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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Trnava
IČO:  00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestský úrad v Trnave
Kontaktná osoba: Miroslav Lalík, Ing.
Telefón: +421 333236132
Fax: +421 333236400
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.trnava.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
ZŠ s MŠ Ul. Vančurova - rekonštrukcia sociálnych zariadení pre dievčatá v pavilóne A II. NP až IV.NP.

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  ZŠ s MŠ Ulica Vančurova v Trnave
NUTS kód: 
SK021

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Zákazka zahŕňa rekonštrukciu sociálnych zariadení na II. NP až IV. NP. pre dievčatá vrátane miestností pre upratovačku
na každom poschodí. Rekonštruované budú podlahy, povrchy stien, doplnená hydroizolácia, demontáž starých a montáž
nových rozvodov vody, elektrorozvodv, rekonštrukcia kanalizačných rozvodov od stropu posledného podlažia až po
čistiaci kus vrátane s napojením na zariaďovacie predmety, výmena WC mís, výlevok, batérií k výlevke, osvetľovacích
prvkov, demontáž oceľových kabínok a nahradenie novými montovanými WC kabínkami, výmena dverí, obnova
drevených okien, demontáž vykurovacích telies, ich náter a spätná montáž, maľby a nátery.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45214210-5 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Predmetom zákazky je rekonštrukcia sociálnych zariadení pre dievčatá na II.NP, III.NP a IV.NP vrátane miestností pre
upratovačku na každom podlaží. 
Rekonštrukčné práce sa budú realizovať v dvoch etapách s predpokladaným termínom realizácie jednotlivých etáp: 
I. etapa WC na II. NP (vrátane výmeny kanalizačného potrubia po čistiaci kus na I.NP v archívnej miestnosti) - august
2013 
II. etapa WC na III. a IV. podlaží v čase zimných prázdnin 2013 (od 20.12.2013 do 07.01.2014) 
Pred spracovaním cenovej ponuky je potrebné priestory WC podrobne zamerať, výkaz výmer nie je súčasťou výzvy.  
 
Požadovaný rozsah prác: 
Poznámka: Vo WC je potrebné vymeniť rozvody kanalizácie, vody a elektrorozvody, v priestore umyvárne sú však
obklady a dlažba vo vyhovujúcom stave, preto pri samotnej realizácii sa posúdi miera zachovania jestvujúcich obkladov
a dlažby, pre potreby cenovej ponuky však uchádzač ocení kompletnú výmenu keramického obkladu a dlažby, vrátane
súvisiacich prác. Umývadlá, nádobky na mydlo, batérie a držiak na toaletný papier z toaliet sa použijú pôvodné odborne
zdemontovať a odložiť do času opätovnej montáže. 
Pri realizácii stavebných prác je nutné postupovať s náležitou opatrnosťou, aby sa jestvujúce obklady a dlažba
nepoškodili. (Ak sa tak stane, zhotoviteľ musí škodu napraviť, v prípade dlažby sa nahradí nielen jednotlivý kus dlažby,
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ale minimálne viacero kusov v esteticky akceptovateľnom vzore.) 
