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Výzva na predloženie ponuky  

v rámci výberu zhotoviteľa stavby prostredníctvom elektronickej aukcie 
V zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov             

         ( ďalej len „ zákon ” ) a príkazu primátora č. 3/2006  - zákazka s nízkou hodnotou 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa (vyhlasovateľa súťaže): 

 
Názov: Mesto  Trnava, Mestský  úrad v Trnave, odbor investičnej výstavby         IČO: 00 313 114  
Kontaktná osoba:  Ing. Ľubica Augustínová, gestor  technickej prípravy 
    Ing. Miroslav Lalík, administrátor elektronickej aukcie  
Obec (mesto): Trnava     PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová      Číslo: 3 
Telefón: 033 / 3236 112, -132     Fax: 033 / 3236 400     
Elektronická pošta: lubica.augustinova@trnava.sk        Internetová adresa : www.trnava.sk 

     miroslav.lalik@trnava.sk      
       

2.       Názov zákazky s nízkou hodnotou ( práce ):  

„ Cintorín T. Vansovej, verejné WC “ 

 3.     Opis prác:       
  Práce sa budú realizovať v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

a realizáciu, ktorú vypracovala Ing. Marta Šimeková, Kollárova 8, 917 01 Trnava a požiadaviek 
verejného obstarávateľa.   
Predmetom zákazky je realizácia sociálneho zriadenia – verejného WC, ktoré sa vybuduje 
v jestvujúcej miestnosti Domu smútku na cintoríne na Ul. T. Vansovej. a jeho napojenie 
na inžinierske siete – vodovod a elektro v rámci objektu, kanalizácia na verejnú uličnú kanalizačnú 

sieť. Vodovodná prípojka sa zrealizuje z rozvodu vody pre WC zamestnancov v objekte, 

elektroinštalácia na jestvujúcu rozvodnú skriňu.  
Sociálne zariadenie pozostáva z WC pre mužov a WC pre ženy, ktoré bude zároveň dimenzované 
a vybavené  i pre imobilných, ich prístup do WC z exteriéru  rieši exteriérová rampa. Pôvodné okno 
po vybúraní sa nahradí dvomi novými s menšími rozmermi.  
Keďže objekt nie je v súčasnosti vykurovaný, projekt  navrhuje lokálne elektrické vykurovanie, ktoré 
je dimenzované tak, aby v zimných mesiacoch neklesla teplota vnútorného prostredia pod 0 stupňov 
Celzia (kvôli rozvodom vody). Projekt rieši i odvetranie WC pre imobilných - cez stropný a strešný 
otvor v mieste pôvodného komína. 
Pred  stavebnými prácami bude potrebné vybúrať podlahu, jestvujúci komín, dvere, dva nové dverné 
otvory. Všetky stavebné konštrukcie dotknuté výstavbou sa uvedú do pôvodného stavu, prípadné 
dodatočné úpravy rieši projekt. Vybúraná stavebná suť sa odvezie na riadenú skládku. 
Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí pri realizácii kanalizačnej prípojky. 

Upozornenie: 
Keďže stavebné práce sa budú vykonávať na cintoríne, priamo v Dome smútku, kde sa konajú  
pohrebné obrady, je nevyhnutné práce  v čase konania pohrebných obradov obmedziť resp. 
nevykonávať vôbec.  Pohrebné obrady sa konajú zvyčajne v čase cca od 10:00 do 13:00 hod. 
Skutočné časové obmedzenie (jeho rozsah v tomto štádiu nevieme určiť)  uchádzač nahradí prácou 
do 18:00 hod., a  v sobotu a dobu realizácie určí s ohľadom na tento fakt.  Koordináciu prác bude 
riadiť technický dozor investora po dohode so správcom cintorína, ktorý poskytne v aktuálnom čase 
pevné termíny konania pohrebných obradov. 
 

