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Výzva na predloženie ponuky  
v rámci výberu zhotoviteľa stavby  

V zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov                     
( ďalej len „ zákon ” ) a príkazu primátora č. 3/2006  - zákazka s nízkou hodnotou 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa (vyhlasovateľa): 

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

Internetová adresa : www.trnava.sk  

 

2.      Názov zákazky s nízkou hodnotou (stavebné práce):  

„Likvidácia staticky narušeného obytného domu č. 56-58 na Coburgovej ulici v 
Trnave“  

 
3.     Opis prác:       

Jedná sa o murovanú podpivničenú stavbu s tromi nadzemnými podlažiami z toho jedno 
podlažie tvorí obytné podkrovie. Strecha je sedlová s dreveným krovom a keramickou 
krytinou. Objekt má pôdorysné rozmery 50,0 m x 10,0 m. Obvodové murivo je prevažne zo 
škváro betónových tvaroviek a plných pálených tehál a priečky z keramických priečkoviek. 
Stropy a schodiskové ramená sú z monolitického železobetónu. Objekt sa nachádza 
v dezolátnom stave a hrozí jeho deštrukcia. Samotná likvidácia objektu bude realizovaná 
zbúraním objektu ťažkou stavebnou technikou. Vzhľadom k existujúcemu stavu objektu 
a krátkosti času bolo upustené od jeho postupnej demontáže – rozoberaním. Objekt bude 
zbúraný, suť rozbitá na menšie časti, naložená na nákladné autá a odvezená a uskladnená 
na certifikovanej skládke resp. s možnosťou jej následnej recyklácie. Súčasťou likvidácie 
bude i zbúranie stropu nad suterénom a stien suterénu do úrovne okolitého terénu.  Jama  
a zostávajúca časť základov budú zasypané drobnou suťou z likvidácie objektu a zeminou. 
Vrchná vrstva zásypu cca 30,0 cm bude zrealizovaná z ornice a zatrávnená. Pred začatím 
búracích prác bude objekt provizórne oplotený, nakoľko sa v jeho blízkosti nachádzajú 
obývané domy.   
 

4.      Miesto dodania stavebných prác: Coburgova ulica č. 56-58  Trnava  
         Záujemca si môže miesto stavby obhliadnuť po dohode s niektorým zo zamestnancov Odboru 

investičnej výstavby MsÚ Trnava v pracovných dňoch v čase od 8,00-11,00 hod. a 13,00-
15,00 hod. (Ing. Dušan Béreš - tel. č. 033/3236134, Miroslav Horník – tel. č. 033/3236113  

 
5.      Kódy CPV                   
         Hlavný slovník: 45110000-1 
         Doplnkový slovník:  IA26-4 
 
6.     Rozsah zákazky:      

Predmetom zákazky je realizácia investičnej akcie: 
„Likvidácia staticky narušeného obytného domu č. 56-58 na Coburgovej ulici vTrnave“  
 
Zákazka zahŕňa tieto práce: 
-  provizórne oplotenie likvidovaného objektu  

- likvidácia objektu zbúraním vrátane podkrovia, strechy a časti suterénu 

- naloženie a odvoz sute vrátane jej likvidácie na skládke komunálneho odpadu, prípadne iná 

legálna likvidácia odpadu (napr. recyklácia  a pod.) 

- zásyp jamy drobnou suťou v kombinácii so zeminou vrátane zhutnenia 

- spätná úprava terénu – rozprestretie ornice a zatrávnenie výsevom trávového semena 

http://www.trnava.sk/
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Predmet zákazky je definovaný  

 vo výzve na predloženie ponuky 
 
7.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    
 začiatok:           ihneď po vyprataní objektu a odovzdaní staveniska  
 ukončenie:        do 10 ´kalendárnych dní od začatia asanácie 

 
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 ukončeného diela, resp. po odstránení všetkých vád 
a nedorobkov. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované 
práce.  

 

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

         Uchádzač predloží:                                                                                        

1. 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 doloží vybratý uchádzač pred podpisom zmluvy 
o dielo. 

