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INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 9  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Mesto Trnava
IČO:  00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestský úrad v Trnave
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Lalík
Telefón: +421 333236132
Fax: +421 333236400
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.trnava.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa 

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

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti 
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): samospráva

I.2.3.    Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis 

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
ZŠ K. Mahra – rekonštrukcia strechy telovýchovného pavilónu (8/2014)

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služby číslo:  Práce
a) Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác:  Základná škola K. Mahra v Trnave telovýchovný 
pavilón.
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK021

II.1.4.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmet zákazky rieši kompletnú výmenu (časti) stropnej konštrukcie, ktorá musí plniť aj funkciu teplotechniky
strešného plášťa. Realizácia v zmysle projektovej dokumentácie (viď príloha) zahŕňa: 
-kompletnú asanáciu jestvujúcej stropnej konštrukcie so strešným plášťom  
-nové prestropenie priestorov pavilónu (nosná priehradová sústava stropu zároveň strechy zostáva pôvodná), ktorá
spĺňa platné tepelnotechnické STN 
-zateplenie vnútorných atík 
-zateplenie vonkajších parapetov okien nad nižšou strešnou rovinou  
-demontáž klampiarskych výrobkov: atiky, kotlíky, zvody, parapety okien nad nižšou strešnou rovinou 
-nové klampiarske výrobky: atiky a parapety okien nad nižšou rovinou strechy s výhľadom na vonkajšie zateplenie fasád
hrúbkou 100 mm, kotlíky, zvody  
-demontáž bleskozvodu a nový bleskozvod 
-napojenie nových vpustí do jestvujúcich zvislých stupačiek  
-nové nátery všetkých oceľových prvkov nosnej konštrukcie: väzníky, stĺpy, vodorovné a zvislé stuženia.  
Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa a v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou týchto
súťažných podkladov, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa
vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť
nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných
prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z.
z..

II.1.5.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45214210-5 

1/3



Doplnkový slovník: IA13-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45261410-1,  45261400-8,  45321000-3,  45312311-0 

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

Predmet zákazky rieši kompletnú výmenu (časti) stropnej konštrukcie, ktorá musí plniť aj funkciu teplotechniky 
strešného plášťa. Realizácia v zmysle projektovej dokumentácie zahŕňa: 
-kompletnú asanáciu jestvujúcej stropnej konštrukcie so strešným plášťom pričom nosná priehradová sústava zostáva, 
-nové prestropenie priestorov pavilónu v zmysle projektovej dokumentácie (ľahké panely strešného plášťa, ktoré spĺňajú 
platné tepelnotechnické STN plus hydroizolácia), 
-zateplenie vnútorných atík, 
-zateplenie vonkajších parapetov okien nad nižšou strešnou rovinou, 
-demontáž klampiarskych výrobkov: atiky, kotlíky, zvody, parapety okien nad nižšou strešnou rovinou, 
-nové klampiarske výrobky: atiky a parapety okien nad nižšou rovinou strechy s výhľadom na vonkajšie zateplenie fasád 
hrúbkou 100 mm, kotlíky, zvody, 
-demontáž bleskozvodu a nový bleskozvod, 
-napojenie nových vpustí do jestvujúcich zvislých stúpačiek, 
-nové nátery všetkých oceľových prvkov nosnej konštrukcie: väzníky, stĺpy, vodorovné a zvislé stuženia. 
Pôdorysná plocha objektu je 30,62 m x 30,62 m. 
Prestropenie objektu je navrhnuté z typových polyuretánových sendvičových strešných panelov, s hrúbkou 
tepelnoizolačného jadra 100 mm. Dĺžka panelov 6000 a 6060 mm, šírka panelov 1000 mm. Panely na sedlových 
väzníkoch budú kotvené do ich horných profilov. Vytvorenie spádovej vrstvy priamopásových väzníkoch sa navrhuje 
kónickými drevenými hranolmi zo severského smrekovca. Šírka hranolov 140 mm, výška hranolov 50-100 mm. Tvarové 
riešenie hranolov výkr.č.5. Strešné panely na priamopásových väzníkov budú kotvené do drevených panelov nerezovými 
skrutkami do dreva. 
Exteriérové panely sú zrealizované s povrchovou úpravou povlakovej krytiny hrúbky 1,2 mm. Izolačné jadro panela 
hrúbky 100 mm je tvorené z tuhej polyizokyanurátovej peny. Tuhá pena Isophenic (bezHCFC), menovitej hustoty 40 
kg/m3. Vzniknuté neprekryté strešné priestory budú vypenené Pur penou. 
U sedlových striech nad malou a veľkou telocvičnou a na streche bývalej kotolne sa v najnižšej časti pri atikách a murive 
strešného plášťa zrealizuje protispád vytvorený z klinov extrudovaného polystyrénu. Šírka klinov 500 mm, výška klinov 
0-80 mm. 
Poznámka: panely sú navrhované na základe statického posudku z hľadiska únosnosti priehradovej nosnej konštrukcie. 
Práce v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov a požiadaviek verejného 
obstarávateľa, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú 
špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť 
nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných 
prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. 
z..
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  100 000,0000 EUR

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Druh postupu 

IV.1.1.    Druh postupu 
Výzva na predkladanie ponúk

IV.3.    Administratívne informácie 
IV.3.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 

OIV/31764/14

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
V.1.    Dátum uzatvorenia zmluvy 

26.11.2014
V.2.    Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 

6
V.3.    Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov

4
V.4.    Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva 

BP BAU, s.r.o.
IČO:  34112596
Železničiarska 44 , 94901 Nitra
Slovensko
Telefón: +421 376533107
Email: bpbau@bpbau.sk
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V.5.    Informácie o hodnote zmluvy 
Hodnota:  119 085,6000 EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%):  20
Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte:  Počet mesiacov
Hodnota:  3

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

Nie
VI.3.    Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky 

Číslo oznámenia vo VVO: 20315-WYP, číslo VVO 170/2014 z 02.09.2014
VI.4.    Dátum odoslania tohto oznámenia 

01.12.2014
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