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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 Námestie SUT a MŠ Spartakovská v Trnave – výmena okien

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Základná škola Námestie SUT a Materská škola
Spartakovská v Trnave - výmena okien
NUTS kód: 
SK021

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je výmena okien a dverí na základnej škole na Námestí Slovenského učeného tovarišstva (cca
300m2) a výmena okien a dverí na materskej škole na Spartakovskej ulici (cca 346 m2). Zákazka zahŕňa demontáž
starých okien a dverí, ich likvidácie, montáže nových plastových okien a dverí vrátane kovania, montáže parapetov
vonkajších a vnútorných, dodávky a montáže žalúzií, sieťok na vybrané okná (MŠ Spartakovská), murárskych prác
(domurovanie vybraných otvorov), vyspravenia ostení z interiéru aj exteriéru, realizácia omietok (vonkajších a
vnútorných po domurovaní), maliarske práce. Súčasťou je doprava materiálu, odvoz odpadov na regulovanú skládku,
montáž a demontáž lešenia. 
Popis zákazky je v časti B.1 súťažných podkladov. 
Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa , ktoré sú 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.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45421100-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45410000-4,  45442100-8 

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

A) ZŠ Námestie Slovenského učeného tovarišstva (SUT) 
Predmetom je výmena okien a dverí o výmere cca 300 m2. Objekt učebňového pavilónu B základnej školy je
dvojpodlažná stavba , obvodové múry hr. cca 400 mm sú murované z dierovaných pálených tehál, parapetné múry v
miestach okien sú hr. 300 mm. Vonkajšiu povrchovú úpravu stien tvorí vápenná omietka, vnútorné omietky sú vápenné
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hladké. 
Jestvujúce výplne otvorov (okná, vstupné dvere, zasklené steny) sú drevené so zdvojeným zasklením, dvere do kotolne
sú oceľové tie sa vybúrajú a nahradia novými oknami a zasklenými stenami. 
Búracie práce budú pozostávať z odstránenia všetkých pôvodných drevených výplní otvorov (okná, zasklené steny)
včítane parapetných dosák, vonkajšieho oplechovania parapetov a drevených rámových zárubní dverí a kotviacich
prvkov, odstránenie mreží a zábradlí, ich likvidácie na certifikovanú skládku. 
Po demontáži výplní otvorov budú očistené ostenia okien a dverí od vonkajšej omietky po murivo. 
V prípade dvoch existujúcich zasklených stien na II. NP bude potrebné domurovať parapety, nakoľko sa zmení výplň
otvoru.  
Farebná úprava okenných rámov bude obojstranne bielej farby. Okná v učebniach budú opatrené vnútornými
protislnečnými žalúziami, horná i dolná časť okna musí byť ovládaná samostatne. Vnútorné parapetné dosky budú
plastové bielej farby, vonkajšie oplechovanie parapetných dosák bude z hliníkových plechov s bielou farebnou
povrchovou úpravou - šírky parapetných dosák a oplechovania preveriť podľa skutočných rozmerov stien na stavbe. 
Navrhujeme osadenie okien 100 mm od vonkajšej strany jestvujúceho muriva, v prípade osadenia na vonkajšiu hranu
muriva treba upraviť šírky vonkajšieho oplechovania a vnútorných parapetných dosák. 
V prípade okien, ktoré sú opatrené drevenými zábranami (viď foto), žiadame nahradiť adekvátnou náhradou z plastu. 
Podrobné tvarové a rozmerové riešenie jednotlivých výrobkov - viď. výpis plastových okien a vonkajších dverí. 
Rozmery okien v projektovej dokumentácii sú uvádzané v skladobných rozmeroch. Po vybúraní pôvodných okien a dverí
a očistení ostení otvorov od vonkajšej omietky treba preveriť skutočné rozmery jednotlivých stavebných otvorov na
stavbe a pred výrobou rozmery výplní otvorov prispôsobiť týmto skutočným rozmerom! 
Po realizácii výmeny okien sú potrebné vnútorné povrchové úpravy a tiež vonkajšie povrchové úpravy vrátane
domurovaných parapetov na I. NP. Konečné interiérové úpravy maľbou sa zrealizujú na celom povrchu steny, na ktorej
sa okná budú vymieňať.  
Oplechovanie vonkajších parapetov okien bude z hliníkových plechov s povrchovou farebnou úpravou bielej farby,
vnútorné parapety z plastu bielej farby. 
 
