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Výzva na predloženie ponuky 
 v rámci výberu zhotoviteľa stavby 

V zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 ( ďalej len „ zákon ” )  a príkazu primátora č. 18/2015  - zákazka podľa § 9, ods.9 

 
 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa (vyhlasovateľa): 

 
Názov: Mesto  Trnava, Mestský  úrad v Trnave                                  IČO: 00313114  
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Kyselicová,  odbor  investičnej výstavby 
Obec (mesto): Trnava            PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová               Číslo: 3 
Telefón: 033/3236132                                     Fax: 033/3236400   
Elektronická pošta: zuzana.kyselicova @trnava.sk  

Internetová adresa : www.trnava.sk  
 

2.      Názov zákazky s nízkou hodnotou ( práce ):  
 

„ZŠ Atómová - rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne B“. 
 

3.     Opis prác:       
 

Zákazka zahŕňa rekonštrukciu sociálnych zariadení na I. NP a II. NP. Jedná sa o WC pre 
dievčatá a chlapcov vrátane miestností pre upratovačku a miestností WC pre učiteľov. 
Rekonštruované budú  podlahy, povrchy, kompletná rekonštrukcia hydroizolácie, demontáž 
starých a montáž nových  rozvodov vody, elektrorozvodov, výmena zariaďovacích predmetov 
vrátane batérií, osvetľovacích prvkov, demontáž oceľových kabínok a nahradenie 
kabínkovým systémom z drevotrieskového materiálu s vysoko odolným melamínovým 
povrchom, výmena ostatných dverí a náter zárubní, očistenie svetlíkov a náter rámov 
svetlíkov, rekonštrukcia kanalizačných rozvodov od stropu posledného podlažia až po 
pätkové kolená (nové z PVC) s napojením na zariaďovacie predmety, demontáž 
vykurovacích telies, ich náter a spätná montáž, opravy stropných omietok, maľby a nátery. 

 
4.      Miesto dodania stavebných prác :  ZŠ s MŠ Atómová, Trnava 
 
5.     Rozsah zákazky:     
 
        Predmetom zákazky je rekonštrukcia  jestvujúcich sociálnych zariadení pre dievčatá 

a chlapcov, sociálnych zariadení pre učiteľov a miestností pre upratovačky na I. NP a II. NP 
v pavilóne B základnej školy. 

        Pred spracovaním cenovej ponuky je potrebné WC podrobne zamerať, výkaz výmer nie 
        je súčasťou výzvy. Prikladáme nákres pôdorysu I. NP a II. NP, ktorý je potrebný      

verifikovať na tvári miesta. 
 

Zákazka zahŕňa tieto práce: 
 
Búracie práce (sociálne zariadenia pre chlapcov i dievčatá vrátane miestností pre 
upratovačku a WC pre učiteľov):  
-    vybúranie podlahy až po pôvodnú hydroizoláciu, vybúranie jestvujúcich keramických 

obkladov, osekanie poškodených a nerovných omietok (stropy a steny), vybúranie časti 
steny pre výmenu kanalizačnej stúpačky, 

-   odstránenie oceľových kabínok vo WC,  
-   demontáž starých rozvodov pôvodnej elektroinštalácie,  
-   demontáž osvetľovacích predmetov,  
-  demontáž zvislých i ležatých rozvodov kanalizácie a vodovodných rozvodov (v priestore 

rekonštruovaných sociálnych zariadení vrátane miestností pre upratovačku a WC pre 
učiteľov),  

http://www.trnava.sk/
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-   odborná demontáž umývadiel, výlevky, pisoárov, bidetov a WC mís vrátane splachovacích 
nádržok (v prípade požiadavky odovzdať zástupcovi školy pre použitie v iných soc. 
zariadeniach školy),  

-   odvoz vybúraných materiálov, uloženie na skládku, stavenisková doprava a pod. 
 
Stavebné práce: 
- realizácia novej hydroizolácie tekutej vodorovnej a zvislej do výšky 15 cm nad úroveň 

konečnej kóty podlahy, na stene z pisoármi do výšky 1,2 m. 
- realizácia betónovej mazaniny min. hr. 60-100 mm, vystuženej sieťovinou 100/100/4, 

podľa potreby aplikácia samonivelizačnej hmoty  
- opravy jestvujúcich omietok stien a stropov (opravy rýh po zasekaných rozvodoch vody a 

elektroinštalácie zrealizovať s použitím sieťky) , realizácia nových omietok na nových 
priečkach s presieťkovaním,  

- 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, vo WC chlapci osadenie predného panelu s dverami šírky 60cm 
z kabínkového systému. 