2. 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. Kópiu osvedčenia s originálnym odtlačkom pečiatky doloží vybratý 
uchádzač pred podpisom zmluvy.  

3. oskenovaný  zoznam prác podobného charakteru a rozsahu, kde uchádzač uvedie 
názov (obchodné meno) a adresu investora predmetnej stavby, názov a charakteristiku 
stavby, objem diela zrealizovaného uchádzačom v €, rok začatia a ukončenia výstavby, 
meno, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť uvedené 
informácie. Požadujeme min. dve referencie s min. objemom nákladov 25.000,-  eur  
s DPH za posledných 5 rokov. 

 
10.   Súťažné podklady v písomnej forme tvorí: 

1. výzva na predloženie ponuky 
2. návrh obchodných podmienok 
3. výkresová časť – pôdorysy suterénu a jednotlivých podlaží 

  

11.    Obsah ponuky: 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady v písomnej 
forme a to: 

1. krycí list ponuky  s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny a doby realizácie.  
2. prehlásenie uchádzača,  

 že súhlasí s navrhnutými obchodnými podmienkami (návrh ZoD) 
predloženými vyhlasovateľom  

 že porozumel týmto súťažným podkladom  

 že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži. 
3. ocenený ponukový rozpočet s  výkazom výmer 

4. technologický postup likvidácie objektu - technická správa  
5. doklady podľa bodu č. 9 v písomnej forme 
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Tvorba a rozsah cenovej ponuky uchádzača 
Uchádzač je povinný uskutočniť odbornú obhliadku predmetného obytného domu č. 56-58.   
Z obhliadky spracuje uchádzač položkovitý ponukový rozpočet stavby – cenovú ponuku, 
ktorá bude obsahovať presne definované plochy, kubatúry, dĺžkové miery či kusy jednotlivých 
požadovaných 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 (napr. lešenie,  manipulačná doprava, 
presun hmôt a pod.). 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.  

 
12.     Upozornenie 

- V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 11., nebude tento 
uchádzač prizvaný k podpisu zmluvy o dielo.  

          
13.     Termín predkladania súťažných návrhov:    17.4.2013  do 11.00 hod. 
          Otváranie ponúk:      17.4.2013 o 13,00 hod. v zasadačke  
                                                                                   č. 142 na MsÚ Trnava 
 
          Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť – MsÚ, Trhová č.3, Trnava, Odbor investičnej 

výstavby, kancelária č. 113, alebo v podateľni MsÚ Trnava 
 
          Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením „ neotvárať“ a heslom  

„Likvidácia staticky narušeného obytného domu č. 56-58 na Coburgovej ulici v 

Trnave“ s uvedením adresy odosielateľa osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na 
predkladanie ponúk. 

 
14.     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.  

  
15.     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. alebo interného predpisu 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 zákazky a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne 
zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená /§ 46/. 

- nakoľko je výberové konanie realizované formou verejného obstarávania (prieskum trhu), 
obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. 

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

- uchádzač bude oboznámený o úspešnosti svojej ponuky 
- každý uchádzač je povinný uskutočniť obhliadku miesta realizácie stavby. 
-     poplatok za uloženie sute (odpadu) zo stavieb realizovaných mestom Trnava  na skládku  
      na   Zavarskej  ceste je 5,64 eur/t bez DPH (max.), zákonný poplatok obci  je 0,33 eur/t                    
      bez DPH. Prepravná vzdialenosť je 5 km. V prípade použitia inej skládky na uloženie  
      sute/odpadu poplatky nesmú byť vyššie ako poplatky vyššie uvedené 
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri 

postupe výberu nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
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- 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, resp. na samostatnom liste ponuky, 

- 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.  

- obstarávateľ je oprávnený pred realizáciou diela redukovať rozsah prác v rozsahu max. 
20% z ceny diela ak sa nedohodne s dodávateľom stavby inak.  

 
Poznámka: Ostatné súťažné podklady uvedené v bode 10.) budú uchádzačovi poskytnuté 

osobne v kancelárii č. 113 u p. Horníka.  

 

Dátum:  9.4.2013  

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