B) MŠ Spartakovská 6, Trnava -  
Objekt materskej školy je dvojpodlažná budova, tvoria ju tri pavilóny a hospodárska časť vrátane kuchyne. V roku 2012
bola v pavilóne 2A a 2B vymenená väčšina okien, okrem sociálnych zariadení. Predmetom zákazky je doplnenie okien v
pavilóne 2A a 2B a výmena okien a dverí pavilónov 1A, 1B, 3A, 3B. Taktiež budú vymenené okná a dvere na
hospodárskej časti objektu a kuchyni. Výmera výplní cca 346 m2. 
Všetky okná budú opatrené vnútornými protislnečnými žalúziami s retiazkovým ovládaním. Vnútorné parapety budú
plastové, vonkajšie budú hliníkové s bielou povrchovou úpravou. Na hospodárskej budove bude časť okien opatrená
sieťkou proti hmyzu (hlavne v kuchyni).  
Na základe požiadaviek MŠ budú niektoré pôvodné dverné otvory čiastočne domurované a do otvorov budú osadené
nové okná namiesto dverí. Špecifikácia nových konštrukcií je uvedená v prílohe podľa pavilónov a jednotlivých
miestností. 
Predmetom zákazky je výmena okien a dverí na vybraných triedach a hospodárskej budove v materskej škole, ktorá je v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. Práce budú pozostávať z demontáže starých okien a dverí, ich likvidácie na
certifikovanú skládku, dodávky a montáže nových okien a dverí, montáže parapetov vonkajších a vnútorných, montáže
žalúzií, sieťok na vybrané okná, murárskych prác (domurovanie vybraných otvorov), vyspravenia ostení z interiéru aj
exteriéru, maliarskych prác ostení. 
Po vybúraní pôvodných okien a dverí a očistení ostení otvorov od vonkajšej omietky treba preveriť skutočné rozmery
jednotlivých stavebných otvorov na stavbe a pred výrobou rozmery výplní otvorov prispôsobiť týmto skutočným
rozmerom! 
Podrobné tvarové a rozmerové riešenie jednotlivých výrobkov - viď. výpis plastových okien a vonkajších dverí. 
 
Zákazka zahŕňa dodávku a montáž kovania, realizáciu omietok ostení a po domurovaní obvodového muriva vyspravenie
ostení, maliarske práce (príslušného odtieňa). Súčasťou je doprava materiálu, odvoz odpadov na regulovanú skládku,
montáž a demontáž lešenia a iné nešpecifikované práce, potrebné pre realizáciu diela. 
 
Technické požiadavky na výplne 
- plastové okná, dvere bielej farby 
- profil: minimálne 5-komorový 
- stavebná hĺbka: 70-75 mm 
- zasklenie: izolačné dvojsklo, Ug=1,1 W/m2K, výplň Argón, max. Uw=1,2 W/m2K, u dverí bezpečnostná fólia 
- celoobvodové kovanie, poistka proti chybnej manipulácii 
- osadenie difúzných pásiek z oboch strán podľa normy STN 73 3134 
- vonkajšie parapetné plechy Al s bielou povrchovou úpravou, vnútorné plastové biele, 
- dvere vrátane vložkového zámku, FAB-ky, kľučka-guľa, 
- tieniace prvky vnútorné žalúzie s retiazkovým ovládaním 
- oceľové výstuhy z dôvodu statickej bezpečnosti 
 
Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov, musia byť realizované v
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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.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  77 520,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  45

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:  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
(1.6.2008- 1.6.2013) doplneným potvrdeniami objednávateľov o uspokojivom vykonaní týchto prác, minimálne však
doložiť tri už zrealizované zákazky (referenčné listy) s nákladom nad 20 000 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. 
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.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  § 28, písm. b) - Potvrdenia referencií musia byť v originálnom vyhotovení
alebo ako overená fotokópia tohto dokladu a bude uznaný aj ekvivalent hodnoty 20 000 € 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, t. z. montáž okenných výplní pri novostavbách alebo výmeny okenných výplní (aj dverí).  
§28 ods. 1, písm. g) - 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.  
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 
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IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

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

OIV - 5561/2013
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:  07.06.2013 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  20.06.2013 13:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  20.06.2013 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 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. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať ponuky jednotlivo pre časť
ZŠ Námestie SUT a pre časť MŠ Spartakovská na základe vyhodnotenia ponúk. 
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 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 
31.05.2013
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