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Výzva na predloženie ponuky 
v rámci výberu zhotoviteľa stavebných prác 

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.7/2015  

- zákazka podľa § 9 ods.9 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto  Trnava, Mestský  úrad v Trnave                                              
IČO: 00313114  
Kontaktná osoba:    
Miroslav Horník, odbor  investičnej výstavby (za technické podklady) 
Mgr. Renata Gregušová, odbor  investičnej výstavby (za administráciu súťaže) 
Obec (mesto): Trnava                      
PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová                         
Číslo: 3 
Telefón: 0918 601 302, 033/3236113,133                                               
Fax: 033/3236400    
Elektronická pošta:  
miroslav.hornik@trnava.sk 
renata.gregusova@trnava.sk 
Internetová adresa : www.trnava.sk  

2.      Názov zákazky podľa § 9, ods. 9 (stavebné práce):  

"Zariadenie pre seniorov v Trnave – hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a TÚV“ 

                                                                              
3.      Miesto dodania stavebných prác: Ulica T. Vansovej č. 5, Trnava 
 

4.     Predmet a rozsah zákazky:     
          

V rámci znižovania energetickej náročnosti a spotreby tepla v jednotlivých bytových bunkách 
i ostatných vykurovaných priestoroch Zariadenia pre seniorov (ZpS) obstarávateľ požaduje 
v rámci tejto súťaže spracovať projekt hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy, aby 
všetky vykurované miesta boli zásobované primeraným množstvom vykurovanej vody a aby 
bola zabezpečená primeraná tepelná pohody resp. teplota. 
Na základe projektu sa nastavia prietoky v celom objekte úmerne jeho tepelným stratám. 
Zároveň je potrebné realizovať aj termostatizáciu a osadenie pomerových rozdeľovačov na 
vykurovacie telesá. 
Požiadavky obstarávateľa: 
1. Príprava projektovej dokumentácie – preverenie súčasného stavu sústavy, stupačiek, 

vykurovacích telies, ich počty, veľkosti, dimenzie a spôsoby pripojenia. 
2. Odsúhlasenia projektovej dokumentácie obstarávateľom príp. dodávateľom tepla. 
3. Výmena registrov z rebrových rúr za panelové radiátory primeranej veľkosti. 
4. Realizácia vyregulovania podľa schváleného projektu – demontáž starých ventilov a ich 

náhrada termostatickými ventilmi, ktoré sa prednastavia podľa projektu, montáž 
termostatických hlavíc. 

5. Montáž pomerových rozdeľovačov na radiátory. 
6. Uvedenie do prevádzky a kontrola vyregulovania. 
7. Vypracovanie manuálu prevádzky a údržby vykurovacieho systému. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
8. Príprava projektovej dokumentácie pre vyregulovanie systému TÚV a projekt tepelnej 

izolácie rozvodov TÚV. 
9. Realizácia regulácie systému TÚV a realizácie novej tepelnej izolácie rozvodov TÚV 
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5.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    
 
 začiatok:            najskôr             12.10.2015 
 ukončenie:         najneskôr do    12.12.2015 

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

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

         Uchádzač predloží: 

- kópiu dokladu o oprávnení podnikať s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zákazky,     
t. j. kópiu výpisu z obchodného registra alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Úradne overenú fotokópiu platného 
dokladu predloží vybratý uchádzač pred podpisom zmluvy. 

 
- zoznam referenčných projektov, minimálne tri zákazky podobného rozsahu a charakteru 

za posledné 3 roky,  
- zoznam minimálne troch zákaziek zrealizovaných za posledné 3 roky (realizácia 

ústredného kúrenia, resp. regulácia ÚK) v hodnote min. 15 000 eur s DPH. 
 

(pri jednotlivých referenciách musí byť uvedený názov stavby, finančná hodnota zákazky, 
názov investora a jeho kontakt)  

- kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti projektanta, 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 a ktorý bude zodpovedný za 

dodržiavanie všetkých súvisiacich právnych predpisov a technických noriem.                                                                                                                                                                                                                   

8.      Súťažné  podklady :  

 

        Výzva na predloženie ponuky výberu zhotoviteľa stavebných prác zo dňa  23.9.2015  

          Energetický certifikát – spracovateľ Ing. Dubnická 28.8.2015  
Pôvodná projektová dokumentácia ÚK – spracovateľ Ing. Rafay 05/82 (pri serióznom záujme 
uchádzača o realizáciu zákazky bude odovzdaná v tlačenej forme po tel. dohode s kontaktnou 
osobou uvedenou v bode 1.) 
Charakteristický pôdorys 
Návrh obchodných podmienok 

          Krycí list ponuky 
           

Uchádzač pred vypracovaním ponuky vykoná fyzickú obhliadku dotknutého objektu za 
účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom  tak, aby bolo z jeho strany 
možné predložiť presne definovanú ponuku pre spracovanie PD i realizáciu 
vyregulovania vykurovacej sústavy a izolácie rozvodov TÚV.  
                                                                                     

9.      Lehota / miesto na predkladanie ponúk:   8.10.2015  do  11,00 hod. 
 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť :   MsÚ , Trhová č. 3, Trnava, podateľňa.  Uchádzač 
predloží ponuku v uzavretom obale s označením neotvárať a heslom:  

„Zariadenie pre seniorov v Trnave – hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a TÚV“ 
         s uvedením adresy  odosielateľa  osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie 
         ponúk. 



Mesto Trnava                                                                                                                                                                                 3/3 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 zákazka podľa § 9 ods. 9                                                            v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.        

 

10.    Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať : 

1. krycí list ponuky, s uvedením ceny a doby realizácie v kalendárnych dňoch, 
2. ponukový rozpočet (položkovitý), ktorý vypracuje uchádzač na základe dôkladnej 

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

3. prehlásenie uchádzača (v krycom liste ponuky), 
4. časový harmonogram prác (príloha č.2 k ZoD) 

orientačný harmonogram: 
- do 28 dní od účinnosti zmluvy o dielo – spracovanie PD 
- do 5 dní od predloženia PD – schválenie PD 
- do 28 dní – realizácia diela 

(28+28+5=61 dní) 
5. zoznam prípadných poddodávateľov (ak sa vyskytnú) s uvedením percentuálneho 

podielu prác resp. vyhlásenie zhotoviteľa o zhotovení diela vlastnými kapacitami 
 
11.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
           
 Verejný obstarávateľ                                                                    
 

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH  bude vyššia ako limit 
v zmysle § 4  zákona č. 25/2006 Z. z.,   

- 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 
/ § 46 /,  

- si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, 
- vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie, 
- písomne oboznámi uchádzača o úspešnosti svojej ponuky, 
- s vybratým uchádzačom uzavrie zmluvu o dielo, ktorej návrh je prílohou výzvy. 

 

Dátum: 23.9.2015  

 
 
 
 
                 Ing. Dušan Béreš, v.r. 
                                        vedúci odboru investičnej výstavby 
 
 
 
 
 
 
Vybavuje:   
Miroslav Horník, tel. č. 0918 601 302, 033/3236113 
Mgr. Renata Gregušová, tel. č. 033/3236133 

 
Kontaktná osoba ZpS (pre dohodnutie osobnej obhliadky ZpS): 
Mgr. Peter Klenovský, riaditeľ ZpS, tel. č. 0907 972 017, 033/3236711 

 