Búracie práce: 
-odstránenie všetkých olejových náterov (i keramických soklíkov), odstránenie nesúdržnej omietky (vydutie) až na pevný
podklad, pod oknami vybúrať omietku poškodenú zatekaním okien, vybúranie jestvujúcich keramických obkladov,  
-vybúranie a demontáž zvislých i ležatých rozvodov kanalizácie (od stropu IV.NP až po čistiaci kus na prízemí) všetkých
stúpačiek a vodovodných rozvodov, demontáž starých rozvodov elektriky, demontáž osvetľovacích predmetov,  
-vybúranie zárubne do priestoru toaliet 
-odstránenie plechových kabínok, odborná demontáž WC mís (odovzdať zástupcovi školy pre prípadné použitie v iných
soc. zariadeniach školy) a splachovacej nádržky, vybúranie obmurovania zvislých kanalizačných zvodov,  
-v miestnosti pre upratovačku osekanie jestvujúceho keramického obkladu a omietky po celom obvode a v celej výške
priečky), odstránenie pôvodnej výlevky a batérie 
Stavebné práce 
-nadmurovanie miestnosti pre upratovačku jedným radom priečkoviek (napr. ytong) zodpovedajúcej šírky min. do výšky
cca 220 cm, ktoré sa povrchovo upravia pod keramický obklad vrátene hornej hrany priečky (keďže nekončí pri strope)-
tiež sa obloží keramickým obkladom 
- osadenie prekladu nad dverným otvorom do priestoru toaliet výškovo zarovnať s nadmurovkou miestnosti pre
upratovačku 
-montáž nových rozvodov kanalizácie (zvislých i ležatých - materiál PVC), montáž armatúr, odbočiek, kolien, čistiaceho
kusa, zápachových uzávierok, napojenie na zariaďovacie predmety, tlakové skúšky kanalizácie (samostatne po každej
etape), obloženie stúpačiek sadrokartónom, osadenie dvierok k armatúram, (vybúrať a nahradiť i napojenie výlevky v
miestnosti upratovačky) Keďže čistiaci kus sa nachádza v miestnosti na I. NP - bude potrebné búrať a následne opraviť
(vrátane maľovania) aj steny v tejto miestnosti. Kanalizačné potrubie sa vymení až po čistiaci kus vrátane, napojenie
kanalizácie zo zvodov ku WC mise prekryť sadrokartónom do vlhkého prostredia (kapotáž) 
-montáž nových elektrorozvodov (kábel silový medený CYKY 3Cx1,5), osadenie spínačov pre vlhké prostredie, nových
osvetľovacích telies vo vlhkom prostredí v zmysle príslušných noriem (svietivosť, IP krytie) vrátane revízie (po každej
etape urobiť čiastkovú revíziu alebo elektro urobiť na obidve etapy naraz okrem konečných povrchových úprav) 
-montáž nových rozvodov vody, vrátane armatúr, ventilov, kohútov a príslušenstva, tepelnoizolačná ochrana potrubia,
tlakové skúšky potrubia, 
-úprava podlahy po vybúraní kanalizácie obsyp kanalizačného potrubia a dobetónovanie rýh, úprava povrchu pod
hydroizoláciu, podľa potreby aplikácia samonivelizačnej hmoty 
-realizácia interiérovej tekutej elastickej hydroizolácie v miestnosti toaliet na stávajúcu podlahu z teracca ,
hydroizolačným náterom ošetriť i 15 cm výšky steny nad úroveň konečnej kóty podlahy 
-pokládka dlažby - dlaždice keramické s hladkým povrchom lícna úprava protišmykovosť triedy R10, hrúbka dlažby
min.10 mm, tr. oteruvzdornosti PEI 2 s hladkým povrchom rozmer 300x300x,) úprava do tmelu, špárovanie, farebnosť
prispôsobiť jestvujúcej dlažbe v umyvárni konzultovať s investorom! 
