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Výzva na predloženie ponuky 
v rámci výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie 

v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon”) a príkazu primátora č. 7/2014 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov: Mesto Trnava  
IČO: 00 313 114  
Kontaktná osoba: MsÚ v Trnave, Mgr. Renata Gregušová, odbor investičnej výstavby  
Obec (mesto): Trnava  
PSČ: 917 71  
Ulica: Trhová 3  
Telefón: 033/3236 133  
Fax: 033/3236 400  
E-mail: renata.gregusova@trnava.sk  
Internetová adresa: www.trnava.sk  
 
2. Názov zákazky (služby):  
ZŠ s MŠ A. Kubinu - rekonštrukcia priestorov ZŠ pre potreby MŠ – PD   
 
3. Miesto realizácie stavebných prác: Základná škola s materskou školou, A. Kubinu v Trnave.  
 
4. Rozsah zákazky:  
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie - realizačný projekt, ktorá bude riešiť 
prebudovanie priestorov ZŠ pre potreby MŠ a odborný autorský dohľad.  
Priestory pre potreby MŠ /cca 40 detí/ budú vytvorené v časti pavilónu C základnej školy a budú 
pozostávať z dvoch tried, jednej spoločnej spálne, kabinetu, sociálnych zariadení pre deti a učiteľov. 
Súčasťou projektu bude aj návrh nájazdových rámp pre imobilných pri hlavnom vstupe do budúcej MŠ 
a pri vstupe do átria. Priestory je potrebné riešiť bezbariérovo. 
Požiadavky na riešenie: 

- navrhnúť prístupovú rampu pre imobilných pri hlavnom vchode a pri vstupe do átria 
- navrhnúť opravu schodov vedúcich do átria 
- výmena pôvodných okien v triedach, kabinete, sociálnych zariadeniach a na chodbe za 

plastové, vrátane parapetov a žalúzií, murárske práce a vysprávky   
- sociálne zariadenie – rekonštrukcia jestvujúcich sociálnych zariadení pre potreby MŠ /10 

záchodov, 10 umývadiel/, výmena jestvujúcej stupačky pokračujúcej do sociálnych  zariadení na 
2. NP, výmena obkladov, dlažieb, náter dverí a zárubne, osvetlenie, elektroinštalácia, 
vymaľovanie 

- v terajšej miestnosti pre upratovačku /výlevka/ bude zriadené WC pre učiteľov 
- vo vstupnej chodbe budú osadené predeľovacie mreže, jedna so zabudovanými dverami pre 

vstup do átria a jedna oddeľujúca MŠ od zvyšku pavilónu C 
- kabinet – výmena osvetlenia, elektroinštalácia, výmena PVC krytiny, vymaľovanie, náter dverí a 

zárubne 
- triedy – výmena PVC krytiny, výmena obkladu pri umývadle, vymaľovanie, náter dverí a zárubní 
- chodba – výmena osvetlenia, elektroinštalácia, výmena PVC krytiny, vymaľovanie, odstránenie 

parapetov a konzol vrátane vyspravenia stien 
- spálňa - výmena PVC krytiny, výmena obkladu pri umývadle, vymaľovanie, náter dverí a zárubní 
- radiátory – všetky budú zdemontované, očistené, pretesnené, opatrené novými nátermi. 

Namontované budú nové ventily na radiátoroch, stupačkách a spiatočke. Na radiátory budú 
namontované kryty.  

- zateplenie severovýchodnej vonkajšej steny prislúchajúcej k budúcej spálni 
 

Navrhovaný minimálny rozsah projektu:  

1. stavebná časť,  

2. zdravotechnika, 

3. elektroinštalácia, 
4. plán užívania stavby, spolupráca so budúcim zhotoviteľom stavby pri vypracovaní 
kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce podľa Zákona č. 254/98 Z. z., v ktorom musia 
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byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu (zoznam potrebných 
kontrol, ktoré je nutné vykonať v čase realizácie),  
5. náklady stavby (rozpočet a výkaz výmer - vypracovaný rozpočet a výkaz výmer spracovať po 
stavebných objektoch, resp. podľa dohodnutých podmienok na pracovných rokovaniach v rámci  
spracovávania projektu, položky musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musia 
obsahovať definovanie figúr, výpočet množstiev jednotlivých položiek rozpočtu,  
6. dokladová časť – bude obsahovať záznamy z kontrolných porád, prípadne iné zápisy medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom, ak sa také v priebehu spracovania PD vyskytli  

 
Projektovú dokumentáciu bude obstarávateľ požadovať:  
- v tlačenej (papierovej) forme v počte 6 kompletných paré z toho 2× s položkovitým rozpočtom stavby 
a 2× s výkazom výmer  
- digitálne spracovanie na CD nosiči:  
1) výkresovú časť vo formáte .dgn a .dwg v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte 
.doc, tabuľkovú časť .xls  
2) všetko vo formáte pdf.  
Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so:  
- zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), vyhláškami MŽP SR                 

č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z.z. 
- príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu,  
- zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.  
Spracovateľ projektovej dokumentácie rovnako aj každý člen projektového tímu, musí mať príslušné 
oprávnenie pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie stavieb v príslušnej oblasti) 
pre požadovaný predmet obstarávania.  
 
5. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia / skončenia poskytnutia služby:  
Termín plnenia (predpoklad) predmetu zákazky:  
začiatok: 15.05.2014  
ukončenie: 09.06.2014 (max.)  
 
6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:  
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 na predloženie 
cenovej ponuky.  
 
7. Podmienky, za ktorých bude uzatvorená zmluva o dielo:  
Uchádzač predloží:  
 

1.) kópiu dokladu o oprávnení podnikať, respektíve poskytovať predmetné služby, autorizačné 
osvedčenie. Originál, resp. úradne overenú fotokópiu nie staršiu ako 3 mesiace predloží 
víťazný uchádzač pred podpisom zmluvy,  
2.) zoznam projektantov, ktorí sa zúčastnia na vypracovávaní PD. Zmluvný zodpovedný 
projektant bude zodpovedný za to, že všetci členovia projekčného kolektívu vlastnia odbornú 
spôsobilosť pre vybrané činnosti v stavebníctve,  
3.) zoznam referenčných projektov, minimálne dve zákazky podobného rozsahu a charakteru, 
pri jednotlivých referenciách musí byť uvedený rozsah projektovaných prác, názov investora a 
jeho kontakt.  

 
8. Súťažné podklady:  
- výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 30.04.2014  

- pôdorys riešených priestorov 
- krycí list ponuky 
- návrh obchodných podmienok  
 
Uchádzač pred vypracovaním ponuky vykoná fyzickú obhliadku za účelom riadneho oboznámenia sa so 
skutkovým stavom tak, aby bolo z jeho strany možné predložiť presne definovanú ponuku. Obhliadku si 
vopred dohodne s riaditeľom ZŠ s MŠ A. Kubinu – Jozefom Jankovičom tel. č. 033/3236941. 
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9. Lehota / miesto na predkladanie ponúk:  

12.05.2014 do 10.00 hod. 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť – osobne v podateľni MsÚ Trnava, alebo poštou na 
adresu: Mestský úrad v Trnave, Odbor investičnej výstavby, Trhová č. 3, 917 71 Trnava.  
 
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením „neotvárať“ a heslom „ZŠ s MŠ A. Kubinu 
– vytvorenie priestorov ZŠ pre potreby MŠ – PD“ s uvedením adresy odosielateľa osobne alebo 
poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk.  
 
Obsah ponuky :  
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady:  
1. krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny (s DPH) a doby realizácie (začatie a 
ukončenie spracovania predmetu zákazky)  

2. doklady podľa bodu č. 7  
 
UPOZORNENIE:  
1. Cena za spracovanie PD bude obsahovať všetky súčasti dokumentácie potrebné pre správne 
vypracovanie projektovej dokumentácie. V prípade, že pri povinnej obhliadke počas spracovania 
cenovej ponuky bolo zistené, že je potrebné skladbu objektov uvedenú v krycom liste ponuky 
rozšíriť, je to potrebné uviesť už v cenovej ponuke, inak sa má za to, že všetky náležitosti pre 
správne vypracovanie PD, ktoré bolo možné zistiť obhliadkou územia, sú započítané v 
predloženej skladbe objektov!  

2. Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na predloženie ponuky, s 
uchádzačom nebude podpísaná zmluva o dielo a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil v 
súťaži ako ďalší v poradí.  
 
10. 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.  
 
11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH bude vyššia 
ako limit v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.,  

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku 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 a tiež v 
prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,  

- keďže je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9, verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku,  

- verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta budúcej realizácie diela a zoznámiť sa so 
všetkými okolnosťami v danom území z dôvodu spracovania ponuky,  

- verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie,  

- uchádzač bude oboznámený písomne o úspešnosti, resp. neúspešnosti svojej ponuky,  

- s vybratým uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo, ktorej návrh je prílohou tejto výzvy,  

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania 
zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  
- realizácia diela bude uskutočnená po výberovom konaní na zhotoviteľa tejto investičnej akcie 
výberovým konaním v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, čo znamená, že nie je 
možné uvádzať v PD obchodné mená výrobkov a materiálov, výrobcu a pod., ale len opis ich 
technických parametrov (materiál, gramáž, hustota, hrúbka, farba a pod.).  
 
 
Dátum: 30.04.2014  
 
Prílohy:  
- pôdorys riešených priestorov 
- krycí list ponuky        Ing. Dušan Béreš, v.r.  
- návrh obchodných podmienok                                       vedúci odboru investičnej výstavby 