4.      Miesto dodania stavebných prác :    Trnava, Cintorín na Ul. T. Vansovej, Dom smútku 
         Záujemca je povinný si miesto stavby obhliadnuť po dohode so zástupcom objednávateľa, ktorým je  

-  Ing. Ľubica Augustínová tel. č. 033/32 36 112. 
 
5.      Kódy CPV                   
          Hlavný slovník :      45215000-7 
 Doplnkový slovník:    IA19-3 
 
 

mailto:lubica.augustinova@trnava.sk
http://www.trnava.sk/
mailto:miroslav.lalik@trnava.sk
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6.     Rozsah zákazky:     
Predmetom zákazky je realizácia investičnej akcie „Cintorín T. Vansovej, verejné WC“.   

 
Predmet zákazky je definovaný  

 vo výzve na predloženie cenovej ponuky 

 v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu 

 v informatívnom výkaze výmer  
 

7.     Trvanie zmluvy alebo lehota začatia / skončenia poskytnutia služby:    
 
 začiatok :            najskôr        od 05.11.2012  
 ukončenie :         najneskôr     do 26.11.2012  
 
8.   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 
odovzdaní diela, resp. po odstránení všetkých vád a nedorobkov, aj tých, ktoré nebránia užívaniu 
diela. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované práce.  

 

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

         Uchádzač predloží:                                                                                        

1. doklad o oprávnení podnikať – oskenovaný dokument, s uvedením požadovanej činnosti 
k predmetu zákazky,  t.j. výpis z obchodného registra alebo oskenované platné potvrdenie o 
zapísaní do zoznamu podnikateľov vydaného Úradom pre verejné obstarávanie. Úradne 
overenú kópiu doloží vybratý uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo. 

2. oskenované osvedčenia o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – kategória pozemné 
stavby, 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. Kópiu osvedčenia s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom odborne 
spôsobilej osoby doloží vybratý uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo. 

3. zoznam stavebných prác podobného charakteru uskutočnených za predchádzajúcich päť 
rokov, minimálne doložiť tri už zrealizované zákazky (referenčné listy) s nákladom nad 
10 000 eur bez DPH s uvedením stručného popisu prác, cien, miest. 

 
Upozornenie: Súčasťou podmienok je aj obhliadka miesta realizácie stavby, na základe ktorej 
uchádzač zistí všetky skutočnosti a súvisiace práce pre realizáciu diela v požadovanej kvalite 
a v požadovanom rozsahu podľa tejto výzvy na predloženie ponuky. Po vysúťažení víťaznej ponuky 
za dielo sa nebude víťaznému uchádzačovi pri fakturácií prác nad rámec predloženej cenovej 
ponuky prihliadať, pokiaľ bolo možné tieto práce zahrnúť do ponuky po obhliadke miesta stavby !   

                                    
                             
10. Súťažné podklady v elektronickej forme tvorí: 

1. výzva na predloženie ponuky 
2. projektová dokumentácia 
3. návrh obchodných podmienok 
4. informatívny výkaz výmer 
5. fotodokumentácia 

 
 

11. Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady v elektronickej forme 
a to : 
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1. krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny (s DPH) a doby realizácie 
(začatie a ukončenie realizácie, doba realizácie v týždňoch).   

2. prehlásenie uchádzača  

 že súhlasí s navrhnutými obchodnými podmienkami (návrh ZoD) predloženými 
vyhlasovateľom,  

 že porozumel týmto súťažným podkladom,  

 že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži 

3. ocenený ponukový položkovitý rozpočet s výkazom výmer vo formáte .xls (Excel) 

4. doklady podľa bodu č. 9 v elektronickej forme 

 
Uvedené doklady a prílohy musia byť uložené ako prílohy v aukčnej sieni uchádzača do termínu 
ukončenia zadávacieho kola ! 

