
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
PODPRAHOVÉ ZÁKAZKY 

 

 
 Evidenčné číslo (značka) oznámenia (nezverejňuje sa): OIV/35981/2012 
 Druh zákazky: Stavebné práce. 

 

 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ  

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 
 Identifikátor: 4767 
 Úradný názov: Mesto Trnava   

IČO: 00313114   

Poštová adresa: Trhová 3   

PSČ: 91771   

Mesto/obec: Trnava   

Štát: Slovenská republika   

Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad v Trnave   

Kontaktná osoba: ing. Miroslav Lalík   

Mobil:    

Telefón: +421 333236132   

Fax: +421 333236400   

E-mail: miroslav.lalik@trnava.sk   

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.trnava.sk   

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.trnava.sk   
 

 Ďalšie informácie moţno získať na: uţ uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach). 
 Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie  

 Úradný názov:    

IČO:    

Poštová adresa:    

PSČ:    

Mesto/Obec:    

Štát: Slovenská republika   

Kontaktné miesto (miesta):    

Kontaktná osoba:    

Mobil:    

Telefón:    

Fax:    

E-mail:    

Internetová adresa (URL):    
 

 Súťaţné a doplňujúce podklady moţno získať na: uţ uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach). 
 Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a 

doplňujúce dokumenty  

 Úradný názov:    

IČO:    

Poštová adresa:    



PSČ:    

Mesto/Obec:    

Štát: Slovenská republika   

Kontaktné miesto (miesta):    

Kontaktná osoba:    

Mobil:    

Telefón:    

Fax:    

E-mail:    

Internetová adresa (URL):    
 

 Ponuky budú doručené na: uţ uvedenú adresu a kontaktné miesto. 

 Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky 
 Úradný názov:    

IČO:    

Poštová adresa:    

PSČ:    

Mesto/Obec:    

Štát: Slovenská republika   

Kontaktné miesto (miesta):    

Kontaktná osoba:    

Mobil:    

Telefón:    

Fax:    

E-mail:    

Internetová adresa (URL):    
 

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

Regionálny alebo miestny orgán 
 Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  
 Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: 

 § 6 ods. 1 písm. b) Obec. 
 Iný (špecifikujte):  

 

 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY  

II.1. Opis 
II.1.1. Názov zákazky 

Rekonštrukcia klubu dôchodcov na Limbovej ulici v Trnave 

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania 
služieb (zvoľte len jednu kategóriu - stavebné práce, tovary alebo sluţby) 
a) Stavebné práce. 

 Kategória sluţby (podľa prílohy č. 2 k zákonu): číselníková hodnota nezadaná 

a) Stavebné práce 
 Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Obchodné centrum na Limbovej ulici v 

Trnave. 

b) Tovary 
 Hlavné miesto dodania tovarov:  

c) Služby 



 Hlavné miesto poskytovania sluţieb:  
 NUTS kód: 

  SK021 Trnavský kraj. 
 

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
 Zákazka zahŕňa rekonštrukciu priestorov s dvomi samostatnými vchodmi a jedným únikovým 

východom zo zadnej strany objektu. Objekt bude určený na uţívanie staršími osobami a osobami so 

zníţenou schopnosťou pohybu. Navrhované priestory sú delené na časť stravovaciu a časť 

spoločenskú. Tieto priestory sa po stavebnej prestavbe budú dať vzájomne prepojiť a tak vytvoriť 
jeden celok určený na zhromaţďovanie osôb miestneho sídliska. Rekonštruované budú podlahy, 

povrchy stien, demontáţ starých a montáţ nových rozvodov vody, elektrorozvodov, výmena 
zariaďovacích predmetov vrátane batérií, osvetľovacích prvkov, demontáţ pôvodného obvodového 

plášťa a zámena za murované konštrukcie a plastové okná a dvere, výmena dverí vrátane zárubní, 

rekonštrukcia kanalizačných rozvodov s napojením na zariaďovacie predmety, demontáţ 
vykurovacích telies, montáţ nových, maľby a nátery, v zmysle spracovanej projektovej 

dokumentácie. 

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45211300-2 - Stavebné práce na domoch 
Doplnkový slovník: IA13-5 - Rekonštrukcia 

 Doplňujúce predmety  
 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah  
 Rekonštruované budú podlahy, povrchy stien, demontáţ starých a montáţ nových rozvodov vody, 

elektrorozvodov, výmena zariaďovacích predmetov vrátane batérií, osvetľovacích prvkov, demontáţ 

pôvodného obvodového plášťa a zámena za murované konštrukcie a plastové okná a vstupné dvere, 
výmena vnútorných drevených dverí vrátane oceľových zárubní, rekonštrukcia kanalizačných 

rozvodov s napojením na zariaďovacie predmety, demontáţ vykurovacích telies a montáţ nových, 
maľby a nátery, v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou súťaţných 

podkladov. 

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  
Jedna hodnota. 

 Hodnota/Od: 87 688,8600 Mena: EUR 

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
 Obdobie: v intervale . 
 Hodnota:  

 Začatie: 18. 5. 2012 
 Ukončenie: 20. 7. 2012 

 

 

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE  

III.1. Podmienky účasti 

III.1.1. Osobné postavenie 
 Informácie a formálne náleţitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač 

preukáţe splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov predloţením dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 3, 4 alebo § 128 ods. 1 
cit. zákona. Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie jednotlivých 

dokladov. 