- dodávka a osadenie dverí bielej farby 800/1970 (8ks) s kovaním a vložkovým zámkom do 
jestvujúcich zárubní,  

- odstránenie starého náteru jestvujúcich zárubní a ich náter dvojnásobným emailovým 
náterom, 

- náter potrubia VZT prechádzajúcej pod stropom  
- osadenie nových dverných prahov do vstupných dverí zo strany chodby s podsilikovaním 

a ukotvením do podlahy (6ks). Ostatné prechody bezprahové. 
- vyčistenie jestvujúcich svetlíkov (obojstranne) a náter rámov svetlíkov z oboch strán 

dvojnásobným emailovým náterom po odstránení starého náteru 
- dodávka a montáž nových rozvodov vody vrátane armatúr, ventilov, kohútov a 

príslušenstva, tepelnoizolačná ochrana potrubia, tlakové skúšky potrubia, osadenie 
plastových dvierok k ventilom (čo najväčší rozmer). 

- montáž nových rozvodov kanalizácie (PVC) od pätkového kolena vrátane, po strop II.NP 
(vrátane súvisiacich stavebných prác ako napr. zásyp potrubia, podkladný betón pod 
hydroizoláciu na I. NP, obetónovanie kanalizačného potrubia v mieste jeho prestupov cez 
stropnú dosku II.NP), dodávka a montáž armatúr, čistiacich kusov, odbočiek, kolien, 
podlahových vpustov, zápachových uzávierok, napojenie na zariaďovacie predmety, 
skúšky tesnosti kanalizácie,  

- obmurovanie stúpačiek (resp. obloženie sadrokartónom), osadenie plastových dvierok 
k armatúram (čo najväčší rozmer).  

- dodávka  a montáž nových elektrorozvodov (kábel silový medený CYKY 3Cx1,5) v 
priestoroch sociálnych zariadení, osadenie spínačov pre vlhké prostredie, revízia,  

- vypustenie časti UK systému, demontáž vykurovacích telies, odstránenie starých 
náterov, dvojnásobný emailový náter  telies a potrubia UK, spätná montáž, napustenie, 
tlakové skúšky. 

- dodávka a montáž keramickej dlažby - dlaždice keramické s hladkým povrchom lícna 
úprava protišmyková triedy R10, hrúbka dlažby min.10 mm, tr. oteruvzdornosti PEI 2 
rozmer min. 300x300mm,)  úprava  do tmelu, škárovanie, 

- dodávka a montáž obkladov do výšky zárubní (2 m) vo všetkých miestnostiach 
sociálnych zariadení, v miestnosti pre upratovačku a WC pre učiteľov. Obkladačky 
keramické glazované hladké (nie biele) min. 250x200 tr.oteruvzdornosti I Ia,  osadenie 
plastových rohových líšt, škárovanie, v styku zvislého obkladu s dlažbou podlahy je 
potrebné použiť silikónový tmel. 

- pred nákupom obkladu a dlažby je potrebné predložiť vzorky investorovi na odsúhlasenie! 
- dodávka a montáž WC kombi, umývadiel s polnohou, výlevok a pisoárov (s výškou 

osadenia pre 2.stupeň žiakov ZŠ) so zápachovými uzávierkami, zatmelenie silikónovým 
tmelom,  

- montáž jednopákových batérií (umývadlá, výlevky) 
- dodávka a montáž prietokového ohrievača do miestností pre upratovačky, 
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- dodanie a osadenie zrkadla vsadené do obkladu  so zabrúsenými hranami v umyvárni 
každého sociálneho zariadenia po 2ks nad umývadlami (rozmer cca 500x1200x5) a WC 
pre učiteľov  nad umývadlom (rozmer cca 500x600x5). Presný rozmer zrkadiel sa určí 
podľa veľkosti použitých obkladačiek. 

- maliarske práce a súvisiace prípravné práce (škrabanie, stierkovanie, penetrácia). 
- montáž nových svietidiel vo vlhkom prostredí v zmysle príslušných noriem (svietivosť, IP 

krytie), umiestnenie svietidiel dohodnúť s investorom, 
- dodávka a montáž mriežok na odvetrávacie otvory v jednotlivých miestnostiach 
- doprava, dodávky a montáže materiálov a predmetov, odvoz stavebného odpadu na 

certifikovanú skládku, poplatok za uloženie, náklady na energie pri realizácii, iné 
poplatky, pomocné lešenie, presuny hmôt a i., 

- ostatné nešpecifikované a súvisiace práce, potrebné pre realizáciu diela, 
- vyčistenie priestorov dotknutých realizovanými prácami 
- vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu. 

 
Predmet zákazky je definovaný  

 vo výzve na predloženie ponuky 
 
6.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    
 
 začiatok :           30. 6. 2016  
 ukončenie :        25. 8. 2016 
 
7.  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.  

 

8.    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 osvedčenie 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 doloží vybratý uchádzač pred podpisom zmluvy.  