-realizácia obkladov do výšky cca 220 cm po celom obvode miestnosti (toalety) obkladačky keramické glazované hladké
(nie biele) tr.oteruvzdornosti I Ia), na stene pod oknami do výšky parapetu , osadenie plastových rohových líšt,
špárovanie, v styku zvislého obkladu s dlažbou podlahy je potrebné použiť silikónový tmel (v miestnosti pre upratovačku
sa realizuje obklad po celom obvode miestnosti v plnej výške priečky vrátane nadmurovania) 
-opravy omietok a realizácia nových omietok s presieťkovaním a nutnou penetráciou, vrátane opráv rýh po zasekaní
elektroinštalácie, príprava stien pod keramický obklad 
-osadenie novej zárubne medzi miestnosťou toaliet a umyvárňou - vrátene nových dverí bielej farby a prahu, dvere s
vložkovým zámkom (3x) 
-odstránenie starého náteru zárubne v miestnosti upratovačky a jej náter dvojnásobným emailovým náterom , dverné
krídlo a prah sa osadia nové, dvere s vložkovým zámkom (3x) 
-vstupná zárubeň (z chodby školy) sa ponechá - odstráni sa starý náter a nanesie sa nový dvojnásobný emailový,
dverné krídlo bielej farby i prah sa osadia nové, vložkový zámok (3X) 
-vypustenie časti UK systému, demontáž vykurovacích telies, odstránenie starých náterov, dvojnásobný emailový náter
telies a potrubia UK, spätná montáž, napustenie, tlakové skúšky (po každej etape - zarátať do ceny) 
-dodávka, montáž a ukotvenie montovaných WC kabínok výšky 200 cm s antikorovými výškovo nastaviteľnými
nožičkami, z drevotrieskových dosák minimálnej hr. 32 mm, s vytvrdeným, hygienicky nepriepustným povrchom
(farebnosť konzultovať s investorom), ktoré budú kopírovať polohu pôvodných plechových kabínok, s osadenými
dverami šírky 60 cm, vybavené zámkami, vrátane bezpečnostného núdzového otvárania a ukazovateľa voľno/obsadené
(7 kabínok na jednom podlaží, t.j. 3x 7 kabínok) 
-dodávka a montáž WC kombi (3x7) s možnosťou úsporného splachovania, zatmelenie silikónovým tmelom, vybúranie
pôvodného prívodu vody ku hornej nádržke, montáž nového prívodu vody k WC kombi - jeho napojenie, preskúšanie
tesnosti systému vodovodných rozvodov (v každej etape) 
- osadenie novej výlevky (3x) a batérie 3x - zmiešavacie STV + TÚV v miestnosti pre upratovačku  
- maliarske práce a všetky súvisiace práce napr. škrabanie, presadrovanie, penetrácia všetkých plôch i stropu 
- obrúsenie, zatmelenie a nový dvojnásobný náter všetkých jestvujúcich drevených okien (i z exteriéru)  
-doprava, dodávky a montáže materiálov a predmetov, odvoz vybúraných materiálov na certifikovanú skládku, náklady
na energie pri realizácii, poplatky, pomocné lešenie, presuny hmôt a i., 
-v miestnosti pre upratovačku na IV. podlaží je potrebné pred rekonštrukčnými prácami zdemontovať a opätovne
namontovať rebrík (výlez na strechu),na II. NP odpojiť, odborne zdemontovať a opätovne namontovať a pripojiť
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ohrievač vody 
-ostatné nešpecifikované práce, potrebné pre realizáciu diela 
-farebnosť nových keramických obkladov a dlažieb konzultovať s investorom!

II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  45 000,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  50

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  uchádzač preukáže splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1, písm. f), zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložením dokladov podľa § 26
ods. 2, písm. e) resp. ods. 4,5 alebo § 128 ods. 1 cit. zákona t. j. overenú kópiu výpisu z obchodného registra alebo
overenú kópiu platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov vydaného ÚVO, a v súčinnosti s § 19 ods. 3.  
Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie jednotlivých dokladov.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  doklady zmysle ustanovenia
§ 27 ods.1 písm. a) , t. j. vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje
finančné záväzky. Vo vyjadrení banka alebo pobočka zahraničnej banky potvrdí, že uchádzač ako klient banky: 
-si plní svoje záväzky 
-nie je v nepovolenom debete 
-bežný účet uchádzača nie je predmetom exekúcie. 
Zároveň uchádzač predloží čestné prehlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých predkladá potvrdenia, nemá
vedené účty a ani žiadne iné záväzky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie
jednotlivých dokladov. 