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie 

 Informácie a formálne náleţitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  
 Minimálna poţadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):  
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 



 Informácie a formálne náleţitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: a)podľa § 28 

ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - predloţenie zoznamu stavebných 
prác podobného charakteru uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným 

potvrdeniami objednávateľov o uspokojivom vykonaní stavebných prác, minimálne však doloţiť tri 
uţ zrealizované zákazky (referenčné listy) s nákladom nad 30 000 eur bez DPH (v prepočte na Sk, 

KK 30,126) 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 moţné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení. b) podľa § 28 ods.1, písm. 

g) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo 

odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov zodpovedných za riadenie stavebných prác, pričom 
verejný obstarávateľ poţaduje i kópiu osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky stavbyvedúceho 

vydaného SKSI. 

 Minimálna poţadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): a) Potvrdenia referencií musia byť v 

originálnom vyhotovení alebo ako overená fotokópia tohto dokladu. Za práce rovnakého a 
obdobného charakteru bude verejný obstarávateľ akceptovať len realizácie podobných pozemných 

stavieb t. j. práce, zahrnuté v predmete zákazky. b) Verejný obstarávateľ poţaduje i kópiu 
osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky stavbyvedúceho vydaného SKSI (formát A4), s originálnym 

odtlačkom pečiatky drţiteľa a originálnym podpisom drţiteľa (kategória pozemné stavby), ktorý 

bude uvedený v ZoD, v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a 
doplnkov. 

III.1.4. 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 (označte v príslušnom okienku) 
Najniţšia cena. 

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia 
Áno. 

IV.2. Administratívne informácie 
IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ (ak je k dispozícii) 

OIV/35981/2012 
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov  

 Lehota na prijímanie ţiadostí o súťaţné podklady alebo o prístup k dokumentom 
 Dátum a čas: 28. 3. 2012 - 16:00 
 Úhrada za súťaţné podklady: Nie. 

 Ak áno, Cena: nezadané Mena: EUR 
 Podmienky a spôsob úhrady:  
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk 

 Dátum a čas: 5. 4. 2012 - 13:00 
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk 
 Dátum a čas: 5. 4. 2012 - 13:30 

 Miesto: Na Radnici v Trnave, Hlavná ulica č. 1, v zasadačke primátora 

 Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami sa nemôţu zúčastniť 

zástupcovia uchádzača, nakoľko sa ponuky, spĺňajúce podmienky účasti, budú ďalej vyhodnocovať 
elektronickou aukciou. Pri otváraní obálok s ponukami sa neuplatňuje §41 zákona o verejnom 

obstarávaní. 
 

 

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  



VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie. 

 Ak áno, uviesť Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):  

VI.2. Ďalšie informácie (ak sú k dispozícii) 

1) Ţiadosť o účasť, respektíve súťaţné podklady si záujemca vyţiada zaslaním oficiálnej písomnej 

ţiadosti poštou na adresu Mestský úrad v Trnave, Trhova č. 3, 917 71 Trnava alebo osobne na 
podateľňu Mestského úradu v Trnave. V prípade zaslania ţiadosti emailom vo formáte pdf verejný 

obstarávateľ vyţaduje dodatočné potvrdenie zaslaním tejto ţiadosti poštovou zásielkou na vyššie 

uvedenú adresu. Súťaţné podklady budú poskytnuté osobne alebo zaslané poštovou zásielkou. Na 
ţiadosti ţiadame uviesť identifikačné údaje záujemcu, telefonický, emailový kontakt kontaktnej osoby 

za uchádzača a vybraný spôsob prevzatia súťaţných podkladov. V prípade osobného prevzatia si 
uchádzač súťaţné podklady vyzdvihne v pracovných dňoch v čase 08,00 hod. - 11,30 hod a 12,30 - 

15,30 hod., v piatok vţdy do 14,00 hod., po vopred telefonicky dohodnutom termíne s kontaktnou 

osobou (uvedenou v bode I.1). 2) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej 
výška ceny za dielo bez DPH presiahne limit podľa § 4 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena 
najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom 

na predmet zákazky a zároveň právo zrušiť súťaţ, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola 
vyhlásená. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje, ţe v prípade ak nebude uzavretá zmluva o dielo s 

víťazným uchádzačom, právo prijať ponuku uchádzača, ktorí sa umiestnil v ďalšom poradí 

elektronickej aukcie. 3) Verejný obstarávateľ poţaduje zloţiť zábezpeku vo výške 3 500 €, slovom 
tritisícpäťsto eur, v zmysle súťaţných podkladov. 

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy  
16. 3. 2012 

 

 

ODDIEL VII. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE, KTORÉ NIE SÚ URČENÉ NA ZVEREJNENIE  

VII.1. Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie 

 Spĺňate podmienku § 7 ods. 2 písm. a)? (Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný 
obstarávateľ ani obstarávateľ, časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo 
niţší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie 
sluţieb, je táto osoba povinná pouţívať a) postup zadávania podprahových zákaziek podľa § 99 aţ 101, ak 
predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 5; pri zadávaní takej 
zákazky nie je táto osoba povinná vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborne 
spôsobilej osoby): Nie. 

 Registračné číslo: D0304-214-2001. 

 Meno a priezvisko, titul: Miroslav Lalík, Ing.   

Telefón: +421 333236132   

Fax:    

E-mail: miroslav.lalik@trnava.sk   
 

VII.2.  
Podprahová zákazka. 

 

 


