte,  

- obstarávateľ si vyhradzuje právo doplniť predmet diela o ďalšie práce a dodávky a to i bez 
súhlasu zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto práce a dodávky za úhradu zabezpečiť, ak takto 
požadované práce svojím finančným objemom neprekročia 20% z dohodnutej ceny za dielo 
bez dosahu na termín plnenia. Rovnako je obstarávateľ oprávnený pred realizáciou diela 
redukovať rozsah prác prípadne zámenu materiálov v rozsahu max. 20% z ceny diela.  

 

 

Dátum: 25.10.2012      

 

 

 

 

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