 
12. Upozornenie : 

- v prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 11 nebude tento 
uchádzač prizvaný k podpisu zmluvy o dielo 

- v elektronickej aukcii verejný obstarávateľ žiada uvádzať ceny vrátane DPH 
 

10.  Lehota na prihlásenie sa do e-aukcie: 
    Vyplnenú prihlášku zaslať najneskôr 29.10.2012 do 9:00 hod. 

 

zadávacie kolo e-aukcie      začiatok  22.10.2012 od 09:00 hod.  

            koniec  29.10.2012 do 10:00 hod. 
 

medzi kolo         začiatok  29.10.2012 od 10:00 hod.  

            koniec   29.10.2012 do 13:00 hod. 
 

súťažné kolo sa uskutoční  29.10.2012 o 13:00 hod. 

  

 Elektronická aukcia sa bude konať na internetovej adrese http://msutrnava.well.sk 
  
 Výzva k účasti v on-line výberovom konaní Vám bude zaslaná e-mailom na adresu, ktorú ste poskytli 

verejnému obstarávateľovi v žiadosti o účasť.  
 
Pre účasť v elektronickom výberovom konaní bude nutné vyplniť prihlášku, ktorú si budete môcť 
zobraziť cez pozvánku v on-line výberovom konaní. Po vyplnení prihlášky Vám bude zaslaný 
desaťmiestny prístupový kľúč, ktorým sa sprístupní e-aukčná sieň. 
 
Predmetom on-line výberového konania bude nasledovná položka: 

 
 cena diela celkom s DPH 
 

Upozornenie: Vysvetlenie výzvy na predloženie ponuky, prípadne vysvetlenie niektorých otázok 
a nejasností je potrebné preveriť u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa a to počas trvania 
zadávacieho kola. 
 
Najúspešnejší uchádzač, ktorý splní požiadavky verejného obstarávateľa, predloží po ukončení e-
aukcie verejnému obstarávateľovi položkovitý rozpočet upravený na vysúťaženú cenovú 
ponuku. Tento rozpočet bude súčasťou zmluvy o dielo. 
Dôležité: Pokiaľ bude v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na predloženie ponuky, s uchádzačom 
nebude podpísaná ZoD a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí v súťaži ! 

  
15. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena (vrátane DPH)  
 

http://msutrnava.well.sk/
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 Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 
kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie 
ponuky. 
 

16.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
 

Verejný obstarávateľ                                                                    
- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH bude vyššia ako limit 

v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z. 
   

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku príp. redukovať rozsah zákazky v prípade, ak 

cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených 

obstarávateľom na predmet zákazky 
 

- si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená (§ 

46). 
 

- výberové konanie je realizované formou zadávania zákazky s nízkou hodnotou (prieskum trhu), 
obstarávateľ si vyžaduje právo neprijať žiadnu ponuku 
 

- si vyhradzuje neprijať ani jednu ponuku ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti 
vo verejnom obstarávaní 
 

- s vybratým uchádzačom uzavrie zmluvu o dielo, ktorej návrh je prílohou výzvy 
 

- poplatok za uloženie sute (odpadu) zo stavieb realizovaných mestom Trnava  na skládku 
na Zavarskej  ceste je 5,64 €/t bez DPH + zákonný poplatok obci v zmysle platného zákona č. 
17/2004 Z.z. t.j. 0,33 €/t bez DPH (zemina, betónová, tehlová suť,...), prípadne 6,64 €/t bez DPH 
(iný odpad zmiešaný zo stavby) 
 

- v prípade použitia inej skládky na uloženie sute/odpadu poplatky nesmú byť vyššie ako 
poplatky vyššie uvedené ! Finančná úhrada zhotoviteľovi stavby bude poplatok za uloženie na 
skládku bez zákonného poplatku t.j. len 5,64 €/t. Prepravná vzdialenosť z miesta stavby na 
skládku .A.S.A. Trnava je 6,0 km. V prípade, že nebude stavebná suť vyvážaná na riadenú 
skládku .A.S.A. Trnava, je potrebné uviesť miesto uloženia vybúranej sute 
 

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona č.25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

 

 

                Dátum :  16.10.2012     

 
     
          Ing. Dušan Béreš v.r.  
                                                      vedúci odboru investičnej  
                                                                                                                             výstavby 
 
 
 
 