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ túto podmienku požaduje za účelom preukázania schopnosti a ekonomických
možností uchádzača realizovať predmet zákazky.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  A) podľa § 28 ods. 1 písm.
b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  
- predloženie zoznamu prác rovnakého alebo podobného charakteru uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov
(1.7.2008- 1.7.2013) doplneným potvrdeniami objednávateľov o uspokojivom vykonaní týchto prác, minimálne však
doložiť tri už zrealizované zákazky (referenčné listy) s nákladom nad 30 000 eur bez DPH s uvedením stručného popisu
prác, cien, miest, kontaktných osôb (č. tel., email) a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom  
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný  
obstarávateľ, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
alebo záujemcu o ich uskutočnení. 
B) podľa § 28 ods.1, písm. g) zákona o verejnom obstarávaní 
- údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov zodpovedných za riadenie
stavebných prác, pričom verejný obstarávateľ požaduje i kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti pre činnosť
stavbyvedúceho s originálnym odtlačkom pečiatky držiteľa a originálnym podpisom držiteľa (kategória pozemné stavby),
ktorý bude uvedený v zmluve o dielo. Verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentný doklad alebo rovnocenné doklady
vydávané v iných členských krajinách EU. Zároveň doloží prehlásenie stavbyvedúceho, že bude uchádzačovi k dispozícii
počas plnenia predmetu zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  A) Potvrdenia referencií musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako
overená fotokópia tohto dokladu a bude uznaný aj ekvivalent hodnoty 30 000 € v inej mene prepočítaný podľa kurzu
inej meny k EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku. 
Za práce rovnakého a obdobného charakteru bude verejný obstarávateľ akceptovať len realizácie podobných prác,
zahrnuté v predmete zákazky. 
B)Zároveň doloží prehlásenie stavbyvedúceho, že bude uchádzačovi k dispozícii počas plnenia predmetu zmluvy
týkajúcej sa predmetu zákazky.  
Odôvodnenie podmienok podľa § 28, ods. b) a g): Splnením podmienky účasti uchádzač preukáže skúsenosti, schopnosť
a spôsobilosť pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena
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IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

OIV-6033/2013
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  09.07.2013 15:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  18.07.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  18.07.2013 10:30
Miesto :  Radnica v Trnave, Hlavná ulica 1, zasadačka primátora.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť oprávnení
uchádzači, ktorí predložili ponuky. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. 
Uchádzač, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní
obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a
splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu zo súťažných ponúk, ak budú v rozpore s finančnými 
možnosťami verejného obstarávateľa a ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená. V prípade ak nevyhovie
žiadna z ponúk, verejná súťaž bude zrušená. Žiadosť o účasť, respektíve žiadosť o súťažné podklady si záujemca
vyžiada zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Mestský úrad v Trnave, Trhova č. 3, 917 71 Trnava alebo osobne
na podateľňu Mestského úradu v Trnave. Súťažné podklady budú poskytnuté osobne alebo zaslané poštovou zásielkou.
V prípade osobného prevzatia si uchádzač súťažné podklady vyzdvihne v pracovných dňoch v čase 08,00 hod. - 11,30
hod a 12,30 - 15,30 hod., v piatok vždy do 14,00 hod., po vopred telefonicky dohodnutom termíne s kontaktnou osobou
(uvedenej v bode I.) Žiadosť musí obsahovať: 
kompletné identifikačné údaje záujemcu vrátane poštovej doručovacej adresy, na ktorú sa požaduje poskytnutie 
súťažných podkladov, názov predmetu zákazky, meno zodpovedného pracovníka (kontaktnej osoby) vrátane jeho 
telefónneho čísla a spôsob prevzatia súťažných podkladov (zaslanie poštou alebo osobné prevzatie). V prípade, ak
záujemca pošle oskenovanú žiadosť e-mailom, verejný obstarávateľ požaduje potvrdenie žiadosti prostredníctvom pošty
do troch dní odo dňa zaslania žiadosti emailom. Ak záujemca nesplní vyššie uvedený postup, súťažné podklady
poskytnuté nebudú.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
28.06.2013
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