3. oskenovaný  zoznam prác podobného charakteru (Budovy občianskej výstavby) 
a rozsahu, kde uchádzač uvedie názov (obchodné meno) a adresu investora 
predmetnej stavby, názov a charakteristiku stavby, objem diela zrealizovaného 
uchádzačom v €, rok začatia a ukončenia výstavby, meno, tel. č. a e-mail kontaktnej 
osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť uvedené informácie. Požadujeme min. 
dve referencie s min. objemom nákladov 20.000,-  eur  s DPH za posledných 5 rokov. 

4. na samostatnom liste ponuky uvedie presnú špecifikáciu materiálov a výrobkov v 
cenovej ponuke uchádzača: 

- typ a parametre, názov, rozmery, farebnosť dlažby a obkladu 
- typy a názvy sanity (WC, umývadlá, výlevky, pisoáre) 
- typy a názvy armatúr 
- typ a názvy svietidiel. 
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9.  Súťažné podklady: 
 

1. Výzva na predloženie ponuky zo dňa 25.01.2016. 
2. Krycí list 
3. Návrh obchodných podmienok (ZoD) 
4. Informatívny pôdorys  sociálnych zariadení na 1.NP a 2.NP 

 
Uchádzač pred vypracovaním ponuky vykoná fyzickú obhliadku dotknutých priestorov za 
účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom týchto priestorov tak, aby bolo z jeho 
strany možné predložiť presne definovanú ponuku. Fyzickú obhliadku vykoná uchádzač po 
telefonickom dohovore s riaditeľkou školy Mgr. Emíliou Benedikovičovou, tel.č. 033/3236841, 
prípadne s kontaktnou osobou z MsÚ Ing. Zuzanou Kyselicovou na tel.č. 033/3236132.  
 
Upozorňujeme, že ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady potrebné na 
zrealizovanie diela, a teda práce, ktoré bolo možné zistiť pri obhliadke stavby a 
uchádzač ich neocení, bude musieť uchádzač zrealizovať stavebné práce bez nároku 
na ich úhradu.   
 

10.     Lehota / miesto na predkladanie ponúk:  
 

                                                        23. 2. 2016  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                                    

„ZŠ Atómová - rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne B“, s uvedením 

adresy  odosielateľa osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie   ponúk. 

   
11.    Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať : 

1. krycí list ponuky  s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny a doby realizácie 

v kalendárnych dňoch. 
2. ponukový rozpočet (položkovitý), ktorý vypracuje uchádzač na základe fyzickej 

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

3. doklady podľa bodu č. 8 
4. prehlásenie, že uchádzač súhlasí s podmienkami výberového konania a že súhlasí 

s obchodnými podmienkami, predloženými v tomto výberovom konaní (v krycom liste 
ponuky) 

5. časový harmonogram prác ( príloha č.2 k ZoD ) 
6. zoznam prípadných poddodávateľov s uvedením činností, ktoré budú títo realizovať 

  
12.     Upozornenie 

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

       
13.     Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
 - najnižšia cena (vrátane DPH) 
 
 Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 

kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy,  výzvy na 
predloženie ponuky a uskutočnenej obhliadky miesta stavby.  

 
14.     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.,   
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- 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 /,  

- 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.  

- pri realizácii môže uchádzač/zhotoviteľ použiť len materiály použiteľné pre predmetné 
prostredie s dodržaním všetkých príslušných noriem STN. Tieto skutočnosti uvedie 
uchádzač  v ocenenom ponukovom rozpočte, resp. na samostatnom liste ponuky, 

- obstarávateľ si vyhradzuje právo doplniť predmet diela o ďalšie práce a dodávky a to i 
bez súhlasu zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto práce a dodávky za úhradu zabezpečiť, ak 
takto požadované práce svojím finančným objemom neprekročia 20% z dohodnutej ceny 
za dielo, bez dosahu na termín plnenia.  

- si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, 
- vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie, 
- uchádzač bude oboznámený písomne o úspešnosti svojej ponuky, 
- uvádza poplatok za uloženie sute (odpadu) zo stavieb realizovaných mestom Trnava  

na skládku na   Zavarskej  ceste je 6,70 eur/t bez DPH (max.), zákonný poplatok obci  je 
0,33 eur/t bez DPH. Prepravná vzdialenosť je 5 km. V prípade použitia inej skládky na 
uloženie sute/odpadu poplatky nesmú byť vyššie ako poplatky vyššie uvedené! 

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

 
 

Dátum :  25.01.2016.  

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

                                                                                                                                            
Prílohy:  1.  Krycí list 

2.  Návrh obchodných podmienok (ZoD) 
3.  Informatívny pôdorys sociálnych zariadení na 1. NP a 2.NP 
 

 


